
.. !t-;;ai�:�;:;i':-I C.D�ç�ados •
, •

d ,'5 C'" t . �' KIRKE1\IES, Noruega, 11
rJO •. • ... ar.na. .

�. .

,
v •

.'
,

.. . i (U.' �.) --Quatro norue-

/ "':' A�c, XL' ," �.�e���� ,foram �-declar�dos,

." .:ulpádús de espiOnagem por

NI' . U.·890
'.' conta da União Soviética e.

condenados pelo tribunal a.

._�:__:�. ",�_o_O_�__
:OeI .penas queoscilam entre 2 e

EdiÇ'ão de hoje - 6 páginas Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Maio de 1954. Crll,M 4,anos de prisão. O tribunal

.'

.

Previsão do tempo até às atividades, A principal tes-
"

U. .

'

,

'

.

.

14 horas do dia 12. temunha da acusação foi o
.

Tempo - Bom. tenente do Serviço de .In-
. Temperatura' - Estável. formações Confidencial do
Ventos - De Sueste a Exercito Vermelho, Grego-

Nordeste, moderados. ri Feodorovich Pavlov, que
Temperaturas - Extre- fugiu para a Noruega em

mas de ontem: Máxima 1953 e pediu asilo político.
1.7,4. Mínima 10,1. Pavlov forneceu detalhes

DIRETOR .' j.
Rul»-.nl d.

.

"Arruei. R.amol,
'IERENTE I'D.:íminlol·' F.

.

d. Aquino •

.'

Ole Mathias Elíseussen, Per
Fingenschou e Henry, .Ioa
kim BakkeJord .-

RIO, 11 (V.A.) T�-I tido n�cionalista, e�1 tr�s Conselho Nacional do Pe- ! tando as refinarias de Cuba-

mOU
:
posse ontem, na sedd etapas diversas da nossa VI- tróleo em 1951 até esta-da-I tão e Mataripe, a fábrica de

do Conselho Nacional de da pública, não sofreu des- ta. Salientou os pontos mais I fertilizantes, bem como os

,/

Petróleo, o 'Conselho de Di- vio ou modificação e teve, importantes da aplicação estudos preliminares e as

retores da Petrobrás. Assu- no evento do debate da pro- dos novos l11€todos de pros- bases contratuais.

miu a presidência� da nova posição governamental a pecçâo que foram ativados

cmprêsa o coronel' Jurací mais ampla confirmação em pelo Conselho Nacional do

Magalhães, que terá como' 1'952 e' 1953. Petróleo e resultados os co-
o

companheiros de diretoria Fez em seguida, 'um ba- lhidos nos trabalhos de per-

· os engenheiros, coronel Ar- lanço das realizações do _!,uração que de 17.800 per-

tur Leví, Irnack do Amaral 'urados em 1949, atingiram
'1, N' F' A ·dê· d )0.363 em 1953.

e João avares, erva 1- resl .11018 _
e P.) _ Setecentos_trabalha-

. d A d posse aos \I Hderiu-se ainda ao va
guelre o. o ar

JA
·

I d
.

dores da "Rota ,:para o A-
diretores da Petrobrás, o 018 alssa ta a OI' dos trabalhos que foram

tlântico _ oorá do govêrno
eng'enheiro Plínio Catanhe- n: ciados no médio Amazo-

d G t"I d la. a ua ema a - se ec -

de, presidente do Conselho .
S. PAULO, 11 (V. A.) las onde o poço de Olinda, .'

I g do
.

.
. �. ,rarflm em greve, a e an

Nacion 1 do Petróleo, depois A' imprensa paulista reve- as margens do RlO Madeí-
1"

. , t-'r que: seus sa anos la es ao

de referir-se a personalida- lou que, apesar do estrito �a já revelou os primeiros '.
.

-c, '.:!0n1· seis semanas de atrazo
de do coronel Jurací Maga- 'sigilo policial em torno do n l.cios de óleo na região e' _ '

'

.

'

lh5es, à sua capacidade de .issunto, a residência do ) l:csellvolvim�nto dos tra: I faleceI Cecll-ia,administrador, exaltou a J1'efeito Jânio Quadros foi ralhos na bacia do Paraná . '

política' nacionalista na ex- .ssaltada por ladrões. Igno- .orn o ini�io dos t�'abalhos da Prussta
.

ploração do sub-solo brasi-. :a-se detalhes, mas sabe-se m Angatuba e Jacarézi- / '.: '

leiro. ·lue alguns agentes policiais
'

lho. Passou depois em re- DAD KISSII'ftmN, Ale ..

Acrescentou o engenhei- estão no encalço dos assal- lista as atividades da refi- manha, 11 (U.lP.) _ �os
1'0 Catanhede que está sen- tantes. .ação e transpo_rtes, ano- ;7 anos de ídade, faleceu a-

NO BRASIL O CHE
FE DO BUDISMO

NO JAPÃO

RIO, 11 (V.A.) eh.-

nebra disseram que' os avi ..

ões e o pessoal inédico fran-
A d' r a eva pares realizar-se-á em

ces po la111 comeca -

-

I g é �os chefes de junho próximo. Esse ca-

GP) cuacao o o qu .
.

ENOVA, 11 (U..
das 'forcas armadas respec-I sarnento em llJ�SS:.l é, acima·A polícia. prendeu quatro' " .

.

l' 'b' tivos pudessem combinaros' "

Ipessoas lnc USlve o raS1-·
_ .

'

l,eiro Walter Hamos

Gal-I pormenor�s da operaçao. (tAbre &01·01 cam- 'Em Pans, o governo fran- 1IU ., .

�

lvao, de Fortaleza, acusados
cês ordenou imediatamente

,.blals O·' -Imposto'de cont�'abandear cigarro� ao' eneral Henri Nav;rre, . '. '. RIO, 11 (V. A.) - O de-

, �al11os e tr,ipulante do· na- che;e c1a� forças na Indo- de consulDo outado Muniz Falcão apre-
VIO brasileiro "Loide ...Uru- '

t' '.
t d achina, o estabelecimento de ',en o.u um prOle o e.. u-

guai." .

- contato com o gel1e:-al viet- RIO, 11 (V. A.)' _ ·0 menta de venciméntos para

'''a-I-5 banha minhês, para ultimar o con- novo' diretor dás' Rendas o funcional�smo, acéntuan-
II) venio."" Internas dq Tesouro Nacio- do sobretudo que a melho- EM' FOCO O CASO "ULTIMA" HQRA'"·

holandesa .

��------'---.' - _, nal, sr. Orlando Bandei:r:a ria para os servidores pú-
PORTO. ALEGRE, 11 PREFERIU

'_ Vilela, respond�eu' ontém a blicos se tornara imperi6sa' .8. PAutb, 11 (V:A.) '_ go Pen�l, €l1quant? que
(V. A.) - Segundo infor-

r DESERTAR um 'pedido de informações devido à fixação do novo O juiz de Direitô da 11<l. Marcos tAron Wainer res-

maçào colhida junto_ à ad- .WASHINGTON, 11 (U. da Justiça num caso -de salário mínimo. Ouvindó a Vara Criminal acaba de re- ponderá pelo art. 299, do

lllinistração do pôrto local, P.) - O, capitão Nikolai lnandado.de s�gurança con- proposito o sr. Arizio de ceber carta' precatória do mesmo ,estatuto penal, além
.

chegaram,' a esta capital, Khokhlov, o agent� da po- tr� a portaria 19 da mesma Viana di'ise que ainda não Juízo do Distl:itó Federàl, das sanç5es previstas no

roais' Jo1.000 tambores 'de licia seáeta soviética, qu-e Diretoria, que determinou' a tomarà oonheci'mento' do- pqra a �ita�ão' dos indicia- art.' 253, da Consolidação
banha holendesa importada preferiu desertar a ter que cobrança do 'imposto de problema, iim!tando-se, .por dos José Wainer e Mar.cos dãs Leis Penais.
pelo Estado a fini de ser cumprir a ordem de :âssas- consumo sobre os ági'Qs. isso a acentuar que. as pro- Aro_n Wainer,': processados Residindo ambos indicia
industrializada'pelos frigo- sinal' um dirigent� anti-50" Sustentou o diretor das 'postas dessa natut'eza são' na capital da República por

,.
dos nesta capital, estão sen

ríficos do Rio Grande do viético,' deve estar em via- Rendas Intt;!rnas que a refê� constitucion a I � en t � da crime de ,fál_s�fibção de do-. do eles procurados pelo 0-

Sul. Até o próximo dia 15 gem para os EE.,UU .. O Mi- rida cobrança se estriba na competênci.a d?,. executivo. cumentos.. ". ficial de justiça encarrega
Serão desembarcados mais nist�i'ici de R�lações. 'Exte� lei 1807" de 7 de janeiro' O DASP, nó momentb, con- De acfu'dü com 'a peça do da diligência, já que de-
7.000 tambores. Dias' atrás, i'Íores disse, que o mesmo de 1953. Assim, a medida é clui o plano :de reclassifi-" processual, .verifÍ<::a�se que verão' prestar depoimento
já foram recebidos outros havia partido da Grã-Breta-_ perfeitamente legal e devia cação de cargos e funções José Wainer encontra:S€ in- no Distrito FEderal, às 15

nha, ser mantida. de modo que não pode âes, curso no art. 297; do Códi- horas do dia 15 do corre.l1te,

Mudanoa de se
lO no lIêxico

.

CIDADE DO ME'XICO,
11 (U. P;),� Também o

México' tem .agora seu' caso

Ie mudança 'de sexo: Foi

arruncíadó que Jorge O�mos
Ramiro, um rapaz de vinte

(� seis anos, se transformou
numa lourá de -tentadora
beleza após dez?ito meses

PI-O''quentenário do Canal do ... Pana.l.á ��!;:S�:i�t;��:� �"�;�::�:'; :::::::';"
'..

lisse já ter recebido várias
fIAVANA, 11 (U. P.) �. firmou que o canal e um nal de uma companhia fran, ;11'íncipe h�rdei!o,,o Kron- d}ropostas e casamento.

,

O canal do Panamá eele- projeto cuja "existência foi cesa por 40 milhões de 'dó- prinz, teria sido imperatriz
· ��:Uo �1::�es�nn�:::�::�ii: -,��:�e��d;a�l:e:Úe�i!�:a:r q�� !;:l�s'q� ��;:t��!:t�� ca� ::i:l::aa��v:s:e :ai�:n;::, ·'0' [X' 'e'fC'ltO n8"'0' t m '�a'nJ,"�at,o":::';:�:a:;v��od;:�!��� ;!�::.�e�mdo�:i:é�iOl;�: :e��!iC:� f:!r�:o;;: ;,:!: :��di::',..�:\:::a�:;:a . [ .

. _ e " u u _

Seybold, governador da zo- JS Estados UnJdos adquiri- hington Goethals. O custo ma estavá _�nl dô� sé�ê fi-',
", . 'f I, '.' ,

Y'

na do canaL do-Panamá, a. l'am as p:l'opr�eda.des do Ca- total da obra, sem contâr lhos, o, prinelpe' Luis Fer- _RIO,11 (V:A.) - Fal�- icipar do Congresso MqF-iaZl feÍ'�nc,ia a:uma firma' arÍ'l,í:l.
�

- ."::.1.. .
,<)s' ga�t'ós ''de é.l�fes;'\ 'ué\yal mj.ndp ,da,,,Pclls9ã;'''q,né, de'-;lr� }�j.mprensa d�::,CêP�talde :10 àfinl10ú quê o "Exército \l'ican.a. ",....

/ O pre;sidente du' ,�ê_ilDto� �u" irl�r;i�·nt a�� �:c1t lIê;'.:' põ'Úô+<1 'iil,i1ieifã�êMl �;o�á, �
õ gà'F-·€�fàd:�;a�s.. < ��<t4�s:�tntfi-a'ãt6· à-ín:�!ii

.

'L.Z'Fp.reêi-S\)-és�lal'éCér (}1N'

.,
, W' h: ,;" .

• ..366 milhões de- dólares. ttabàlhou 'nas fábricas de 11'0, chefe da casa militar co lência-da Rep'Ílbllca". { lião exIste: no BraSi1�'ou na

do BrasJI em as mg.on Cêrca de I()'milhões'foi'am automóveis Ford,nós 'EE"liJrt:;s!d�n:e.·_éla· �epúblíca,' Con{referê11�üramudan, 'An1éricanenhumafirinaem
WASHINGTON, 11 (U. crnbora a safra d�ste· ano 5astos em reparos. UU. '

.

que fOi aquela 'cldade par- :a da <!apital federal para o eOnl:lições de realizar, esse

P.) - Marcos de Souza .,eja reduzida. Por' muitos )l:malto goinno, assunto que trabalho. E no mundo, fi

�����:��ª?;f;i;;�:i�;;�slut�d�con- Curiosa, uRepr.e'ia1' �B Jovens i�������e���if��;��; �;��;�ai���§
Br:1sil

�

anunciou' simPles-I,Dele'D BI-eu ....p.bo tOPENHAGUE;�" 11 '(ú:1 de tUdo" uma eipressão de bem u'm aumento de seus' ::lente, afirmou:
I nicos í.cahlilhando aqui. O·

mente a sua chegada sem
, b

. .

t' 'd O tt b Ih . l�cal da futu�a capital se,rá
_ 2.) - Doze homens e doze protesto contra os alXOS vencunen 'Os, que conSI e s a a os prosseguem ,

esclarecer qual a sua rriis- serao re... mulheres deram uma fes�a vencimentos dos 'funcioná- râm exiguos, os doze pares' 0111 grande intensidade e indicado .pelos t�cnicosJ' e'
são. Um técnico em Finan-

ti d
. ..

"sta""'.os satl'sfel'tl'ssl'n10s com não temos ainda nenhuma
r8 OS para celebrar seu compro- rios do Governo e as ll1lus- "e relllllram em uma gran- w

ças, considerado um dos -.. .

't . ", I tl'ças eXl'stentes no Estatuto de festa a portas fechada� ')s resultados obtidos. Já preferência.,
GENEBRA, 11 (U� P.) - 1111SS0 ma nmonla .

1 1 Cmais íntimos conselheiros
Alguns dos' convidados, que' os rege. Com efeito, os no C.lube de Mulheres dE .:!onseguiu firmar contratç Dec arou o genera aia-

d O ld A Os comu�istas concordaram � .

d d C t
' .

o ministro sva o ra�

que se 'comprometera'm na easados, viuvos ou divorcia- Copenhague. As doze mu- com maior escritório de en-
o e as ro que no prOXl-

nha, o acompanha. Em vir- em permitlr aos francesesa.. dos ganham o equi'valepte lheres olharam Eara os d<?ze '�enharia existente no mun- mo ano na mensagem �ua] "

t d d t lt' d pre evacuação, por via aérea, noite ant�.rlOr n,e,m sequ�r -"
, . do presidente da Repu/bll'c"u e a re�en e a a o -

h
.

a!':' do'lares mais do que homens, tiraram-nos .para do. Nesse particular desejo ..

1 '1 ')00 f'd u se en
se con eClam ate ao mo- . ...

C N' 1 1c e.'" e1'1 os q e - ,

'I 1 t

l
d d" 1 _'q" de' 1'n1;cl'0 ao ongresso aClOna ta-

contram na fortaleza de' menta de chegar à festa. os so teiros, mensa men e.
, ans1'\r, �nsaram UJl1 pou- esc arece.l' ue

d f
'

. .

1 f' vez já se possa incluir a pro-
BI'en Phu. Outros eram apenas conhe.� Como protesto contra es- ,::0, e. em segui a izeram ,louve certa cntica pe o

.

a·
- d' d posta para o local da novacidos casuais. Mas, todos .3a injustiça e visando tam- sua esc.ol�a. . . to de nós termos. a o pre-

capital do Brasil.
eles são funcionários do, -go-

I

verno dinam'arquês.
Os casamento� dós doze

1.0

Presidente Vargas demitiu dia: Corno se r.ecorda, foi
do cargo de consul honorá-

-e .
noticiado recentemanta que

cio do Brasil em 'Bombaím o consul Heredia participou
de' reuniões com elementos
indus favoráveis à anexação
de territórios portuguêses à
India.

gará, hoje, ao Rio, desem
barcando às 9h30m no Ga

leão, o chefe do Budismo no

Japão, Kosho Otani, que

viaja em companhia de sua

espôsa, de cinco altos dig
natários da igreja budista e

de diretor da Faculdade de

Filosofia Budista do Japão.
O sr. Kosho Otani vem

tomar, parte nas comemora

ções do 4° centenário de

São Paulo, onde residem
milhares de budistas japo
neses.' No Japão o número
de adeptos do Budismo é

superior a 50 milhões dos

quais é chefe espir ltual o

sr. .Kosho Otani.

GREVE NA "ROTA
PARA O ATLAN.

TICO"
Demitido o CODs,ul

· ..Brasileiro de Bombaim
NOVA IORQUE, 11 (U. RIO, 11 (V.. A.) - O o sr. Jaime Nataniel Here-

" -- .._--- - ...------- -_._---_." ._�_._-._.-_._-------

,Acusação -da Tarqu�a
..

ANGÔRl\','11 (U. P,) -segúír a-segurança 'coleti�
Turquia acusou a Russía -va. �àS expressões eJtão,·
de exercer pressão, por cóntid:k na resposta 5lue ·�o
meio da propaganda e" de' governo otomano-vem- .de
outros recursos para obri- enviar á -nota russa, -que
gUl' os países livres a desis- condenou a aliança turca
tir dos esforços para con- com o Paquistão.

Os representantes do Vit

minh na conferencia de Ge-

o OASP n80 está estu�ah�o
aumento de. vencimentos

Quanto ao comunismo,
Usse que ,pertence à cor

"ente que considera essli\,

ço do café, o Brasil aumen
to'u suas reservas em dólar,

Um brasileiro·
eotre cODtr�
bandlstas ideologia superada. "Acho

que tO,da a campanha con-

viar-se de tal trabalho per- mesmo evitar' �s disparida-

Ira o comunismo deve' ser

baseada no amor e na ami

!.ade,. Fazer com que desa�

pareça dos homens o ódio.
Afastar a luta das classes.turbando - como o exame des e, corrig_ir certas situa."
Harmonizar o capital comimediato da elevação dos 'iões de forma a beneficiar
o trabalh.o. Empregado com

salários. Aquele plano visa os funcionários".
os empregadores".

------..,.-------- .

'� lUSO DA CIDADE...

í

Não' desanime! Cora.
gem! �or enquanto
-você só p�deu uma

,pe:rn:;i!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ma,trículas Aberto

.C:_rsos: Primário e Ad-,'mlssao.

Rua Visconde de, Ouro

CLINICA DI!. OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

Indicador Prollssíoual.. . 'G�R��TA�
,. .' ID,R. GUERREIROI

,

'.
,

>
_

C
.:

'o' '·'s··' ,:-�:L,- '.,..,' � II Dr." 'aost,,> .Brasil '" o E S T A D o Chefe dó Serviço de Ouvidos - Nariz- e GargantaM EDI. '

do Hospital de Florianópolis .;
-

", 11r ' , ': _ESPECIALISTA EM DO·' -AD1"'llNIST"AÇAO "d d.

FREDO DRA WLADYSLAVA - lf, n A 'clínica esta monta a com, os mais mo ernos
,MARIO DE LARMO I DR. AL ,,; ,

._
. .' ENÇAS DE CREANÇAS�', Redação é Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

. CANTIÇÃO I
CHEREM I, W. MUSSI

II ,,', SI-tlNlfA GER�L I Conse��eiro Mafra, n. 160 ULTRÃSON (Tratamento das Sinusites sem operação)
� MEDICO - ; I e' CONSULTAS,: Das 10 às Tel.. 30 ...�

- Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB i2 hOl:as' .', Diretor': RUBENS A.
__. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS
-

, DO�NÇAS ,MENTAIS ,

• " RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas 'I Ex-diretor' do Hospital I ) , ,MUSSI "', ,,� , Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
CORAÇÃO - fIGADO - Colônia Sant'Ana. I -=-.MÉDICOS -',' Cons. e Residência: 7 de ,AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muitos
RINS' - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. R,epresfnt�ntes: I

casos são evitadas as operações das Amígdalas
Tratamento modernoda tais.

.

GEl{AL-PARTOS Representaçoes A. S. La; U�TRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
SIFILIS Impotência Sexual. ' Serviço completo e espe- ra, Ltda.

,

e inflamações dos Ouvidos)
Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. e ia l izado das DOENCAS DE Rua Senador Dantas, 4,0,' RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

lentes, 9.
\ Consu lta s das 15 às 19 SENHORAS, com m�demos A D V O G A D:O S - �o anelar.

d
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: horas. i métodos de diagnósticos

e'r
'

"
'

, Tel.: 22-5924 Rio e, ·(OCULOS)
Das 9 à� 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. " Janeiro.' lLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

horas Res.: Ru� Santos Saraiva,
.

SULPOSCOPIA - RISTE- DR. JOSÉ MEQEI-, Reprejor Ltda. lesões dos OUros)
Tel.: Cons. - 3.415 - Res: .)t,� Estreito. I'RO - SALPINGOGRAFIA

, ROS VIEIRA
-

R:.;a FeUre,de Uliveira, n.! INFRA VERMELHO
- 2.276 - Florianópolis. lEL. - 6245. - ME.TABO�ISMO BASAL

_ ADVOGADO _

'21 - 6° àndar., I Grande Prática na .Retírada de Corpos Estranhos de
,-

----- I Radíoterapiap or ondas
ro • '

P t' I 150 Ita i
Tel.: 32-9812' - São Paulo I Pulmão e Esófago.

OMEU BAS'I'OS DR MA'RIO WEN I I
-

." '_,alxa os a ,-- aja: ASSI'NATURASDR. R "

-

: curtas-E etrocoagu açao _ ,� "8 ta
'

Oat Ina ' Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
PIRES DHAUSEN

'

'Raio�',U1tra Yioleta e I'lfral >
- au a ' a�,

-

r, �aCapital, Belo Horizonte
'

,

-'MÉDICO _: nANICA MÉDICA' DE I�vermelho�, T'
;, DR. MÁRIO. LAU-. ;110 ,: .. CC�! 179°0'°00° ResidCêncilLl- Felipel Schmidt, 113, Telefone 2.365

, . ' Hosnít I \DUI TOS E CRIANÇAS Consultório: Rua rajano, ';, semestre :... 1"" onsu tas - pe a manhã no Hospital - A tardeCom pratica no 4.o.0Spl a
I '�

.

"

R J
- 11] 1° andar - Edifício do RI�1?q -

.' N.o Inferior _ I das 2 horas em diante nó ConsultórioSão Francíseo de Assis e na '-'011SUltOflO - ua ORe. "; , ',,, ,;#��." . :: Cr$ 20000
_

Santa Casa do Rio de Piu to 10 - Te!. M. 769. Montepio. e

I
Ano � 'I

Janeiro, Co�"uÚas: Das 4,às 6-ho�iõ, Horá+.o : D�s 9 às 12 ho-
DR- CLÁUDIO ,Seme�tre : ���te11����'1 --DOENÇAS DÓ-APARELHO- ÕiGESTIVO __

CLíNICA GERAL DE ras.· , ras - Dr. MUSSI.
, �tlElnClOS med

ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CRIANÇAS .Residêncía : Rua Esteves
I Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES �ra o.

não I DERMATOLOGICA E CLINICA GERALAVULTO,S" � l" Júu ior, 45. Te!. 2.'812, MUESL, ADVOGADOS , , Os originais, mesmo
•

• �

, c.o�1:ulio�oIn��AGç��hO ,

.

-. Residê�i�af� Avenjdl;l. Tro�l- ,Fôro em geral, Re�urso� p�blicad(,s, não serão devol-1 Dr ohMlguel- NIHI8Sn' Ferreira\ alg�!S: s d Q' 101 HOS - OUVIDOS -:-' �owsky., iS4, 'J perante o Supremo 'I'r ibunah vídc-. •Horár!o : .egun as e um- . '-' ,

'--

.t
.

_

.
. - -

, f' '." d 8 ao à 11 NARIZ E GARGANTA
DR .'N'EWTON

. Federal e 'I'ribunal Federal A direção nao se respon-
tas- erras, as,

-SI, •
'

,

, de' Recursos. sabiliza pelos. conceit?s emi-
RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,h(l�',as"dA ,'. 'Rua Felipe

I
.
D'AVILA', F:SCRITóRIOS tidos nos artigos assmados., ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10:\,eSI encia: _',

'I 'CIRURGIA GERAL ,Florianópolis - Edifício. �
,

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Schplidt',23- -=-. 2° andar, DR. JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras' _,São Jorge, 'rua Trajfl�o� 12� f'armacíae CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DjH, 1 - Te!. 3.(102.

VIEIRA Proctologia - Eletricidade

1-
1° audar v= sala 1: .;

de Planta"o DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
Médica' Rio de Janeíeo - Edifício,

, -SCHMIDT.DR. WALMOR, ZO-
. . 'Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antô-

8 Sábado (tarde) Farmá,
MER GÃRCIA Especialista em: OlhoGs -, Meireles n. 28 - Tetefone:-Inio Carlos'20'1- sala _l00S., cia Esperança _ Rua Con-

-

Dsplomado pela Faculdade Ouvidos '- Nariz e ar- 3307. .. I DR CLARNO G Ih' M f
N

·

M I C' Idicí d ganta, �
Consultas; D�s':'15, horas • '. .' �e.,9 e,lDrooml'nagrOa_ Farmácia aVlo- O 'Ofi « a'r 001,1&0".Nacional de Me terna

....
a

em' diante. Y ,::_� _. GALLETTI RUniversidade do Brasil Receita de óculos. '

Ex-interno por concurso da Infra-Vermelho. Residência: 'Rua. . Vidal -:--ADV\}GADO _: Esperança - Rua Conelhei-I
.

,.

,
'

"
j

Maternidade-Escola Ramos - Telefone 3.422. Rua Vltói Meírelles, 60.' to Mafra
,

RAPIDEZ _ CONFORTO..".. SEGURAN,'ÇA'
'

"

·l7ltra-Sonoterapia - ,:we", I�(Serviço do Prof. Octávio .

DR. !JIB CREREM FONE: 2.468. 15 Sábado (tarde) - Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIROl;mlj·zklções.. ' �".
.
-, Florianópolis

'

'.

I E I d '
. Rodrigues. Lima) , ,"-

" ,-' -.' .'
,
ADV0GADO

- -

Farmácia da Fé - Rua Fé- ,�, . _:sGa ,as' interme i'3rias em ltajaí, Santos, São Se-"

.
Ex-interno do Serviço de ',Eqttlpo d� O�?-Ru�o, < "

,.'. •

,,� __._......__...............

r S h
.

dt I bastIao, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
, ,Cil'.urgia do Hospital '-,. {único nci,.Estado)' : Causas clvels, comercIaIs, iDlorma"õe�' Ipe c m�. .

, .
'mos apenas para movimento de passageiros.'

I. A. P. E. ,T. ,C. do Rio de:' Rua�"'::"V1tor Meireles crrminais e trabalhistas, . V 16 Dommgo - Farmacla.
f As escalas em S. Sebastião, Ilha Beta, Ubatuba não

. . .
jan�iro .

�
22 :,'-" __""::"

-

� .�' , .. ,-' Consultas, populares ;uteis da Fé. - Rua Felipe SCh-1 prejudicarão o horário de

c,hegada
no .RIO (Ida) eMédicf, do Hospital de ,n.,�', ,_c:,,;.. ',;' ;

"

1'2"1..�,,' 'Rua Nunes Machado 17
" midt . SANTOS (Volta) ,

Caridade � ,

- fIOrâi'lO .. :-::;; :,Al�" . 5.l,l_O,r�s �,
..

'

"b .. �-.'" • .'
'

I)OENÇAS DE SENHORÁS _: in' ás 18"11�:r�S;1"�(. ,_ ; .(e,sq. Tiradentes) - so ra- O leitor encontrar!. ne., 22 Sábado (tarde) - ,'"

ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
- PARTOS-OPERAÇêES

, FONE._� 2:'6fs· ,do -: sala 3. ,ta coluna, informações qUf,t Farmácia Moderna _.;.. Rua
NO .Mf:S DE MAIO DE 1954

('o1\s: Rua João, Pinto Q. 16, Residênc'lll: Travessa necessita, di.riamente e de i João Pinto, \ .�'
das 16,,00 às 18,00 Urussanga 2. ....... imediato: I 23 Domingo - Farmácia
horas. 'Apt.l02. DR' H E' NR I QUE "Moderna'- Rua João Pín�
.,Pela· manhã .atende .,

" JORN,���', �, Te,��to.n� to
'r ,;', FZ�rianópolisdiàriamente no Hos- PRÍSCO-'PARAI-SO'· O Eltado- ...•. '

...•. ,

3.022� ,

d . F. pit�l d�' Caridàd�.
DR. VIDAL

!, ,�ÉI?�CO'
?,

A Gazeta .: .. t. ........ 2.658 29, Sabado (tar e) ar-
,

Residên�ia: ,,'.,'
,

r\ - D a Diário da Tarde .•. 3.57". 'mácia Sto. Antônio - Rua
Ru�: GEmera! Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I ' _....,peraçoes· - oenç s

Diário.da ManhA ,.. 2.463 João Pinto '

,

CONSUr.TÓRIO, - Feli� de- Seryhoras - Clínica de
A Vt!rdade 2.01(1" 30' Domingo _ Farmáciao.

;�I�fOrÍ,e,: ,,2;fi92. Ipe, §9hmidt" 38. .

' ,Adultos.
HImOPSrpenlTsaAlosfiCial . '.: 2.68�

i Sto. Antônio _ Rua João
'l,,;: '-

'

I CONSULTAS _ Oas" Curso de Esp�cialisaçiío
Pinto.k' I

no Ho�pital dos Servidor�s De Cuidade:
DR .. ARMANDO VA-, ?is 6 horas. (Provedor) 2.314 O serviço noturno será'--

j I do EstadoLÉRIO DE ASSIS
I

Residência: Tenente Si,. (Portaria) 2.036 'efetuado pelas farmaciastServiço .JI) Prof. Maria- N
A R - 8-1 '

,- MÉDICO -

I veira, 130 ere.. amoa ..•... ' u. ó)
Sto. Antônio, Moderna e

Dos Serviçns de Clínica In- FONE _ 3.165. '
' no de Andrade) Militar .,........ .. 3.157v

I Noturna situadas- às ruasfantil da' Assistência Muni-l ' Cl)nsultas - Pela manhã São Sebastilo (Casa
cipal e Hospital de Caridade' --, , t1() Hf'spital de Caridade. 'Madtee'rSnal'dúaddee)

.

n��t,��'
3.153 João Pinto e Trajano. EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE.� CLtNICA MÉDICA DE ORo ANTÓNIO MO- À d d 1530h S.121'

. /
, tar e, . as , s. .

C I C fi'

R D' d CP" 1 2 T I 2CRIANÇAS E .ADULTOS NIZ D,E ARAG'ÁO ar 08- orr ...a ... ua: eo oro - aixa osta n. 9 - e efone: 2.21em diante no consultório, CH!\MADAS UR n· I
- t\ fconSUItó�::�gl:u:- 'Nunes ',) Hua Nunes Mach.ado 17, "GE�TES -, nseo a DlIm.r 8 ..

Machado, 7 - Gónsultas das 'CmURGIA, TREUMATO- t�"qll.na de Tiradentes. Te:' ,Corpo de Bo""beirol !I.313 Adventista15 às 18 horas.' OLtOGldÁi' � 766. ';;erviç� L)UZ (Rt>cia·
".40'Res.idência·: Rua Marechal r ope a " maçoes . . . . . . . .. 6& ..

Gu ilherme, 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, Resit1ên!!ia - La Porta Polícia (Sala C ..mil-
L8.' r:foie�. sário) . . . . . . •. .. 1.03t1
, Das 15 às 17 diàriamente. Polícia, (Gab. Dele-

DR- I.' LOBATO ;" ,; ; Meno8:.a�S Sábad08
'

-
-

&,ado) ...••..... 1.594
"l.,' ,

"Res.: Bocan�va 185. ('OM�ANHIAS DE rJreto, 75.
,

FILHO. Fone: .:.....;. 2.714. TRANSPORTE
-----------

Duenças do aparelhu respi- .A,f:.ftÉO"'."
,

.

ratório
.

TAC"; .... � � •.' _ '3.700
'I'UBERCULOSE �:ruzeiro do Sul , ,

.

2.50Q
RADIOGRAFIA E RÀDIOS-

. Pana!� ..... " , 3.5á3-
COPIA DOS PULMõES

\Tari&, .,........... 2.325'
Cirurgia do Torax

A' L6ide A'reo . . . . . . .. 2.402.
Formado pela, Faculdade dAacia, Real .�: .. , : %.3:l8:
Na":onal de Medicina, Tis'io- 6" S di'"

.. 500'

can nava. .., .. ,. ...

logistn e' TisiQcirurgião do I IIOT'tIS
Hospital Nel'êu Rl!mos d

BAR E SORVETERJA
Lux· ; 2,021

Curso de especia·lização pela e ; AMERICANA Ma&'elltlc .. ,
2.276

S. N. 7. Ex-inter'1o e Ex-as- Vende-se o.Bar' 'e Sorve- Jletropof ,' !.�47
sistente Je Cirurgia do Prof.

R u, bl·lcl·dade
terie Ame.riGana sito à Ru� La, F:orta , .. '," .s.'21.

Ugo Pinheiro Guimarães -'h" �'

13 C'S.ClqlJC' , 7'••••••. :l.U2Saldanha Marin· o n. ;.
.

" (Rio)..
"'d'f'

.

M h d Tratar rentra: Z . .,t�
! éons: Felipé Schmidt, 38 J!.. I lClO ac a o.

; 'I ".371
U be t

EllItre a •.••. 1
' ••••

- Fone 3801. -

:\0 local com o sr. m r o
I �.t:59, Caisa Postal. 45 - ldn , , , .. , .

Atende em hOl'a marcada.
l"lorian6polia I \1achad�, o.' qual, explicará F.�T�dp.'rO· �Res: Rua São J()rge 30 -

C ti" I c motivo d.a, venda. ,_".'__ ,_

nrl'lQÜ,f.. �
•. :,....... OAl,

Fone 2395.' Santa a ar na

--:J'
_ '

' .�__ ,_----.L.._--,---�--------_----

,

O MELHOR JURO

5%
,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA lRAJANO� 16

flORIAN6pOLIS' ,

IDA VOLTA

Itajaí Rio de Janeiro Santos

,(

8/5
20/5[9/512/5 .-' 14/5

24/5 26/5
OBS.: - O .Itinerário supra está sujeito a alte-

ração sem prévio aviso.

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à

Viagem'-coID' segurança.

e r_pidez
'

sO NOS CONFORTAVEIS, MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SUL-8.RISILEIRO»'
Florianópolis - Itajaf .;_ Joinville - Curitiba

Agência': nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Diretoria i de Ob.ras' Públicas
A V I S O

I
A DIRET�R:I�,DE OBRAS PÚj3LICAS, avisa que

. 11 mudou·se provlsonamente para a rUa Vídal Ramos, n.

H76. .

_ 'I
.

Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 10 de,
Abril de 1954.

t Lavando com Sabão·

\?ir'gem. ' Esp'eeia lias,de
.

da Cla. IITZEL'" I,NDDSTBIAL-JoID,IIl�� (1D�rea�r!��h'a_')
, eCODom-iza,.se ,tempo e dlnhelr()�__

,

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

,,I.•

./

Alugam-se ótimas resi-

dências, uma à Rua José
Jacques nO 4 e outra noS

4

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

Informações à Rua Con

selheiro Mafra nO 24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO"
No.�'Lar' e na' Sociedade

Soneto
/

A;LT�MIRO MORAIS MATOS

Qua�do contigo estava �m meu lar.
\

Paterno,' sorrindo te via para mim sorrrr.
,

,. .

. �, .

Pela manhã tuas santas mãos ia beijar,

DeÚos que em mính'alma fizes�e imprimir.

Hoje distante a dôr faz-me ao passado voltar,

lVIas não te vejo, é a saudade a me iludir; ,

Então angustiado começo a soluçar ...
Por que ninguém poderá te substituir],

"

Vejo os morros, lagos, a distância a nos separar,

Esta distância qUt; a saudade não póde vencer;
Mas que os céus poderão-se encarregar!

Mãe! quanta doçura ao pronunciar
,

-

Teu nome suá o último quando eu morrer,

Por que por-mim �u ,sei que irás chorar!

ANIVERSARIaS

, \

Vende-se

Snm. Henrique Stodieck

Vê transcorrer, hoje, a

data do seu aniversário na

talício, a' exma. sra. d. Ma
ria da Graça Stodieck, es-

,

.'

poya do, nosso, distinto con-:

terrâneo sr, pr. Henrique
Stodieck, .professor de di

reito da nossa Faculdade..
'

lVIuitas serão; por, certo,
as homenagens que a, dis
tinta dama aniversariante' f, .itou.ôvel Mel'cury, {:ré:;

.

receberá da sociedade catá- lotes de terras situados nc

rinense, onde ocupa lugar h�l,)l t.:" rua Aracy Va:z

destacado. Cal !adc; e um sitio na Se_'-

O, ESTÁDO respeitosa
mente apresenta, felicita

ções.

r ar.a

'. Trmar ·no .Cartórío , .. ,)0
«:<t!'':!ito.

\

l
/.

'

, '

('
, "

.

... ..,�.

_____ ...._. .................._----

=
•.
f

,A senhora quer' ser apenas el�gante ?
, '.

• J.

Ou quer 'ser tamtlé'm

./

prática e econ6mica ?

f '

..

, Como as concepções de Dior e Fath, são elegantíssirnas
'�;>;";"'�s criações lançada. por NYLOTEX, que modeladas ao

vivo, se harmonizam com as últimastendências da: moda.
"

E' além de elegantíssimas, as peças NYLO�EX são também
"

econômicas! Se ainda não usou, faça uma ex-

periência para ver que NYLOTEX dura dez vêzes mais,

porque é feitode nylon' da mais alta classe, que
não se deforma, não alarga nem esgarçá. E como são

práticas i As peças �YLOTEX lavam-se em poucos mi.

nutos, secam ràpidamente, não' precisam ser passadas.
Ideais, pois, para viagens, .Levíssimas, não

ocupam espaço. Poucas pêças\ão suficientes: ,a senhora

pode usá-las, lavá-las e vesti-las de novo no �esmo dia! ,

•

'ala 'lia ,egurança, exija Cf ETIQUEiA NYLOTEX

garantida por urna sólida organização que mantém

preços fixos em todo o país. Não acredite em "pechin
chas" de importação clandestina. Não h� nylon superior'
a NYLOTEX.

NYLOTEX é feito com tecedere», ApropriA
dAs AU clima I» ssileiro. ror isso, msntém

,

A temperAturA do co PO, tão Agr"dáv�/ nu

inverno qsanto no verão!

"

.1
"

•

"

l
I
I
\
1 '

P
- f" íd I

- OI' tao grata e emeri e,
Adilson .reurrirá na 'l'esidê�-l'cia de seus genitores o seu

elevado número de amigui- \

nhos, oferecendo-lhes lauta

Imesa de doces .finas e gua-
"

-

ranás,
'

Os de O ESTADO apre-/

sentam sinceras felicitações.

,Camisolas - Pijamas - Useuses- - An,águar
Combinações Calças • Soutiens - Cintas • Blusas

IA·90S

Re�bil1Ian'___;_"-a-O-p-re-s--"o-s
--

.,..O programa de educação religiosa antes de chegar' à

religiosa levado a' efeito' na penitenciária, e uma vez em

Penitenciária'Estadual de' contato com 'as verdades e

Iowa, nos Estados Unidos, ternas, desenvolve-se neles

roi descrito como "a mais uma acentuada fome espiri
poderosa fôrça reabilitado-I tual", acrescentou' o sr.

:'a" na prisão." ;
, W.ard_�n Laíson, diretor do I...

,referido presídio, .dizendo
"A religião faz pelos ho-

ainda que êle conh.ece inú- II.nens o que ninguém neste
meros-casos de presos que

mundo pode fazer", foi de-
-larado. "Dá-lhes o auxílio
aecessário para vencerem

1S dificuldades, e possíbilí
.a-os a ajustarem suás vi

las, r'esolvendo seus pro-

,

,

Participação
MARIA ANUNCIAÇÃQ SILVA CAETANO

E
LÉRCIO FELICIANO ÇAETANO
Têm o prazer de comunicar a -seus .pa

rentes e amigos o nascimento de sua primogê-'
nita VERA SILVA CAETANO, ocorrido em.

5 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa".

Snta. Maria Helena José

Transcorre nesta data lO.
aniversário natalício da gra
ciosa e prendada senhorita
Maria Helena José, figura
destacada em a sociedade
local e dileta .filha do' sr.

Jacob Jorge José, do alto
comércio desta praça e de
sua exrna, esposa Chana
Salum José.
Às multas e significativas.

hommagens que serão tri
'butadas à gentil aniversari
ante os de O ESTADO pra
zerosamente se associam.

PARTICIPAM o NASCIMENTO DE SUA FILHA
REGINA - OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE

�A MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA",

lRMANDADE; DO DIVINO ESPIRITa SANTO E
SS. TRINDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃOA data de hoje assinala a

do transcurso do �niversá-
,

1'10 natalício do nosso pre-,
De ordem do irmão Provedor, convoco os irmãos

zado A_lo Divino ��píri!o Santo e SS. Trindade par� a se�são
,

conterraneo sr. Joao :le assembleia geral que esta Irmandade fará -realizar
de Deus Machado; alto fun- ,às 15 horas do dia '16 do correãte, domingô;' para' o fim
cionário público aposentado. I de eleger a nova administração, desta 'Irmandade para
O distinto aniversariante ú período 1954-1955, tudo conforme o 'disposto nos ar-

cl f
"

.

" rigos 23 e 24 do nosso Compromisso. ,
,

'

,ie e de família numerosa Sub-distrito da Trindade, em 8 de maio de 195(
e muito conceituado na 'so- Hipólito Mafra _:_ Secretário,
ciedade florianópolitana,
ver-se-á cercado de carinho,
sas manifestações de apreço
e simpatia pelo grande nú
mero de amigos e admirado-

Sr. João de De;;'s Machado

res.

blemas".
"Por estranhoque pareça Fr.que'•• em se"I A'te'nç"'"1 pessoas de fora, a verda-

ç d
.'

ao/le é que grande número de .Iln'. ,rê.�otl 8-
.

,

vresos nunc� teve educação (SlIve.ra) O
_

'

______________..,..-,---,..-- PR PRIETARIO$ DE PROJETORS 16 MIM
, AllSMO 'SINAI/DE FRA'QUEZA . ,Breveme�te estará a, vossa disposição o grandioso

R�U tA .

"

',- '- "',,,',' filme �m. se�le �,MI��ERIO DO BAIR�O GHIN�Z.� .'
. DOS R I N S Dístrlbuídor .,.-- LOJa Renner - Felipe Schmídt,,

,

Para normaliur '� (uncion.ment� 401 r�ã "IA.'FLORIANO'POLIS.
e eliminar O, ácidQ úrico que inv'àde 0,
otgan'islno e caUsa' a ciátiCa, o reumatísrno,

'

dores nas j,\mtas, etc. use ABACATEIROL.
Contendo os prinCípio. ativOl das folhas 40
abacateiro, aliados a outro. elemento. diurêti- '

'�o. que reforçam asuaação,ABACATEIROL '

faz comqueos rins voltemaeliminar.s toxinas.

tiveram seu primeiro conta

to com a religião dentro das

paredes do cárcere, sobre
vindo a êsses párias da so-

ciedade, irnediatamente,.
uma aparente mudança.

,"' f·
.....,._

...

DISSOLVE E' ELIMINA O ÁCIDO UIICO

PRECISA-.SE� -

I '

Precisa-se um contador com longa prática "�,"'" -

Um auxiliar de escritório

Ao venerando aniv�rsari
ante, que goza de'vasto cir
culo de amiz�des,""pelas suas

elevadas qualidades de ca-
, ráter, os de O ESTADO res_

Peitosa e prazerosamente

formulam às melh6res feli

citações.

- e _I

ABACATEIROL
Informações nesta reda,ção

\,

I_

Mpnino Adilson Pereira

,0 lar do sr. Alexandrino
Pereira e sua exma. esposa

comemorará, hoje, o trans
CUrso de'mais uin aniversá
rio de, se,lJ galante e ill_t.eli

filhinho Adilson.

I

I·
""""",.........,_.....__�'! :'.3,

r_:�� �*J
..........

_ .... -

Oonvlte
Jo.sé 18onlfaclo Bra,adlo

têm o prazer de convidar V. Excia e Exma. Fa

mília para visitarem a sua exposição de pinturas a

realizar-se no período de 12 a 20 de Maio, no salão de

Recepção do LUX HOTEL.
O ato inaugural será ás 16 horas, do dia 12 quarta

feira.
-.

G�ato pela presença.

Florianópolis, Maio de 1954�

,
,

, "Agradecimento,

Tárgino Vieira Machado e senhora, vêm por' inter-
médio dêste, agradecer publicamente o Dr. V�DAL.DU
TRA FILHO, pela competência e dedicação com que

tratou de sua, filha menor Gracia.Maria, por'ocasião da

grave enfermidade que a acometeu.

...

.'

•

/
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TR�NSFERENCIA DA "HQMEN1\G�M"
'

'

, .-, ,/ ,

Foi transferid-a parâÓ�di� �O do fluênte, a homenagem 'qu,c o�Clu'ze; Doze dé �gôsttJt,.,,,vae prestar aos Remadores Catarinenses.;
.atuais Campeões Sttl7Amê�ieanosiPor�metiv.o; dos remadêresse 'acharem na data antes .anuneiada, na Cidade de Joinville. A "Soi
rée" de homenagem, 'terá- 'lnÍtio ás 21,30 horas, quando 'os �ossos' conterrâneos" .serâe+homenageados de Iôrma especial no decorrer
da reunião, sendo a Séde Soeial ornamentada com mGbVOS e obiétos náuticos. Espera-se: esplêndido sucesso, como realmente merecem;
os bravos"r,ep_���eptat.i'tes,;:d6s4 0::' ;N. "Aldo Luz" �â'F�an:c!�(!o M�tinelli". Ficam eenvídados, por este meio, os associados do "Lira

,

�,,' < " ")I ,1
' ,

"Tenis Clube": Não; haverá reservas de mesas, ,
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Voltou ;& vene,aFI
O' $Ujtcb, Imflejr,:

A TABELA, DO TORNEIO
RIO - SÃO PAULO

Voltaram a defrontar-se;",
na 'tarde de -domingo, dE!'�-'
frontar-se, na tarde de <_lo:
mingo, desta vez "'no estádio
do Maracanã, que "apanhou

... ,.,./

uma grande assistência, .:ós-
selecionados do BrasiÍ é

nã e Portuguesa x Flamengo, no 'Pacaembú. '

,
,

, �
,

Dia 19 de maio - Botafogo x Vasco, no Maracanã

e 'São Paulo x Coríntians, no Pacaembú.
� '�

Dia 22 de maio - Flamengo x América': 'no Ma
racanã e Portuguesa x Palmeiras, no Pacaembú.

Ficou' assim organizada a tabela do Torneio
- São Paulo:

Dia 15 de maio ;_< Botafogo x, Fluminense, no Ma-
"- -' \ .".

racanã e São Paulo x Palmeira�" no P�caembú.
Dia 16 de maio - 'América.,c, Santos, no Maraca-

nais da"Copa do Mundo,
terminou com nova vitória

do Brasil, pelo .escore de

2 x L O quadro nacional
formou com Veludo( Câbe�

Newtonçâo}, Gerson e

Santos; Djalma Santos,
Colombia, em carater amis

toso. O plléIlo, que mareou Brandãozinho e 'Dequirtha;
. \ � '.

a, despedida �o selecion�d,.o I Julinho, Didi,
Indio (Balta-

nacional que rumará para.a zar), Pinga e Rodrigues
Suíça onde disputará as',fi- � (MÇiurinho).

:,�'7
-

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

Dia 3 de julho'� V'as�o x Portug�esa" no Mara
canã.

Dia 4 de Julho .:,_ FIUlpii1'ense x "Palmei�as no

Maracanã e Sã� �à�io' x Flamengo,' no pacaemiú.

'" O,s que vão 'e os que ficam; os que terão de' en-
h-ar nas"" liitas renhidas e os'que 'travarão os combátes
íntimos: da emoção, como a'ssistentes ou ouvintes' das
ardorosas pelejas, todos, sem distinção de um só, terão
diante de si, em p�nsarÍ1ento, o auri-verde pendão de
nossa: terra; Nêle predomina" o verde que 'é a côr da
esperàuça,'''qüé nos embalsama o coração e nos permite
aguardar, confiantemente os comprómissos que'esperanl'
a réPl:�:�e!:(i;;ã�'��::i�ei�: ,,����l�:�l 190' �i,'�) , I

'(,HEVRO:L"E'T',
Ven,de-se Chevrolet. Completamente reformado.

Parte �ecânica, pintura le estofauHmto "I)o�os. Rádio le..
, •

. "'1.,. i, .'. .'

.__ /'.... .

gltlmo da FabrIca. ", /,
"

'!" ,,'. ,�

Trata�' ria oficina mecânica São'Cristévão;
Hua 24 de Maio n, 777 - ESTREITO,

--..----

,

�d r t ,'i vo"
Denlta�o 8m·lljucas o Guarani
A equipe+do Clube A- va, vice-campeão de 53 por

tlético Guaraní, que tão 3 x 1, apresentou-se, do

auspieiosamente miciou o mingo, na cidade de Tiju
Campeonato de Profissio- cas, frente ao Tiradentes,
nais, derrotando o' Bocaiu- local.

Rio

Dia 23 de maio - Botafogo x Corintians no Ma- LUEB CK 1 h" ,E·, , A eman a, I Wlassny e Schroeder; Rad-

,"acanã e Santosx Fluminense, noPacaembú. 10 (U. P.) - Avequlpe bra- dataz, Kiow, e Roewe; Mu-
Dia 26 de maio - Flamengo � Vasco; no Maraca- sileira do Madureira, � do ! eller, Denker, Zímdars,

.lã e Santos x Palmeir;\is;j,�o" Pacaembú. Rio de Janeiro, venceu pe-
J Heinrich e Patzig. ------.:_

Dia 29 de maio '4 r,l;mi��ns� x :Port;guesa, no
10 escore de um a zero o I Os brasileiros, desenvol- •

"VI
-'

' "qu;ídro" alemão V. F. B.,

I
veram um jogo rápido po-,J • !. aracana e Corintians x América, .no Pacaembú.

E" VERDE A ebRi.. DA <

ESPERANÇA I , '. numa partida amnstosa dis- rém suas de,cldidas tentati-
,

.•. � Dia 30: de maio - Vasco x São Paulo no Maraca- d âb d
, , I" puta a sa a o nesta cidade. vas parà marcar tentos fo-

, :, José Brígido '"

' _n� e "r�lmeiràs x Botafogo, no Pac�e11Jb�.
'

Ao terminar o primeiro ram desbaratadas pela flr-
,

,"
Dia 2 ele junho -, Santos x São Pau10, no Paca- tempo, nenhum dos qua- me defesa alemã. Apel ba-

De�t'ro de mais alguns dias estarão na Europa os "cmbú., • dros havia aberto a conta- ck do Maduréíra, bombar-
jogadores que" irão defender o renome do" Brasil no \

d
Campeonato Mundial d,é -Futebol, a efetuar-se na. Sul- pia. 5 de junho -' Botafogo x Santos, no, Maraca- gero eou várias vezes com po-

ça. Ninguém desconhecesquãd difícil é o objetivo visa- nã e: São Paulo x América, no Pacaembú. "d�rosos -tiros o arco alemão,

do, mas todos, confiàm+erii que, desta' vez' todos estarão D' '6 d
.

h 'FIl'
' O gol da vitória foi assí- porém , ,o" keeper Pelge-

.
' , la e Jun o - amengo x Pa melras, no Ma- '

.

.

.dispostos, a �mp:regar .�>�áximo de 'suas, energias para __ ., ,�_';:""4";" ;,j", ',' !.",;, '

:',,� '?' ",n�l�do aosB mmutos do nhauer conseeguiu defendê-
qu a I

-

a" l;r· t dig
,

t'" '-B racana e Cormbans'x ,::;Va "'no �-�ca<>thbtlé r:::' ': v: d
'l<. .�,", •• ," "'I "'., '::,,' ,

'

, e se eçao n ciona ;.:epresen e com 1 I},amen e o" ra.-...
,'., ."

' !F!Ç ����, ,� � 5;;;2''',,:A -.�t}.f-"[>
;segpn ort�mpo, p:or�Ehrce"" Qs,,,,todos. M<\W·o. ,tambem

sil no grande certame;esportivo:
' ." "'" ,I' �,"

• Dra 9 d h
- ,i "'''''

�
• ""�, �,,.... �. i' - - .. '

, "

", .: � '" '" ,,'
.

e Jun ��i4W",i ' c_,: Xi]', ��;n�iJSe, n��yt� � ,ll�� liav!� s��stitu�do Me7 �xerceu press�o sobre o al'-

Em 1950, tivê�1.qs �, titulo máximo em nossas níáós
racanã e Portuguesa ,,'�S ·�tõs;�no'" 'iicaefubú,'

-�. .r"" "donhõ. -As equipes" �ntra-' ·,,'ConõCàh�" ;"encabeçou uma

e fomos perdê-lo inesperadamente para uma equipe de "Dia 10 de junho - Vasco x FIUl�li�ense--'ho Mara- ram em campo assim cons- ;érie de ataques os quais,
valor técnico discúÍivel, que soube, no entanto, expl(j-' canã.

"
' ,', ," "tituidas: não õbstante, foram conti-

rar inteligentemente as:nossas falhas pSicológicas e téc� .

' <�' Madureira -- Irezê,o;Des.,- dos pelos alêmães.
nicas. Lutassem os jogadores de Flávio Costa como têm Dia 11 de junho - Amé�ica x Botafogo, no Mâra- '

, .

lutado ()s jogadores de Zezé Moreira, o Brasil teria fi- canã.
Iene e Darci;' Apel, l':lilo e Os elementos que mais. se

cado com "a "Go\lpé Jules Rim�t". Faltou fibra no últi-, ,v., ,,'" �ário; Zezirlho, Ma��o, destacaram em campo fo-

, ,.mo atranco;' os jogadores pareciam· anestesiados, .. deixa-
,

:Dià: 12, de junho .:_ Vasco x Améric�, no Maraca- Medonho, Epsori e Miliínho. 'I ram o arqueiro Irezê e o

� ��",,':"',:r9m�!lé:;veiiceE quando,'tinham tudo Pafa triunfar. ,E'Qs nã e São Paulo x Portuguesa, no Pacaembú; r V. R. B. - Pelgenhauer, ullback Darci. -

'�:tíruguaios; qrie haViam entr,ado em campo éom a espe- Dl'a 13 de J'unho "FI' C' 't"
'

,,'

'

", - , d" I' d
.

. - ummense· x " orm lans no

'e,.� ; iraQ.ç� denao sofrerem arra�a ora go ea ,a,'vlram o ca- ,

,

_

'

, .'., ',' .'
-

"

, <�'- ,,, .,,('� "�'
,

,

rhinl1o"da vit'órla aberto e por êle:� efibaram com" d:ese�-:: . Mapçana, e, S_ant?��_Fll:lmel}.�o, ,rio Pacaem?ú.,
'

,
'

baraço. Essa gr"aride divida que o futebol contraiu co�' Di"a 16"de juillio -� :B"()f�fog6" x�Fíã'mengo no Ma-'
a torcida brasifeÍI:a ainda não foi resgatada. Mas tQd.os, '" ; "-

P-l ',' .'..' '" <�' ,

,-' ,. racana e a 1 C
.

t' 'P b '

nutrem' a' espnança de que, desta vez; pelo menos, os
nelras x orm lans, no �caem u.

J}!)SSOS sàberão mostrar combati_vidade e fibra, nos cam- -I' �Dia 19 de junho .::_ Vasco x Santos, no Maracanã
pos da Suiça.

-

e Portuguesa x Botaf�go, no Paca�mbu;.
* * * .

Depois de amanhã seguirá' o chefe' da delegação" Dia 20, de junho ..:._ Améríca x Palmeiras, no Ma-

ministro Joá€> Lira Filho, nome· que se impôs ao resp.ei- racanã e São Paulo x FlUltiinense, no Pacaembú.
to de todos os bons esportistas d'o país. Foi buscá-lo, no '

':morno conchego do_ gabinete de estudos, Q dr. Rivadá- '

Dia �3 de junho - :!fluminense x Flamengo, no

via Correia Meyer, presiden�e da ç. B. D. qué lhe Maracanã', e Corintians x Portuguesa,' no Pacaembú.
reconhece o valor como expressão de cultura e como Dia 26. �,e .junho -,,' 13otaf()go x São Paulo, no Ma-
homem·, de espf>rtes. ,Embora relutante, ainda que pre-
ferindo' permari'ecer' alheio às atividades assoberbantes Tucan� e ,Portuguesa x América, no Pacaenibú.
da vida "esportiva, João Lira Filho téve que ceder ao Dja 27 de j�nhó�- Flàmengo x Corintians, �o Ma-!
apêlo do amigo irrecusável. Apêlo de coração a coração." l,;"

Quando o sentimento elevado se man�festa, João
raéanã e ,Palmeiras x Vasco; no'"Pacaembú.

Li:riÍc Filho rende-se, porque êle vive em função do afe- � I?-ia 30" de junho.,_;, Sa�to_s ,x" .corintians, no Pa-
to." SUa sensibilidade é grande e "por ser grande possui �aembú.

. "

, )
'"

uma receptividade maior. Sua amizade a Rivadávia foi
cimentada em longos anos de exemplar, convívio. Sua

dedi,cação aos esportes, está �omprovada" pelo, acêrvo de

serviços por êle prestados desinteressadamente, sonhan
do sempre com dias mais belos para

\
a coletividade es-

,

,. portivà ',brasileira: Seu' an1p_;- ��O: Brasil se 'evidencia,·
t"m'ais uma vez,'nb espírito'de renúllcia,re-yelado. Só quem'

, ,

o conhece bem é que sabe éomo s,eu'?s'j)lhos se umedecem' ,

:' • : d,�" emoção, quando se apela par�a ,'a sua boa vontade TOtJM�Ht)'EDI:Ãt):VOtTARAM AO
, nÍ:'1.s�rvrr ao Brasil. Homem públi<!o: 'que não se afasta QUttDR'O DE ;JUIiES

,..(
" da t'radicão farni1ial que premiou o, Brasil com legítimos Os' h't t' t M '"

1"varÕés 'de 'Plutarco" João Lira Filho foi o mesmo na
ar 1 ros, e�en e" a- p.e, a_ maioria dos clubes da

;vl:<{a esportiva. Por�i�to o seu valor emerge do recolhi- noel Tourinho, e João Se- Divisão. "Principal.
'

Bocaiu-,

, men,t9 �o}�mt�rio, a c�amado de Rivad�via C��reia I bastião ,da Silva, r;esolve"r�� va; AtléÜ6b e Figueirense
i?\' .," ,l}1�y,t;t,._ç1ú,a ,,�aJaY,ra, fOI "cpmo que yro, clannar de

_
sen- 'voltar ao quadro ': de' juizes

*"'< ;��'id()J�, 'poi..s, na horà em que o�.Bra�il p,recisa, ninguém da F. C. F. abàndonando
.,-::,; '.'�í?dln�r ra�õ�.s ,lpais.,Jortes que�a razão suprema d� de- assim a soli�itação absurda
, ,

, fender a Patna no setor que se, fa� presente. FOl por
\" ','

isto que João· Lira Filhó cedeu e seguirá, já na pró}d.. de mil çnizeii'os por jogo:"

Lt�f��._�I;I: terça-ferra" para assúm�r, a posiçã�, de destaque que Retorna,talh, mas poucas pe- nome' de \Tourinho, não o

�-:.'::; �',,\"lhe destinou a 'confiança inávaliável de Rivadávia Cor- lejas dírigirão, visto que I faze�do porém ein relaç�o,

reia l\'leyer."·
',-

.seus nomes foram vetados a João Sebastião. ,�
* * �*

ESCRITO'RIO: RUA - CeI. Pedro Demoro X:
.

1.6m} - Caixa Postal N.' 7. Estreito
"J"!orianópolis - Santa Catarina

CASAS ÀVENDA:
Ótima residêricia construída de alvenaria, cl 8 com

partimentos,à rua Stodieck, preço Cr$ 180.0()O,oo.
1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/

9 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. Loeal: flmoos da Rua General

"

Gaspar, Dutra - Estreito - preço do conjunto, . .- .....

Cr,$ 150.000,00.
' --

,

,

,8 casas de màdeira, novas, bem 'dividid�, ótim& água,
, l?calizadas à �ua Tupinambá - Estreito -

_

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

'1 conjunto com 3 casas, sendo Uto:1R de alvenaria c

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demor-n, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto para q1ialquer" ramo de
flegócio; com boa .área -de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00.

Uma easa recém construida, de alvenaria, tendo 10
compartitaentos, inclusive garagem ÍInbutida no próprio
o'édio, casa para 'empregado etc,; sita à rua - Dua1tl�
:3chuttel, tendo terrenq para mais uma construção, com

'::'E'nte à 1,r,;a 'Rua projetada; preço: Cr$��50.000,oo.
TERRENOS

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,00.
não os 'qúerem na direçãq 2 lotés no Bairro Nsa. Snra, dé FMima,' por
dos ·seus jogos. O Imbituba, Cr$ 150.000,00."
resolveu tambem vetar o

Além das. propriedades já citádas, temos também,
à venda, por preços baratissimos, inúmeras ,chácaras, ter
renos para lotear, pontos para negóci0s, armazens btún
'instalados, confeitarias, sorveterias, �tc:

,

IMPORTANTE - V. �. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar 04 inverüariar; ':!asas" lotes de terra
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên�
cia�ento Canto? das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendidos pelos seús dirigentes; A - I. A. C.; :)ôe
também à disposição dos seus clientes,' um Departamen-

,

to de Construções, Plant�s" de Muros, etc.
'

"

·It'��.ii..lL"1"

SEGUNDA VITO'IUA DO MADUREIRA
NA EUROPA

Imobiliária e Agentiam.tntt.
Canjo-I. A4! -c.

O' prélio, que foi dispu
tadíssimo do princípio' ao

fim, agradando plenamen,
te, terminou favorável 'ao

esquadrão local, pelo aper-
t",

tado escore de ·2 x L

Apesar de vencido, Q "bu
gre" florianopolitano dei-
xou a melhor impressão aos

esportistas tijucanos, pela
classe "e combatividades dos
seus "players".

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

e" EFICIENCIA

.

EMPREGADAS E TU-

BERCULOSE

As crianças,
-

pelas suas

condições especiais de seno

sibilidade, adquirem fácil,
mente a tuberculose, Amas

e outras empregadas tem

grande papel na contaminf'i, ),

ção das crianças,�principal"
me�te porque, parecen�o
,sadias, podem ser tubercU'
'l�sas., .

,

Na9 admita arna oU 0'11"

tra ernpregada, em st!a

casa;, sern que seus pu!"' -,
"rnões tenharn sido eX«"

rnirwdos pelo�" raios X,
- $NES.

-----_.:--

Vende-se ótima resindell'
c.:ia à ru& Frei Caneca v'

133.

Tr,atfir com Olívio VaJ�n'
te Vieira n"a r,u,,�,
Souza n, 59.
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P ESTADO Florianópolis, Qua;ta-feira, 12 de Maio de 1954
�-,--------------__--�------------�------------------------------

.Sotuoíonando;
:J. _,

à -Crise 'do Cine:ma· Racioaal:
VOLTOU A FUNCIONAR uma Comissão Técnica de

I
te Getúlio Vargas aconstí-.

'A EMPRÊSA "V E R A Cinema, com representantes tuiçâo dessa Comiss'ão e c/
CRUZ" .; O FUTURO lNSJ !amb�m dos M�nisté�ios do I ��u progra,�.a d�e ação ime

TITUTO ',NACIONAL DE Exterior e do Trabalho e I dlata, o Mínistrô da Eduea

CINEMA -- RESOLVIDO, dos �iversos set�res da nos- i ç�o tratou logo de dar solu

TAMBÉM: O f,ROBLEMA sa cinematografia, encarre- ,çao' ao problema da Vera

DOS ,ARTISTAS, TÉCNI'-' gada de propor as medidas. Cruz,'mesmo 'porque êle era

CÓS Ii 'DÉMArS' TRAB.,A.- de caracter hned'iáto -reco- �b1mbém .o ,:He 'centenas de

LHADORES mendáveis ne��� �me�gê�- 'artistas, téb�ico's' e traba

cia e de zelar' pela sua boa
I,
Ihadores ameaçados de de-:

execução e pelo desenvolvi- 'semprego -- e de tal manei-RIO, (Agência Nacional)
__ O reinicio das atividades mento em geral do cinema ra o enfrentou que poucas

nos estúdios da Vera 'Cruz, , no Brasil até ,'à· aprovação semanas depois os estúdios

onde tinha sido interrompi- . definitiva, pelo Congresso, de São Bernardo da Borba

da a filmagem de "Floradas do projeto relativo ao Insti- do Campo podiam ser rea

da Serra"; (do romance de tuto Nacional do Cinema. ;; bertos, ·para satisfação do

Dinah Silveira de Queiroz, RESOLVIDO O PROBLE- povo brasileiro, desejosos
e do, "Sertanejo", de Lima MA DOS EMPREGADOS I

eie ver o Brasil produzindo
Barreto) foi uma conse- Aprovados pelo Presiden- filmes cada vez melhores ..

quência d�� entendimentos

havidos a respeito das pro-

dutoras paulistas entre o

I VIVER!!! MORRER!!!
governador Lucas Garcez, , .'.'
os diretores do Banco de Depende do sangue, o sangue e a vida!

. .' SANGtJENOL - Tônico dcs convalescentes, tônico
�

-, . .São FruI\) _e o ministro da
dos desnutridos. Contém excelentes elementos'

.

,�,.', E-duéa�ão'" lta,"'. visita para
'

, � tônicos: - Fosfato, Cálcio,
,

rg_!,!o"feíja à:.if�pital bandei- Arseníato e, Vanadato de SÓ-
, r�11t(tpe19' sr, 'Antônio Bal- dio.

'

OS PALIDOS -- DEPAUPE
RADOS'-- ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM'- MA
GROS - CRIANÇAs RA·
QUíTICAS receberão a toni

ficação geral. do organismo

bino, a qúem o presidente
Getúlio V�rg��: havia con

fiado à soluç�.6 da grave
.

crise que atingiu o cinema

brasileiro,
-

_\

- ,,\' l ':::. :\
".

'*'''''�to.0-..;F·U-'lRJRQ "lNSTITUTO
\�It;;, C;:1:;)"oE7Ci1-..iEMA

"

<,i�.:
�J-

.",�: >.i"2':i.. �- �.:�.�.... ,.
: '" Pr�nldat;� PQ'r- serias difi-

culdades, algumas'
-

dessas

produtoras recorreram à

Superintendência da Moeda
e do Crédito, que sugeriu
ao Presidente da República
o estabelecimento de nor-
\ ,

mas e critérios para a con-.

cessão de financiamento e

auxílio do Govêrno, çapazes
.de salvá-las de um desastre;

.

Entregue o caso ao' Minís
têrio _da' Educação e Cultu

ra, �i criada, para esse fim,

Meorcado ,Mundiql
de Gasolina

O impetuoso desenvolvi- I J passo decisivo nesse se

mento da aviação nestes úl-
j

tor, com a descoberta do. a

-tim�s anos, levou os pesqui- ditivo L C. A:'. As primeiras
sadores de petróleo a pre- experiências haviam sido

parar tipos de gasolina : d� 'feita,s C9}11,-m:dtores de avião .

maior nÜInero de octapos Mais tai'de aplicaram n6vo

para abastecer os ultl'ã-a-. aditivo em automóveis, e os

perfeiçoados motores de a- resultados' foram surpreen.
vião. Mas no campo do au- dentes. O novo aditivo mis

lomobilismo não se verifi- turado à gasolina Shell aca-
cava o mesmo progresso.
Desde a introdução do te

traltilo de chumbo, em

1922, nada mais viera a pú
blico em matéria de carbu

rante, que se pudesse con

siderm' um aperfeiçoamento
digno de nota. No' entanto,
no interior dos la'boratórios
das companhias de petró
lemi, milhares de cientistas

bava com os curto-circuitos
nas velas e devolvia ªo mo

tor ,a potência inicial. Isto

representava, sem dúvida,
uma nova era para o auto

mobilismo! E tal fato se

comprovou quando a nova,
gasolina foi lançada em 22

países com êxito verdadei
ramente sensacÍonal. Agora
�caba de ser introduzida no

'continuavarn as suas pes- Brasil. Podem os.nossos au

quisas. Estudavam 'os novós tomobilistas,' 'portanto, se
motores de automóvel e beneficiar com o que está

sendo consi'derado pelas

'iun!o 'como ·uma verdadei
ra revolução em combustí·

dar I veis.

Nada de' iofor
macões
ViASHINGTON, 1e

�\

P.) - A reunião extraor-

Festiva Inauguração
PENTRO D E BREVES

DIAS

I2ITZ
As 4 e 7lj2hs.

As Ultimas Exibições de:
COLOSSAL ...

_!.�_RP9 V�?IS",
'l'r:,chnicolor'

Robert TAYLOR - De-
borah KERR _;_. Peten Ustí-:
nov � Leo GENN.

Jmp, ate 14- anos.:

Preços: 7,60 - 3,50

n,-a i�» '!'!'
As 8 horas

Gino CERVI numa pro

dução , portentosa do cine-

rnena italiano
A CORÔA DE FERRO

Imp. até 18 anos.

No programa:
Noticias da semana, Nac.

Preços: 7,60 -- 3,50

: 'As 8hs.
r Anna MAGNA�n -- AI
.Io FABRIZI em:

A VIDA DIFICIL

Irnp. até 14 anos.

No programa:
Filme Jornal.' Nac.

Preces: 6 20 - 3,50
,

...�... '. �

C3l���I�
EsfreHo

Às 8hs.
Wendell CORELL e Ve

ra RÂLSTON em:

REGRESSO DO INFERNO

Imp. até 14.anos.

O esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50

Robert
RYAN elU: .:.�

"

CINZAS QUE' QUEI-
MAM

�

No programa:
Ci1l2 Jornal. N['(.

PROIBIDO. até 18 anos.

Preços: 6,20 - 3,50

TRATAMENtO DAS,

Anemiâs
PltUlAS 'E XAROPE

fB_card

5

.. �", .

o aperfeiçoamento
mais. sensacional

'

..

em gasolina
-

n-êstes
' 32 anosl _<

TESTE ,DOS DOIS

(O tetraetílo de chumbo
- foi introduzido em '1,922)

, '

Pré-Ignição é 'velas falhas são os,�f!l:!ljo.
res obstáculos ao completo aproveita,
mente da potência do motor. Os . re

síduos de combustão' causam .pré-
. i,gnição e curto-circuito nas velas. Isto

desperdiça, combustível e 'diminui a

potência do motor.

A gasolina Shell com Le.A. (Ignition
Control Additive) contém fosfato tri
cresílico e faz O que nenhum outro

cómbusuvel fez até agora. Primeiro:
nào deixa que os resíduos se tornem

incandescentes. evitando deste modo
a pré-ignição. Segundo: modifica a

,composição quinuca dos resíduos. imo

pedindo assim o curto-circuito nas ve

Ias. Tornando os resíduos inofensivos,
a gasolina Shell com l.e.A. fal com

que motores novos ou revisados con

servemdurante muito mais tempo o

seu- rendimento de "carro novo" Os
velhos motores ga nh.un

PRt;IGNI,çAO -

, I

ABASTECIMENTOS

Depois de encher o tanqu�,
, pela segunda' vez consecun
va usando gásolina Shell, com
I.C.A., V. nota que o mo

tor funciona com mais suavi
dade e trabalha melhor. Fun
cionamento suave ,significíl
menor desgaste para ó motor•

Melhor fllncio�mento quer
dizer maior quilometragem
por litro.

tComecc"!lOje a usar gasolina
.Shell com l.C.A., utilisando
.assim, todos os ril ind r ()� do
'-seu C" 1' r0 todo o tempo,
A gasol i na, Shell com l.e.A.
inicia uma éra de maior eco

nomia no autornohilismo.

�; tau.da pelos resíduos acum!ilad03
nas' câmaras de combustão. Êsses re

síduos tornam-se incandescentes e in-
,

Ilamam a, misturá de a r-combusuvel
_

antes que 6S' pistões atinjam a 'posi
ção. certa. Isro acontece mais'comu
mente durante a lIcelédçáo ou nas

su�jdas ..A. pré-igrução pode danificar
o motor." A pré-igrução. desperdiça
combusttve] _� potência'. 'c

L.EMBRE-SE I.C.Á . ...,. con
tem loslato m-cresüico e é
exclusividade da SH-ELL:

•

Uma estação 'de rádió' e
vangélica internacional bre

vemente estará operando
em Tân,ger, Marrocos, sob
os auspícios da "Internatio

na! Evangelism, Inc.".
Isso foi anunciado em

Washington pelo Rev. Paul
E. Fre�d, presidente da em-

.

pI-êsa, aõ retornar de, uma
,

visita ao Norte da Africa.
tista de Greensbor�, em Ca
rolina do Norte. Ele decla-
rou que'progran1as evangé
licos .serão irradiados em

francês, inglês, espanhol,

JR�JAMENTO DAS

I
')�rtugüês,. i�a�i�no,· ,ale�ão

maiores sumidades no as. '.
lessoas dlrlglra a estaçao,

Aneml-,as que. será ,-conhecida_. p�lo
"

' prefiXO W. lo E. T., cUJa Slg-

PllU"-I-r- E 'XARone t'· nificaçã� é: "Int�r�ationalU!.I. rI; ,I Evangehsm, Tangler".

Blanc'a,lr'd ,. '�N?sso .a��o é alcançar os
, 'mcredulos , aqueles, que

DeleQacia de Ord·."Potitlea e StJela' . I não pertencem.a qualquer
"ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES DE ARMAS C A S A

-

religião", disse o sr. Freed.
(U. .

. DE FOGO'" Vende-..:e uma Ca.�, Sti.a
"A Europa não é atéia",

A Chefia do Serviço de Fisc'llização de Armas, Mu- 'D' disse êle, '·'mesmo conside-
dinária do Conselho Nacio- -

d Ad
à �ua :Ruy Barbos \, nesta

I_] S n}ço€ds, eftc,,· convi a tohas as pessoas' pos3uidcras de a!'-'
C <-dtal. rando que a frequência 'aos

na .ue egurança, convoca� mas e ogo, que se ac. arem em 2trazo com as taxas de l:-

.

d d
"

I f'-�' -

T trabalhos da igre-J'a seJ'ado hoje de manhã pelo pre- regIstro e porte e armas e caça e defesa, a C'omparece- II orma\oes com o
'

ç,l

sidente Eisenhower, na Ca- rem, dentro do prazo de 30 dias, no Servico de Armàs e ,.:·\t95. /, .......

muito baixa entre o povo.

B dA d Munições, nesta capital, e, no interior ,do �E�tado às De. '

'

'i ·Há tlm vácuo-e!ll seus co-
sa ranca, urou cerca e 1

.

d P 1" f' d d
.

,""., :,_;,
.

. egaclas e o ICla, a 1m e proce erem a necessaria re-' . ", ',f 'rações" '9ue, ,segundo cre-
horé' e mela.

.

'

validação das taxas devida,s,' Findo aqü�e 'Y'I2Z,O, s"e'rão
'

d- 1:" mos, po erá ser ocupado,Os membros d? .,�onselho I consideradaq clandestinas �s arrnas não leg'üizadas e ilU.. • PLACAS 8D'ILITICA8. por Cristo, sé o .Evàngelhod8ixtlram a Casa Bran:ca jeitas âapr�en$ão-)ia·o;fórrria"dãJei.'·
'

EII·II', dà,No018111G! _

sem fazer 'Florianópolis,-'''24 de abril ae:_1954." V I !u.
for pregado em têrmos que

1
Alcides Bas'tos di!' 'A1<aújo, chefe do 'Servico 'de F'is- 1IS01u .. tra- as massas Pp.i� compre-50ma istas. calização de Armas, Munições, etc.

-

', t. II. IIlfIIIa. ender".

ANDRADE & KOERICH
rransporte de cargas em Jeral, entre' Fioriaftópolil,

CtLritiba e' São Paulo '

.

Com via�ens diretas ·e-permanentes
Matriz: - FLORIANÓP0LIS

Rua Conselheiro Mllfra, 135
Fone; 2534 -. Caixa Postal,. 435
,End. T,eleg:r.: SANDRÁDE

xxx

'Agência: .- CURITIBA'
,�venida 7 de 'Setembro 3320/24

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

AgênCia: .:.... SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247 •

Fone: 9�::H-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Jap,eiro e em Belo Horizonte cona

tráfego mút·uo ati São Paulo com a Empr,ês4 de Tran,.
""Ortes Min.a!rGerais S(A.)

Mús'iccil"�ma.s,tro I
Mjnh��oz' está·
mais_ cttira •. mais
SOIl'lf1rtCf. Ag-órO,'uso

tU .1«1,:111.'1
Clube 15 Ir ODlubro

(Rua Alvaro de êa�valho)
- PROGRAMA DE MAIO _

, �!a 15 - Süiree: oferecida�pelo "Clube 15 de Ou
tU�:H:o en'! pumeuagem <;c�: campeões Sul-americano de
remo.

�

.

Dia. 2fJ :_ Soirée. , .

NOT.tJ_ -:-. po 1.0 d�. junho �m diante nãó será per
mlhaa a entr:da �o .�ssociadq e seus dependentes, que nao esteJam; munidos das cartei

ge ,identidade.•

FAlHA DAs... VELAS

Esses mesmos resíduos, sendo
" condutores de corrente elétri.

. ca, quando depositados s�)br�
;IS pal;tes infernas Jfas velas,
provocam curto-circuitos. Es
t� é' outra causa dedesperdí.
'cio <-1e combusu vet e redu

ção de potência; no motor do
seu carro.

,
� ,

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. _ Edital de primeira praça

Ata sl.lI; . :Asse����ia Geral solicita ao 1.0 Secretário �e- i do mesru.o Acionista. O acio- rios d�vem ser

fiXa_d,
os

anu-I'
e aprovada por unânimí- (com o prazo de 20 dias

brdi'l1:u:ria ja feita a leitura dO. Edital' nista Dr. Henrique João almente, conforme deter- dade ,a presente Ata, que O. Doutor Manoel
.p�blicado nds dias' ,19, 22 e Muller, declara que é de minà o artigo 17° dos Esta- vai assinada por mim 1° Barbosa de Lacerda,

CERTIFICO, em virtude 23 de fevereiro do corrente opiruao
.

que �e promova tutos: O Aclonísta sr. Lyn- secretário, e pelos membros Juiz de Direito da 4a.
do despacho do senhor Pre- ano no "Diário Oficial 'fl� p'01' todos ()� meios, inclusi- .lolfho Pinheiro F-ilhó pro- da Mesa e Senhores Acio-c], Vara, em exercicio do
sidente da Junta Comercial Santa Catarina", e 18, 19 e \Í:e o jueÚéial se necessá�ió, põe 0S seguintes honorario� histas Preséntes.a) Abel, de

.

cargo de Juiz de Direi-
do Estado, exarado 'no re- 20' do mesmo mês e an'0 no eom brevidade, a cobrança mensais; Para o Presidente Oliveira Avila 1° Secretário to da la. Vara da Co-- . da Universidade.
querimento sob número mil 'Diário da Tarde", de Flo- ':los débitos dos correntistas. 0 Vice-presidente .. , ..... '. (a) Mario Balsini, (a) Fritz marca de Florianópo-
cento ,e setenta (.1.170) da- 'ríanópolís, e;' do seguinte Com referencia ae item b) Cr$ 2.500.00

'.

(dois mil e Freytag (a) Lirio Búrígo lis, 'Estado • de Santa
tado de quinze (l5)' de a- ';eôr: Sociedade Carbonííe- 'da Ordem do Dia, o acio- quinhentos cruzeiros) a ca- p: p: da Cia Síderurgica

c.

Catarina; na fórma da'
bril do corrente ano, do 'a Próspera s"'A:, 1.a Con- nista sr. Lyndolfo Pinheiro da um, para o Diretor: Téc- Nacional (a) Lirio Búrígo, lei, etc,

'

senhor Lauro "Pereira Oli- J"ocação para a Assembléia Filho, propõe para Presi- nico Cr$20.600.00 (vinte (a) Lyndolfho Pinheiro- FAZ saber aos -que o pre-
veira, residente e domicilia- 'Geral brdiná�ia. _São lente o General Sylvio \ mil e seiscentos _.cruzeiros) Filho, (a) Pedro ,Milanez, I sente�edital de primeira Y' cI'do nesta Capital, 'que dos Convidados os Senhores A- �a�lino de Oliveira, r�- �ara o Diretor Comercíal, (a) Henrique João Muller.. praça, com o prazo de vinte e·n

'

e-Ie
Documentos registrados e cionistas a 'se' reunirem em .brasileiro, casado, Cr$ 15.900..00 (quinze mil Confere com o originai, dias virem, ou dêle conhe- I Vende-se um terreno
arquivados .

nesta Junta, nossa sede social, ã's 9 (no- .miIÚar, residente a rua Sr, novecentos cruzeiros); a ca- transcrito ás folhas' 46v, ci�ento tiverem que, no sito a Vila ,CeI. Lopes Víei
consta a ATA DA ASSEM- ve) horas,' do dia 12-4-:54, Clem(mte,137, apt" '1.301; da.membro efetivo do Con- 47, 47v, 48, 48v do livro dia, quatro (4) de junho ra.

BLE'I.A GERAL qRDI-. oara d�liberarem _sôbre a Rio de Janeiro Vice-Presi- selho Fiscal., ,Cr$. 250.00 próprio. (ass) Abel de Oli- proxímo vindouro, ás 14 ho- Tratar com o Sr. Dante
NA 'RIA da:' firma' SOClE- seguinte 'Ordem do' Dia: dente o sr. Geraldo Sérgio (duzentos e cinquoenta cru- veira Avila, 1° secretário. ras, á frente do edifiCio,'do' Bonetti, á Rua José Cârt
DA D E CARBONíF1j:RA 3) Relatório, Balanço e' Oliv'a na Fonseca, brasílef- zeiros) por. sessão realiza-

.

Em carimbo: N. 7.900 con- Palacio da Justiça, ,á Pra- -dido da Silva s/n .. (No final
PRÓSPERA S/A.,- realiza- conta de Lucros e Perdas 1"0 casado, engenheiro" re- da. O sr. Presidente " põe ferida, e arquivada- por des- ça Pereira e Oliveira, o. da Ru�) ESTREITD.
da no dia doze (12) de=a- do exercício de 1953, apre- sidente a rua República do em 'votação a .proposta pacho da Junta Comercial porteiro dos auditórios do Vende-se uma mobília
bril do corrente ano; que sentados pela Diretoria, Perú, 310, apt? �04, Rio de i acima formulada a qual foi em sessão de hoje: Pagou na Juizo, trará a publico pre- de Sala de J�ntar.
tem o teôr se,guint�: ?ocie- bim� como sô�re'oParec�t Janeiro;, �iretor:�ecnico.�laprovada por_'unanímidad�, ,l° via Cr$. 21.50 de selos gão de venda e arremata- Vêr e tratar à rua VidaI
dade Carbonífera Prospera do Conselho FIscal; b) Elei- o Sr. Mano Balsíní, reeleito, ' abstendo-se de votar a DI- federais para arquivamehto. ção á quem' mais .dér o Ramos n, -a8.
S/A., ata da assembléia ge-I ção

para os exercícios de.. brasileiro, casado, engenhei-: retor�a e os tne�bros do Secretária da Junta Comer- maior' lanço oferecer sobre
ral ordinária, realizada a 1954/7 da Diretoria e do ro, residente em Creciuma; . Conselho IFiscal.. O Acio- çial de Santa Catarina em a respectiva avaliação, o Via'gem'80S12 (doze) de, abril de 1954.,conselho·,FiscaI par� 195�;

I

Di�etor éo�e�êial � o
..Sr.: n�sta sr. Pedro Milanez'p,ro- Florianópolis, 6 de maio"'de seguinte: - Um terreno

EE. UU ..
Aos doze dias, do mes de cabendo a Assembléia fl- Abel de Oliveira AVIla, re- Il?oe um voto de. louvor a 1954 O Secretário (a) E- sito no legar Ponta do Le-
abril de mil novecentos ,e I

xar-lhes 'os· honorarlos, eleito, brasileiro c�sa�o, I
atual Diretoria ,pelos-bons Juardo Nicolich. As estam- l'!l, segundo sub�distrito do RIO,11 ("\l.A.) _ Acom

cinquenta, e �uatro, compa- : �VISO. Em no:sa .séde. s�- c�ntador, r,esidente e�n Çre- i serviços. �restados durante oilhas acima 'mencionadas estreIto, desta Comarca, á panhados do tenent;-coro
receram a sede- da· "Socie- clal, acham-sé a dISpOSICao CIUma, para membros Efe- o exerclClO de 1.953. Posta �stavarn' assim in�tilizadas: ma Gonçalves Dias, medin- 1'el Antônio Tom,é da Silva,
dade Carbonífera Próspera dos S�nhores Acionistas,"os' tivos, 'do Conselho Fiscal.os

I
em votação foi

_ aprovada Flori�!lópolis, 6 de r,naio de do ·.oze. (12) metros de representante do Estado
S,A.", em' Griciuma, Estado docume,n:tos a que serefere - Senhores Ib�rê Gilson,' por mianimidade. O presi- 1�54:- 9. Secretário . (as�) fr:ente à dita r�a, por vinte Maior do �xército, viajarão
de Santa Catarina" . á� -'9 o artigo 99° do Decreto-Lei re-eleito, bra!)ileiro, casado, ", gente' ofereceu ,�. a palavra Edual-d� 'iNicoliçh, e com ia e sete 111etros e h,inta c,en- com d�stirio' aos Estados do

(nove) horas, acionistas 2.627, de 26-9-40 e referen� contador, residente a rua aos presentes e ninguem data' abreviada;� em cada timetros (27m,30) de fren- Paraná e Santa Catarina, os..
previamente convocados pa- tes ao exercício de 1953 Tobias do Amaral 22,

.

RiO: dela se prevalecendo, decla- selo d,e '6/5/5.4..1;: o que há te a fundos, fazendo com. adidos Militares estrangei-
'ra esta As�mbléi9 Geral. Çriciuma, 5 de fevereiro de de Janeiro, Álvaro Sampaio ra terminada a agerida des- com 're�fção ao pedido do !erras da Empreza Conti- I

ros.
.

\ ._

OrdiJjárià. Em ,vir�ud.e da 19'54. Ge1�eral Sylvio Rau� Corrêia, brasileiro,.casado,
I

ta reunião e agradece a to- suplicante pelo que, eu, ,nental Ca�arinense L��ita-I Os visitantes farão op?r
ausencia do, Senhor Presi- lino de Oliveira· - Presi-' c�ntador, residente �m Tu- dos os Aciónistas.prese!ltes Eduardo Nicolich, Secretá: da,' com a área de 327,'· tunidade de fazer visitas de
denté da Socied.ade' Carbo- d�nte".' Finda a leitura,' o barão, Dr.. Paulo Carneiro, q,ue levaram slJa contr-i:bui- rio Da Junta ComerCial do i10m2. Dito terreno acha-se: caráter profission�l, tuI"Ísti
nífera Prós�ra S.. A., o Sr. Presidente manda pro- re�eleito, brasileiro ca��do,' ção'-á Ass��bléia. E,.,nada' Estado, mandei,datilografar registrado no cartório d.ü

I
,co e social, às cidades de

procurador da Cia. Side- .ceder, o que fiz como fo médico, residente'em LagtÍ:. )
'Inàis h�ve;;dà a tr.atar, 'o Sr. a presente certidão que con':' LO ofici'o de�ta�C�pital; li�

I

Curitiba,�Par�riagüá-'Lajes;, . ,./"" ,

rúrgica Nacional, Sr. Engo. Secretáriú,.á leitura do re- na. Para 'suplentes os - i Presid�n,te" �pós encerrar feri, �ubscrevi e 'assino aos vro 3D, fls. 245,' sendo o' Foz c!.0,Jguaçu ,e :Guaira.
Lírio Búri-go propõe, ,em latório da Dtretória, Balan� Senhores: �el:\ndro M.ar�ig� I' coI?, s�a, �ssiiiát�lra a. f<?lha dez (10) dias do mês de' l'egistro anterior sob �ume-I Em avião· milTIi�·, pa1'ti- ,

face do artigo. 35° dos Esta- ço, conta de lucros '!,e Per- nago, re-eleIto, brasIleIro" dO.hvroJde presem;�, decla-' maio do ario .de Jnil � nov�-: ,['o de ordem 4.741 livrb 3E
�
ré!rh d'Ç-l Aéroporto Santos

tutos' q ue esta ass�mbléia' das e� o Parecer do Conse- casado, dentista;' residehttf1ra' c6ncluid6s "os - tr,aballí.6s· cenf?s e éÚiqubenta e - q��- .

i'Ís. 1.10Q, 1)16 e ·1.204, d� r)trn:ô-Ji, i(g;7hf{).m., de on-

seja' presidida pelo Diretor lho Fi�cal, 9S quàis foram em Criciuma; A f f o n s o" desta' Assembl�ia Geral tto (19?�)'- Comarc� de São José, ava-I tem, regressanqo' hoje.
T6cnico da Sociedade Car�, apl, digo, publicados nos Ch.iz�o, re-el�ito, brasileIro, J,Ordi�ária, suspépdendo a liado por quinze mil cruzei-
bOl1ífera Próspera 'S. A., dias 22 e 27 de março �'o casado, bancário, reside�te sessão pelô, tempo .neces- SECRETÁRIA DA JUNTA ros (Cr$ 15:000.00.) Dito

I'
PLACAS l1�CA8.

Sr. EngO Mári�Balsmi, �uja corrente ano, respectiva..: em 'A�an.ran�à; ce. F�ancis- ,sário áJavratura; da Pt;�S���,-: COMERCIAL
-

DO ESTA- imov�l fói penhorado. a BllllrdA "ogB8lrapropost� foi posta em �ota- mente no 'toiário Oficial do co Bernardo Corbetta, bra-, te Áta que b fiz como 1° DO DE SANTA CATARI- Leomdas Cabral Herbster
.........� "t .

çãQ e aprovada pela maio- Estado de Santa Catarina" sileiro, casado, 'banc�rio e Secretárió, no livro proprio. NA EM FLORIANÓPO- e sua mulher na ação. e�e- tuNat., •• rdfU:� !..

ria. O acionista Fritz Frey- e no "Diário d,a' Tarde" de I residente e� Cricfuma. O I� Reaberta a sessão, foi -lida LIS. 10 de maio de 1954. cutiva que lhe move Elias
tag d.sse que de acôrdo Florianópolis. O, Sr. Presi- I Sr. ,Presidente subeínete a I Mansur Elias. E, para q�e T€om'o a:t:tigo 22° dos Esta- dente anuncia que estão'em I vot�ção a proposta acima, chegue ao conhecimento de rumao pe.de ......

tu tos, deveria o Sr. Presi- ,discussãq os documientos I queéaprovadapor maio!:_ia,

(J B'
todos .mandou ,expedir 0-. • 'I·

-'

dente da SoCiedade 'Carbo- acima referidos, 'oferecendo havendo 21-.382 ( vinte e
.

E
'

,..

,

presente edital que será afi- mais Irme·sa
,

.

nífera !_>róspera S. ,A., de- :01 palavra ao Acionista que, um', mil tresentos e oiten-
.

,

xado no lugar do costume NOVA '!_OR9UE, 11 (U.
signar seu. substituto, eS- desejar se manifestar a 1'e8- "ta e 'dois) Vdtos � ,favor � "Itr'··· e pub'licado na fórma da P.) - O ex-presidente Tru-
tranhand,o ,o referido adQ: peito ou fazer qualquer cón- 144· (c�nto e quarenta e

D-' .. -

Reg-Ional lei. ,Dado e passado nesta man convidou o presidente
nist� a ali;�ncia do Sr. Pre':: I suIta á Diretoria. Depois de quatro) votos contrarias em' 'Ire.OrI8., cidade de Florianópolis, .aos Eisenhower a dar prova de
sidmte ou do Vice�Presi- largamenfe 'discutidos os->ás� :rela�ão 'apena) ao Presiden-

;, de San.a Catarina' dez dias do mês de Maio do autó�idade e pôr fim à "his-
dente, da Sociedade Carbo- ;;untos referidos nó item, à) te e" ao Vice":Presidente. _. 'ano de lllil ,novecentos _e teria crescente" c.ontra o c�-

.

nífera Próspera, S. A., por da Ordem,.do Dia sup��:.O Quailto àos· demais a' apro- COMUNICADO '�t 1
....

",

cincoenta e quatro. Eu, tnunismo.
ocasião de uma Assembléia; '

..Sr-;: Pl·eslclente põe em' vo..: 'vação foi �nânime. O Ac:io- '

De ordem do Sr, Presidente, Cail-itão Ca- Hygino Luiz Gonzaga, Es-' Foi I).um discurso pronun-Assumi�do a Presidência da tação,'o Relatório da Dire- . nista Sr. Fritz Freytag de-
pelão QuintQ, Davi Baldessal, comunico às au- crivão, o subscrevi. ' (Assi- ciado num jantar of�recido

Mesa, o Sr. EngO Mário B�l;- t?ri�, Balançd G�rai; ,cbnta clara qu� os 144 votos con- nado) Manoel Barbosa de para celebrar o seu 700 ani-
sini, Diretor Técnico da So ..:'·� Lucrôs� Perdas'e o Pa- trários são os seus, e assim toridades civis, militares e eclesiásticas, à� Lacerda _ Juiz de Direito versário, que o ex-presiden
ciedade Carb�ní{era Pl'os�', Tec�r' do Conselho' Fi;cal; procedeu' somente, porque o tropa� esçoteirps.e"ao povo em gerRI qúe, a da la Vara, em/ exercicio te convidou .. o presidente
pera S. A., convid_a: ��a 1° qs (lUais foram' aprovados Presidente :e o Vice-Presi- UNIÃO:"DOS ESCqTEIRQS DO BRASIL Manoel Barbosa de Lttceraa Eisenhowér a dem�nstrar
Secretário 'o sr..;,:

'

:;�e" por maioria, a?�t�ndo-se de dente ocupam cargos inden- -fcm de ratificar a d�apa escolhida pata a di- Juiz de Di_reito ,da la Vara" mái� firmeza para �oin o 1.e-

Oliv�ira A'vila,. Di:d�J."
.

v:t�r a Diretól'i� e o.s me;n- tico�,
na!!' ,eia.

Sid�r.úr,.��ca 'I re,çao'dO'esCOtlsmo
em Santa C�tarina, no biê-' em exercicio gislativo.

mercwl da SOCIedade' .bl�.� �o Conselh� .Flscal. O I N�cI�nal a qU�,l e. ma:lOr 'nio 1954-1956, cujos cargos e nomes se se-''ra o 2.() Secretádo'·.o acio- aCl�msta Sr. Fntz

Frey)ag'l a�lO��s�a 1'\a ,Soctedade.Car- . ci'tÍ.em '. /

"

,

','
�._--- '-

)lista sr. �.�dro �il�ri'ê�, 9lJe declara que deixa' de apro- bonifera Próspera S.A., e I c·�
J,

. , .

ac€ita�, pàra '�biÍ�i);uirem �ar o Balanço na par.te em co�pradora; ex�lusiva .

de I Presidente: Cap. Capelão Quinto Davi ,.-------:-----'lTmTmTIT'-�-----_,

a' Me�a -'�� Assembléia, n�l' ,-!Ue. cQlistam. Cofrentistas sua. produção, de earvã�, ' Baldessar
copiorniiiIade' do artigo 35.0 Devedores que nãó ,deviam tornando-se evidente que COmissário Regional: Francisco: X, lVI,,:�·
dos :X:st�tutos. Verificado existir 2 (dois)' por serem (sto .equivale a uma inc;or-_ ,

' deiros VieH'a
que se"1ich;un p�e�rites 'a- proibid�s por _Lei e � (um), poração ou· fusão p-erqúé .0 Speretári.o Regif)nal: Pt:'dro iVHl'anda dõ

. cionistas representando por e�ce�o de crédito, to- referido aciOlíista' sec deçla- Cruz
21.686 (yinte . .e, um �ül,� áos eles con'Cedidos p(!)r, Di- rou';dissidente., ,O sr..Presi
seiscgntps e o�tenta e seiS). retorJ�s anteri��s a 1953 dentê da. Mesa
açõés confor� as ás�ina- ; (mi1t' novecentos'e cinquen- aos presentes: que o carvão" ,

-1:uras e· declarações exig(- ta e,:t:ês):, e não pela atual. for-':l�cid() á Cia. Siderurgic-a
das pela lei e cOnstantes 'de O actoriistil s�. LyndolfQ pi- Nacional é f�ito o obedeçen
folhas 11 (onze) e"12 (do.! nheiro Filho esclarece que do .a'ó� pn�sios est�b'�lecidos
ze) do livro de "Presenca _o acion,ista ·Sr: Fritz Frey- por lei nbs� moldes das de

de Acionistas", co�respo�- tag responsabiliz�u os Dire- mais emprêt'as l1linerador§\s
:dentes, a 75.2% (setenta'e t.ores anteriores pela falta da região. Em seguida o

cinco e dois decimos,. por
'de cobrança � d� cbn�essã� SI. Presidente da 'me�â pe-,

cento)· da totaÍidade"'dessas de créditó, é evidente que de que os �cionistaS' presen
ações' o EngO Mário BaIsi- os aludidos débitos existem tes se manifestarem sobre
ni, declara instalada' esta e como tatdevem .fig\.Jrar, os honorarios - da Diretoria
Assembléia Geral Ordiná- como re�lmeiite figuram no, e do'-Conselho Fiscal. Es-'
ria, na .form� da lei dos Balan'ço, não se jusÍ'ificando I cla:rec�ndo que, apesar da
Estátutos. Dando início aos portanto o m�tiV6 de sua I Dir�tpria ser eleita por qua-

o ·Sr. Presidente não aprovação por parte j tro (4) aii�s, seus' honora
":

tor "Honoris Causa'.' dã'u-
.

níversidade de Salamanca,
numa' manifestação desen
rolada hoje de manhã, no

quadro das manifestações
de encerramento das' festi
vidades dó VII. Centenário

,

-A cerimônia foi precedi-
da por um discurso pronun
ciado pelo chefe do estado

espanhol.

•

'l'esoureiro: Washington Luiz do Vále

Pereira. .

Conselho: Frei Daniel Krotnerj O.F.M.
.' Pedro, P�mlo Vecchietti

Eug�niõ Vecchiétti Neto.
Florianópolis, 5 de maio d(� �954

Francisco Xaxiel' Medeiros, Vieira
Comissário Re�ional

----------�-'-- ---- -,

!

CHEYROLET
Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.

.. Por motivo de viagen1" v.ende-se um quarto ele. �a

,.al, estilo antigo, composto de oito (8) peças; p.or prl�ço
,·!e (;casião. '

..

,r.e.1' diàriamente; das 16 horas em diante, li �lua' V'·
daI [;[,1) os n. 50, neste Capital.

. .

Pade-mecânical pintura e estofamento novos. Rádio le,-
gítimo da Fábrica.

,
.

Tràtar ?a ofiçina mecânica São Cristóvão.
. .

Rua 24 de Maio n, 777 - ESTREITO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
7

A S 'i f i I i s

agradável corr-o li

cor.

Reper�ute na 'Fraoça\ "a

prom·oção .de Roudon
PARIS, 10 (U. P.) _ i Souza, ministro conselheiro

Num almoço oferecido por I '.h
embaixada do Brasil,

numerosas personalidades ] que substitui o embaixador,

francesas ao general Jagua- declarou sob aplausos dos

r;1:Ie de Matos, íntimo cola-
/'

borador do general Rondou, presentes que 'o governo

(LI dor do Serviço Nacional brasileiro acabava de pro

cl.:. Proteção aos indios, do mover o general Rondou ao,

Brasil, o sr, Ferreira de pôsto de marechal' ,

Sindicato dos Estivadores

d�. {.lo�iaD�polis
. '

..:-- EUitãr'_e" CODvoca-ção""

Ultima comu�
, -

Dlcaçao

o médico ameriéano indi- são inven�ões,' ou que ma-

110 c,plÍ que tinha _:;;ido convida- nifestam interesses de ter ...

do p:lra examinar o Presi" ceiros".

PARIS, 10 (U. P.)
Segundo as últimas notí

cias, chegadas �a Il;dochi�
na, são os seguintes oS têr-

mos da última comunicacão '. 'T r,aIar ,no

do genel:.�i De Castries
.:o

a�' ,Ê�,tl'eiü;). I

. ...

Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Maio de ·1954

rios portuguêses".
O comunicado em ques

tão, também se referia ao

que o governo brasileiro

qualificava de "progresso"
português, no sub-continen-
'te asiático.

'

•• nODUTO IIIITOL·MYUI

A nota hindu rechaça a I
;

_.,- -. .

.

.

,:o,n�en�ç'ão �: Herédia, im- �MiDisle.r·O dai AerO"Dautica
f)IICJta na açao do governo _ . '.

..

.

�o Brasil, contra um cida- 5, .Zooa lê a ..Destacamento de 1/

�!�c�,i�i����:�or suas at,ivi� Base- A8r�a .de 'Florfaoo.polls-
'Seccão 'Mobllizada II., 52

, CHAMADA DE 'CONVOCADOS
:De ordem .do Senhor Major Aviador

Cómandante- estão.sendo chamados à inspe
t ção.de saúde no Quartel do Destacamento de
'Base Aérea de Florianópolis, de 1.0 a 30 de
Junhodo corrente ano, para fins de inclusão,
os cidadãos relacionados para a'. incorporação

1.. no mês de Julho de 1954, das classes de 1933,
-

f934 e 1935, alistados por esta'Uriidade e os

{que tiveram seu alistamento 'transferido pa
ra a Aeronáutica.

PAULO DANTAS MARTINS
2.0 Tenente Chefe da Secção Mobilizadora 52
'�-------�'---------------------------------

contra-revolução monarqui- iome de origem veiu do fa

ca na então' Vila do Crato, to dos prjmeiros habitantes

no Ceará.: cuja república .laquele distrito possuírem
havia sido proclamada a' 4 .lí uma casa de secos e mo

dêste mês e âno por José de lhados «'lue o povo chamava
.

Alencar: de Armazém;
- em 1830, no Refice � em'1937, noRío de Ja-

. (pernambuco)', faleceu o l' :leiro; deu-se o famigerado
I ) Capitão de Mar e Guerra levante. integralísta tendo

ert'de' I'
Francisco Rebelo da Gama, .ído atacado o Palácio Pre-

. "-. " �
" _

'
'

l_" �fs!e.� . :lu-ói das campanhas de sidencial, sem resultados.

* NeutralJza a hlperccldez I.
' ! 819' e 1826;

" Q' movimento foi imediata-
estomacal e age benefl· Icamente sôbre, o Hgado. KAIS'I:R'� 1.950 � CR$, 130.000,00 .

'.

- em 1837, teve início o mente sufocado;
• UMRII .' Q t

" •

, ua ro portas, tapetes.vpneus faixa branca, estofa- segundo assédio de Pôrto ._ em 1942, foi afundado

P
,. '''''_

.
n��nt(}_e pintUl;a'co.mpletamente.novos .. Moto�, 'de,seis : .:\legre pelos republicanos o navio "Parnaíba", da nos-

. eren - .oa.o .

cilindros, .usa óleo 30.·,Bem- equipado, inclusive radio. "

J R' G
.

d d
'. ',.' \

Mecânica a "qmrlquer. -prova. Estad-o geral ótímo;'. I�<
o

.. _ I� ���. e .

o Sul, .os � sa Marinha Mercante; com

está. fol'ermo' , !ratar_à Ilua J.uca do,��ide<.. terceira casa à direita I q:�als, ,na, m,esma'
data .

e� 1<
10,585-c: tGn�ladas_ e 69.. ho-

_ . (prox�mo ao CoqueI,ros Praw Clube), .i
' 18.)8, órganizaram o terce,l-

.

m�ns de tripulação;
CHICAGO, 10 .(U.P.) '_ ,- .

-,'. _

. 1'0 assédio à mes!lla cidade; - em 1944, embarcou em

Todos os rumores, segundo Sala de Janlar cColoRlal - em' 1867, o Coronel Florianópolis, o segundo
os quais o presidente Juan

.

:Vende-se uma belissima sala de jantar co��mial, 'ICarl�s de Morais Ca�isão Con,tinge?te do 14° B. C"

Peron estaria afetado de en� pratIcamente nova com 17 peças. Preço de, pcaslao - ,repelIu um ataque dos pa-
' destinado à F. E. B.'

Eermidade orgânica, são faI- Ver. com o Com te. Giannini, na Escola de Aprendizes I
rag'uaiós d' "g'd M

'

Marinheiros:
. ", -' UI 1 os por ar-

'os declarou o Dr. Max' fn U b' t
.> , Florianópol�s, QUqrta-feira, 28 de Abril de 1954

1 r le a;

rhorek,
. fundador do Colé-

-:

não é nodal
Isso passa com

-----_.._- -

Ati'tnde
. partidãria

PROTESTA A INDIA,' ,fieira um protesto, no qual "sérias objeções" ao comu-

JUNTO AO BRASIL A -ie lamenta que "o governe clicado brasileiro relativo à

PROPO'SITO DA DESTI- do Brasil, que mantém a- destituição de seu cônsul

TUIÇÃO DO CONSUL .nistosas relações com a In- h.onorário em, Bombaim,
I

EM BOMBAIM dia, haja adotado uma atítu- Herédia, no qual se declara
de' partidária na disputa e11- que "permitiu a realização,

NOVA DELHI, 10 (U. tre Portugal e India". eern sua residencia, de reu-

P,) - O ministério de Ne- Segundo os funcionários
I
niões políticas, às. quais

gociações Estrangeiros en-
I
que falicitam esta informa- compareciam elem e n tos

tregou, ao embaixador bra- cào, o governo hindu faz partidários da reivindica-

ção, pela India, de territó-

Faço saber aos que o "presente virem ou dele tive

rem .conhecimento que no dia 8 de junho de 1954, se

rão realizada-;' nêste Sindicato as eleições para a sua

Diretoria, Mell}bro� do C�:m�elho Fiscal e Representan
tes' .da ehtrclade no Con.sclho da Federação a que está

filiacla ficanâo ',aberto'_ Q p.raso�de 5 dias, que correrá a.

partir da primeira publicação dêste, para o registro das

chapas da Secre�aria, de acôrdo com o disposto na "Ins�'

truçóes" aprovadas na Po�·taria Ministe�iàl n. 11, de ..

11-2-1954.
. .

..
.

As chapas deverão se:;:. registradas em separado,. gio Internacional dos Cirur_'

sende um'a ,para '05 candidatos à Diretoria da entidade,
I
giões. -'.

.

,. _.- 1 "d R 'bl' A' , ,

.
.' I'

.. " •. .:.ien·nat€...·p,ealo epPrUofelscsaor·'.·Jrogre�e-,;'C tA· 'S. A li C·oos·olbo' Regl·onal de Eogeo.barla·Conselh.o Fiscal e iespectivos Suplentes e_ outra para, O Dr.J'horek, que e}cami- �
- ti

os representan.tes no Conselho d� Federaçao.. I :lOU cuidad�sàmerÚe o :�e-' , . •

rão �� ��;�:;��a�:t���a�:c�e;:r1�t�� ���sc����a!�::: i Ji��nte.. \erOl:"'�I? .B�:nos \�::::��.e���;:��:�!: .:; PROCURA-SE PARA .

8 ArqDite�tlra da, Oitava ·Reglão
dos por todos os candidatos, pessoalmente, não slmdo '. Aires, ·na quinta-feira pás- -suenos Aires, 'e pelo prof.es- ALUGAR'

E D I T A L

permitida, para tal fim, a outorgada. de procuração, de- I .,ada, encontrou-o em "e-x� OI' :San lVI'artin, minist;o' da Pelo pres'ente torno. público -que o. Snr. ISMAIL

vendo conter os requisitos previstos no art.3° das "Ins- r cele�fe� condições" Acre�� ";aúde P�blica, quando' fls-
Casa no Estreito, Cfl CORRÊA LEMOS,' requereu a este Conselho, a revigo-

trucf,õe1s0" de serfin�dtruido,s com a prova exigida n,9 para-
. centou ainda:. "P�ocedí.a conduçã'Ü fácil,"felldo água

! ração de sua licença como AGRIMENSOR a título pre-

gra o o re en o artIgo,"
lst'ia ao' congresso anual do

-

A '.

drio pari o Município de Bom Retirá - Santa Catari-

Florianópolis, 3 de maio de 1954. Im exame médico completo�, Colégio Interu,acional de e luz, tres quartos e qum- I na _ de acôrdo com o parágrafo único do artigo 5° de
.

TURIBIO CUSTODIA DE FARIAS O 'presidente que tem UI}S Cirurgiões, em São Paulo .al com galpao próprio

I'
decreto N. 2�.569, de 11 de dezembro de 1933.

Presidente -sessenta anos de idade, t�� . Drasil. 1 J:;é'J'a engàrrafamento:l.
. . �icam: pois, convidados os profissionais interessa-

'd h d '. dos Ja registrados neste Conselho, <.; se prollunc,l'arem a
-:- ----.-- U111 corpo. e· um' omem e Quanto aos rumores que I f R

-

.

normando preço � ua.· rc speito para o que lhes 0 concedido o prazo de 30 dias
quarenta e "cinco ·imos. 'A sua

.

I d 't' 1
'

cmm aram no mun o m el' R�sposta "par�. Cai"'a

I
a cont�r da publicação do p�esente Editál.

Ven·de ··'se' pressão
arterial é de 120,70, 1'0, segundo os quais ó Pre-, Postal n. 361. . �erto AI��re, 2 d.e abrIl �e�1�54. '

seu pulso de 72, Os seus .re- sidente Peron sofreria �de Eng. Fdww Lemteszek VIce-Presidente no impedi-
.

'

flexos são ,'perfeitos. O seu. "um tumor no cérebro" ou
: mlnto po Pl'csidenfe

I , :1
, }" 'ü,;-"óvel Mercury, ;:n\;

1"
coração, oS seús plÍhhões e dé "outra enfermidade 'man,

J,(J.�es (�:� t�rras si.tuados nd L��10.S os o_utros 'órgãos aces": tida seareta", o Dr. Thorekr
tt.I,11 (...,'. lua Alacy Vaz SlvelS estab Cêl"!l' por' cento declarou: "somente posscl
CaHa.do (i! um dtio ria Se:- 'normais". concluir que tais rumored

comando fioancês em' ,Ha�;
.' .

noi: _ �.,

"Depois d� vinte hora� de -'i /,

com:hate sem trégua, che: rr====::::===========�========�===��==:'I

gando até à luta �orpo-a-, P 'D'L !M O·S DR:-W""M
.'

-

corpo, o inÍmigo infiltrou-
- -

.

'. I
'

.J .D;' '�Iu. ----�-,

se em todo o reduto ceo-'

traI. Faltam munições, A
. .

resistência vai terminar. Os

soldados do Vietmih acham-

se· apenas alguns metros

do pôsto de. tádi� dê õn�,
vos falo, Dou ordem: -

para

que os nossos operem o má-.'
ximo de destruição, Não nós'

.

.

. ,

.. ··:U�a�'nc)"a., ,ó"mula g.rQnde.m�nt�� nié;jhor.uda
;,):: .: ':

. .;.��
... ,'� ( ,,'

.

.
-

' '." �,'
,. '.

-

.. "
, c�mblnQndo :. " .. � ,

. "!_j" -./
l· ••

_.... "":\ _ .j.

em .potel e em tubo.
í:

C.EMI DI BARBEAR MENtOLADO
Proporciono um borbeor

".'Ipumant.

M()hóborbog dif/ceigN
•

•
. .. para Ingrom'S I

•••Suave .

••••ápld•.
...., al·r.,

Muno MAIl .ICON6I11.CO I

Dntel nOI Pâssado
�"'i·:>�·

� em 1888, foi lida nó·11 DE MAIO.

missão;
.- em 1901, por Lei Muni

cipal n. 30, foi criado o Dis

trito de Alto Capivarí, no

Vlunicípio dê Tubarão, cujo

Senado o projeto de lei ex-
.

A data nos recorda que: tinguindo a Escravidão no

Brasil, ..remetido pela Câ

- em 1655, o valoroso mara dos'Deputados.. Teve
André. Vidal de Negreiros, parecer fa�orável pela Co-

tomou posse do. Govêrno do

Estado do Maranhão, como
seu Governador �e Capitâo-'
general;'

_ em 1817, deu-se uma

André Nilo Tadasco
•

F í G A D O - P R I 5 Ã. O D E ,V E N T R I

'''�'' LABORA!ÓRIO� A. SAIUY c�municam qU'e, ,por .motivo •. fo�a maior, as

).... ferlas� (otetl�as foram Ira_nsfe.rlda� �ar� o periodo de V até 30 Jd. Maio ,cor
rente. Todavia; um planta0 fICara a dlsposicão dos Srs. Médicos ,.""a a .n-

trega de amostras das especialidades dos .lQboratórios.' .

�
,

,.'"
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.
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'11
SAN'CO de CRé�IIO

POPÚLARI'I
. I' � AGRiGOLA�. "

.

I I

. I: .,' Rv.o: D'rwiO/Y1..O, 16
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·f'-LORIANOP.otfS -5r6..e�J6.rln� "I,
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Terrelos"na ,;filafloridá
�

Venie'!'selr'" .

.

/ (Estreito).··
Vende-se um terreno MAGN-I.fICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

. '.
'

.

- .' LONGO PRAZO SEM JUROS
sIto a Vila CeI. Lopes Vlel- Oportunidade especial pa,ra aquisição, com grande
ra.

.
,

. facilidade,. de um esplendido lote na
.

VILA FLÓRIDA.
Tratar com o 'Sr. Dante I�u,g�� �lto e sa�dá�_el, e toda facilidade de condução.

Bonetti á Rua José. Cnn- 1 nvrhgaada locahzaçao, nas PROXTMIDADE:S DO ES-

d"d d" 'S·l···· '/' '(N f' -li TADIO DO FIGUEIR�NSE, assegurando' valorização
1 o alva s n., o- m� .

imediata. '

da Rua). ESTREITO., 1/ OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
. Vende-se uma mobília NÃO PODEM OF.l!:RECER AS MESMAS VANTA-

de Sala de Jantar. Peça hoje mesmo ÍnflJrmacões a .

Vêr e tratar/à rua Vida]
SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

LTDA. (SUBRAL)
Ramos n. 38; i .

E:iCrilól'io: Edifíc.io Sãd Jorge. Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

RAMAR S. A� .. Rua Mal. Deodoro, 52&...· CURmM
nORIANÓPOllS

.

rEnderemos".
O pôsto silenciou após es

tas últimas palavras.

fk.;,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O MIL E I 'REMEDIUI
t� ,:nês"f�slt,e�oll seu aniver-

-TIM ��:�:d:\,li�e de�:;;!:e:' 'os da Ilha, co�vido os se- objetivo principai _ a pos-
. sano na..a icio.. nhores associados da socie- se da nova Diretoria.

, ",", _, ,.a-Sp'l:tga-Uo)lLd,oaunroos inMfoardmUoruel'rao"
e • e

;>rocurou contorn� sempre Jade acima referida, bem Fp_olis., 10 de maio de 1954
.

.; .. assunto, no' seu mérito,
�omo os eleitos para ages M L'B F . ,

A. F. S. . ra rejeitar e�se estado de
chefe do' serviço' de infor- "INFERNO DE DANTE 'vale dizer,' na sua objetivi- �noe . ezjo

Os descalabros adminis- coisa" (como escreveu Rui
doe �J d d F I' di'. A

- .' .nações da: BaSe Aérea a e. a ou em emasia so-

ti-ativos os escândalos, o Barbosa .aplícando, � frase O joven sulino inflou'. bre "histórias' que na-o esta, ,,- . Pôrto Alegre, as causas do
desrespeito continuado ás em outro sentído) , aqueles (tarzânícamente) o peito; vam na hístóría". E fez unIa,acidente são ignoradas,de-' ,

leis, a ganância, a desfaça- que não se submetem a essa
d 1 d 1 emitiu '(dois 01.1 três) voca-· perororação patética, muito. ven o se_r. esc areci as pe a �

tez com que se porcura lu- �orrúpç.ão, que por a,í - vãe, lizes, meteu a sinistra h.a. interessa,nte sob' o" ponto de '
comíssãó de acidentes da, -

dibriar o espírito público,
-

Iizemos nós, podendo olhar
3a. Zona ""A.ér��, que já na algibeíra 'do jaquetãõ, "jun- vista literário ...

as ladroeiras que se apoã- • ) que se passa em torno de -tou 'os calcanhares e pe-, . manhã .de ontem; esteve rio
tam aqui e ali, e finalmente .i, sabe bem o ,quanto vale .

local, efetuando perícias nosde toda essa
restos do F-40.

Ulub" de Ixclr'4
sões"da Ilha

EDITAL

/.

I '

Pelo presente ficam con-

vocados todos os sts. sócios
excursionistas para· uma
Assenibléía Geral Extraor-

el Por'to Ale' I r-e ��1�1�;e,ànl�e:��:r�: ��B���
.

• _,
' "

'

,

o., às 19 horas, tratando-se

_

los seguintes .assuntos:
a) .::._ eleição da Direto-

:MOrfBU na traOB�ia o �ilnto
tação Experimental do L R. '�dos' para São Paulo, num
G. A, em Gravataí, ,)ouglas da F. A B ..

Oofícíal morto contava
26 anos de idade, era soltei- Isselb'le' ia LeBI·..s·cla-ll'vaco; natural de São Paulo,

.........

- ria para 'O período
de 54-55.

b) -:- aprovação
Estatutos.

dos

PORTO ALEGRE,-H (V. causas do impressionante
A) +r Na manhã de domín- desastre, sabendo-se, ape-

.
Rui Tibúrcio Lobo

FAB, .Flávio Argollo que, patifar-se contra o sólo, a

minutos, antes, !-evantara I curta "distância de uma re

vôo. Desconhecem-se as sidência, no terreno da Es-

, Secretárío
go último, ocorreu trágico nas, que o avião precipitou-

.

acidente aviatório: na loca- se' de uma altura de 3 11\iJ
.

lidade de, "Cachoeirinha", metros, na ocasião em qUE'

município de Gravataí, em o malogrado oficial deveria

cujo local um aparelho de mudar o rumo. do aparelho
treinamento _ caça F-40, para conseguir mais altura.

antigo P-40 _ precipitou-se A asa esqerda partiu-se e

ao solo} fic�ndo completa- foi contra a nácelle do ca

mente destruído e causando ça, desgovernando-o. O a·

a morte. de seu único ocu- parelho iniciou, então, sua

pante, o jovem capitão
.

da quedavertígínosa, 'indo es-"

a impunidade e a impassi-
díu a palavra. Suas primei

. ras palavras foram dirigi
das aos e"n.ca1ltos�mil da na- '

Rebatendo-o, de imedia

to, o deputado Oswaldo Ca

bra! reafirmou
-

as afir�-vidade criminosas dos res

ponsáveis, que sempre dão
uma saída airosa aos cri

minosos de' toda a espécie,
que. continuam a insultar

estar isento

oodrrdão. Às 10,30 horas,de ante-
O Brasil inteiro se queixa tureza' brasileira. Depois, cões d� seu relatório, decla-untem decolaram dois a- - ,"

.o mesmo mal. E' com o
viões F�40, um pilotado pe-

(descendo uns··.3 mil' me- rando de inicio, que estima-

Jra,si\; .naturalmente.. tam- tros)· planou ria 'paisage.m .ria os apartes, que sempre
" 1'0 eap, FláVio .Argollo. e o.

Jépl nos. Dizem �s escula- , política nacional. Repentí- -e-.s.clareeem e ilustram -

outro' pelo 'ten, Pôrto, para ' -

.ios das situações dominan-
.nais umvôode treinamen- aamente (como:se houves- num desafio PQr hav.er o sr.

.es, que nã� hft rerriédio. ';e despencado no vácuo) Volney Oliveira, negado tais
to s9bre a Base 'Aérea. Os

Refutamos energicamen - 'd 'f leu uma guinada e de-ca'- apartes.
, 8:v�oes everiam e etuar a·

Os ' dinheiros pfÚblícos,' ,e essa declarã�ãó tão ii-no . beça, mergulhou' no assun- Refutou, em se"',O'uida, oserobacias.
quando confiados a indiví- 'al como as pr§prias imol'a to proibido. Sfm, ladies ando priJ:lcipais fundamentos da'
duos despudon?rados e sem Udades apontadas. . Dezenas de pessoas, a gentlemen,' foi' uma coisa defe� que ouvira, levando,
c-ri{áiú� esse 'dinheir9 aI:., Há' re�édio� O rern�dio, maioria militáres, assistiram' inesperada. Uma espécie da r..a resposta, a vantagem de

l'<ll1cado ,atr�vés de. impos- ntalivel dó-' vot6, �. yot<] (�starrecidos ao mergulho recepte deposição do Presi- eomIlrovar, documentada
tos pesádos dos minguados rue leva' para' todas á� "l?iõ:: para 'a morte do F-40, que dente. do 'pal'�guai, que: mente, todos os dizeres do
recursos do povo, que vive ições ·os., hO�lens�qué 4e· levava em seu bojo o..jovem (sem mais aquela) perdeu seu relatório.
a hora' inaii amargurada d� ".'em administrar e salvar o capitão Argollo. Os bombei- as çhaves do poder. Foi um Essa circunstância -- a

República, 4esde que ela pàjs. Os homens� 'be!U j}lten- t'OS da Base rumaram ·para pânico terrível, (lá e aql.Ü)., da comprovação imediata -
foI. proclainada, desapare� I eionados e 'de nomes e -es- ,)tlocal, extinguindo, as cna- Imaginem que o ardoroso fc.i deci�iva na sua oração,
cem di� a dia, toma�'dó .:u�.I.9íritó �impo�. ��'. ho.trl��s I mas que envolviam o ap"a� .orador, propôz a 'deposição t<,lstamerite P9r contrastar

mos dlferent:s1 fapllC-açoes que'. nao Vl\,em de an�b�. :elho;' A primeira pessoa ij do atual presidente da U. COj1I a defesa, cujas palavras
ilicitas, _para', constituir-se :;oes. Que se não . deixam ;;hegar ao local foi o Capi-' D. N., (s�. Bayer) .e a en- não tiveram a companhia
um meio para certos indivi- .\l'ras,tar pelo pecado origi- tão C;pelão_Padre José Ba., trega imediata do contrôlc .

documental. Por sôbre isso,

d�os_satisfaier �;uas am�i·I·f1al da; maz�la.s. Homens ckes, qut;_ pa ocasião.se a- do partido, às mãos do sr. (} deputado Cabral ainda

çoes 'e manter Um padrao ,pe nao ponham seu "eu" cllava rezando uma' hIissa Irineu Bornllausen! Foi um code, senhor da tribuna co

c}e vida qu� é um ins�ltó I Jcima de t�d6, que 'não se- na capela da Éscola de A- v�rdadeiro e imenso infer- lUO estava, farpear o adver
aos que querem viver .uma iam egolatras. Nós, eleito- prendizado Agrícola,' loca-; no, im?ginado pela qràtória :;ário com. possantes doses
vida limpa e digna. €S, sômos GS maiores cul., lizada naquela estação �x": do Da�te. A� )abaredas �n- Je malícia e humor, que a�.

Por todo o p..aís êssa onda ,:.dos' por tudo' que aconte- perimental de arroz. O ca� visíveis)' tingiram de rubro galeri�s receberam com

de lanià' conspurca a com:- ;e. A afirmação póde pare- pelão sofreu ferimentós ,le- .
as faç-es do sr. Bayér, re· chistosas ga,rgalhadas:. �e"

ciência nacion�.. :e1' forte demais mas, é ve'r- \'es, ao procurar retirar do� ,cêm-depôsto.y Enquanto o ..;Jarou, por exemplo, que

Estarrecida, uma' geração ladeira. Saibamos escolher; Jestroços, em '.chamas; éio: _;ir. Bornhausen (colhido de -pàl'a o Legislativo seria pre_

inteil:a cõntempla o cenário )aibamos votár' resguar� F·40 � corpo' a�)ndj.toso o� surpreza) acendia um dos (erivel que o ,ex-presidente,
contristador. O 'pessimismo lando nossa consciência 'g.e- ficiãl. Apenas urri�a 'parte da' seus perfumados cigarros, em vez de levaros_reci�s

. invade- a alma dos moços. :cusações tremendas e con- ..sa direita d6 aparelho' fi- ná; flamànte;/lí�guas. 'de da Casa e deixar as contas,
e, os exemplos que os res-. �e�atór,ias, pelo/pouco ca�; ,.::ou intácta, enquanto O fôgo que crepitavam e bai� levasse estás e deixasse a

pansáveis por toda essa .:)_ue démos ao direito livre tf.e�.de aterragem, com. o: 'lav-am no al�biente (ora. a- 'queles.
imoralidade em marcha :10 voto! :n9<}ue, saltou a uma dis-; quecido) da convenção. O Depois de refutar os pon

progi;essiva oferecem. no Que em todo a Brasil e târicia de 100 metros. O 10- infe.rno de Dante (DE Pat- tos essenciais da defesa, a

momento, são os mais tris- ".t%U� no nõ�s�; Est,�do, o elei- ;al "foi �terditado por for.' ta) teve como consequência crescentou que estimaria

tes e descabidos.
-.:'

.

,or' pense que el� é o Bra- ;as d�,Corpo de Guaida da imediata () exílio' do sr. que o d�p. Volney Oliveira
,

Os compromis&'Üs ,:políü- ,n, ele a Lei, ele a Liber- Base, téndo/sido' feito mes-' Bayer na distante ,Joáia. E. ,[-udesSe reahnent� çompro-
cos tomados á boca clã ur- ·.lade e a Justiça. Eie, a se�- IUO, o'le���tarrientó fotográ- como consequência medülta, var todas as de:spesas feitas,
na, com

-

promessas irrêlili- linda que impedirá que os fIco do a.cidente. o sr. Dante de Patta num para prestigio d� Poder Le-

závei�; tira!n e anulam c�lit- dinhe�ros publicos sejam O corpo do capitão Ar-, alto cargo (estadual) no gislativo.
pleta�ent� � força '.mor1l !evÇlrados. pelos homens gdlo foi l�vado' para o sa- Rio. Claro, que' a convite A sua incisiva oração ,

dos :administrad�res,: <,.:qu� ;;em brio e, vérgonha. Por- lãb da biblioteca, onde foi no novo )�résid_ente da U. rcgjstramos também e ape-
fiéa�

. i�pedicÍb�" de prati- que depende de nós, oselei- velãdo por companheiros de D.- N., .sr, ::.r:r:in'eU .Bornhau-. nas _ calou muito-'mais a'

carem a" justiça e o ploóprio I tores, a escolha daqueles. a farda e amigos 'Civis. Uma .

seno Aquêle me'smo' que· funqo no plenário e no pú
respeito ,á lei. . .' 1 quem vamos copfiqr -os des- guarda' 4e quatro soldad()s,' "deixaria de sêr udenista" bhco ouvinte, que o· aplau-
"A�ueles' que não' se suh-

.' ti�os do Brasil, da Sócieda- perfiladós, ,permaneçeu ào' para. sêr o govêrnador ele diu demoradamente.

metem � essa mutilação mo- de, 'da lVIoral, da' Família e. lado dl?)et�tr() até ao meio todos os catarinenses!" Es- Como já fOI notici�dQ, o

l:al e que tgrn ainda ria co�s- á segurança de nossa sobre- dia dlQntem, 'quándo- os s,a vida prega cada uma:", r:fJuire vai à Comis�ão de

ciência regidez bàstante pa·, vivênéia comd' Homens! restos hlortais foram trasla- R-t,TM. .h1'Jtiça da' Assembléia.

com sua arrogância e des

pudor a Nação, constituem

o cli.ma atual.

Parlid. Social Demoêrálico··
Dltefórió do Rlo do Sul,

em

Diretório Municipal do Rio do Sul,
10-4-54

reorganizado

MESA DIRÉTORA
Presidente - .Raimundo Mayr Sobrinho
1.0 Vice-presidente ...:._ Octacílío Macedo
2.0 Vice-presidente _ Arvíno Wàlter Gaertner
1.0 Secrétário _ José Joaquim de Lima Xavier
2.0 Secretário '-:- Hermelino Largura

' .

1.0 Tesoureiro "'_ Ledio Alcantara
2.0 Tesoureiro _ Cristiano Knoll
Procurador _ Mario Mafra.

MEMBROS ".

·

Walter Probst, Silvio Pellízzettí, L�.lÍz Piazera, Nel
"'ºP- Neves de Oliveira, Antônio Nàschenweng, Ivo Ri
bas Reis, Curt Germer, .Jaime Doregatti, Aristeu Dieta
levi, Pedro Avelino dos Santos, Pedro Cavalcanti de
Albuquerque, Dante Tomio,' Leopoldo Cordeiro, _ Paulo

. Pscheidt, Alfredo Dalfovo, Osvaldo Claudino dos- San
tos, Wandelino Peters, Mario Olívio Repelato, Willy
Odorizzi, Leandro Delagiustina, Alfredo Santos, Jocob
Heckmann eWilly Wehmuth.

.

Diretório Municipal de Campos Novos, 'organizado
ern 2-2-54

vt.,

O meu; querido 'amigo e excelente adversário
Acary Silva bílheteou-me ontem, contestando notí-

·
cias políticas da sua recente estada na sua e minha
Laguna.

" ,.

Arteiro,;e manhoso, sutil e r�oseano, o Acary
,

abusa da nossa velha' camaradagem e infiltra o· seu
.

recado aqui nas colunas do jornal, pelas mil!has
pr.ópi'ias mãos.

-'

Lendo-o, admiro-lhe mais ainda a capacidade
'de abandonar as linhas para escrever nas entreli
nhas.

-

Tenho sempre por bem ganho o dia em' que
ao Acary lhe ouço a prosa enxuta e macia já en

/sinando política, já discorrendo sôbre as suas ini
ciativas de Jeremias LunardelH aqui' <;la- ilhota, on
de realiza o parafraseado verso alE�Jéandrino de"
Bilac:

.

. .

.;:.
'.

"Violador de sertões, plantador de café".
Do ·seu irreprimível ardor patriótico, não co

lho estímulo para ousadias, mas me abasteço de
_."um saber só de experiência feito'�. '

Ainda agora, relendo-lhe o bi.J.hete, na modés
tia de uma afirmação encontro a sabedoria de· um
provérbio: -Os udenistas não vão em conversa' de
adversários. . .

'

Se -o Acary, sempre ·tão tr.:risigente com a ra

zão, me permite- uma 'emenda modificativa do 'Seu

rifão, afim de furtá-lo da espécie para o gênero,
ei-la: Os políticos não' vão em conversa de adver
sários .. ,

Acredito que, assim expressa, a sua idéia terá
as certezas de um axioma àritmético, pois, de um

·

lado, se é verdade que os "i.Idenistas não vão em

conversa de adversário, de outro, tainbém é menos

falso. que igual atitude tenham pessedistas, traba
lhistas, demc;>cratas cri�tãos, pessepistas, republica
nos e perrepês.

E tanto isso é exato qüe eu, meditando sôbre
êsse lapidar conceito do Acary, penetrando o' que
nele alcancei de doutrina, de· erudição, de saber po
lítico, de, av.iso prudente e de conselho sincero �.

jurei respeitá-lo com a fidelidade dos apóstolos e

dos mártires.
.

E como não se deve deixar para amanhã o ,qué
se pode fazer hoje, H pe-la quarta vez o bilhete do

.

Acary e, energicamente, resoJvir (nãp ir na sua C01i�
vel'sa, que é conversa de, adversário. ... ; A ••••

,
,
f
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