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j'�",io.... , d. •... S.v�. �".�rin.·a "A'ssuN;ÇÃO, 12 (U. P.) .J,t!�ibnáriQ, o. partido,de-
. ..', .

- o general Alfredo Stro- signõli::"'o..;.sr; Tomás P...ere-,
_'

'1_
,.�-:

-

N�nfo1.8x9l1·1 esner, chef.e das forças=ar- .

vra, que está' ocupando pro-

•

madas da nação, foi oficial- visoriamente a vaga de

mente proposto pela junta Chaves. A imprensa 'de As-

�_. ,._� ...........,.�__..".,-._!>(������������. governativa d;'Partido Co- sunçâo somente no dia de

Edição dê hoje -12 páginas .....
- Florianópolis" Quint�-Fe�ra, 13 de Maio de 1954 '! lorado' p<:i-ra a presidência noje, confirmou a indicação

_---------.,------;;-;-----------'------ -,...--- /, .
. . do Paraguai.

.

de Stroesner, quando o as-

. O. Pr eSI'�ente dO 'li-�ano' na �aAm·.ara o' sr,,_Oelolio' não Stroesner desempenharia, ·.d�t.:e'ntdoornjáI'negroa. conhecido des-

:V'81·' .. ilO cxtar.•·or .

se eleito., como se e�pera,
11 os quatro anos que ainda '------------

.,RIO; 12 (V. A.r - O I€stam do período corres- 'Faleceu o patri'"

Palavras d'o sr, "erêu Ramos ��i:.�:��:G:�:.�l::eV�;��·��;;t�;�::::;2':�::� a��sc��,����DI!)
.

.

,
.

d'
que o sr. etu io argas de uma revoluc

..
ão a' sema- A

RIO, 12 (V,A.) - De a- ti, Amaral Peixoto, Fernan- I e a que representa ireta- 'americano estamos corajç- -

,u> � s autoridades da Igreja
. rria solicitar uma licença de d

côrdo com o programa 01'- do Ferrari, Ivete Vargas e mente o povo brasileiro a- samente estruturando: Daí 'o na passa a, revelaram hoje a morte do
/

l
.. 30 dias e passar o cargo ao. A' di

-

d
ganizado pelo presidente da Clodomir Millet, . través de diversas organi- -calor e' entusiasmo' civicos, 111 icaçao o general Patriarca Jorge ,VI, chefe

. sr. Café Filho, a fim de efe- St deverá
República, ao presidente do Ao dar entrada no plená- zaçôes partidárias' em que com que ? povo ,bra'sileiro roesner evera ser apre- da Igreja Apostolica da Ar-

tuar suas anunciadas visi- I
.

iad 1 -

Líbano, o sr. Camile Cha- rio, que se achava ornamen, êL', democráticamente," se 'acolheu a pessoa, por tan- cia a pe a convençao do menia, A comunicação in-
tas ao Paraguai e à Bolíviá. P tid C 1 id

moun visitou ontem a Câ- Indo com lindos tufos de divide, distinguindo-a, des-
.

tos .,títúlos 'ilustre, de 'v. ar 1 o o ora o, a reunir- forma que o clerico,
.

que

h
. Por outro lado, informa-se se no dia 8 de junho, te'n-

'

mara dos Deputados, onde crisantemos, o presidente sa r-xpressiva maneira on- excia, e lhe tributa à ho-
. contava 86 anos de idade,

. 'b'd C' '1 Ch foi saud di tig' d lt
. que- o chefe do governo só do-se como certa sua rati - faleceu domingo em Yor'e'-

foi festivamente rece 1 o. ami e amoun . 01 sau a- rosa, IS ln ue, v. excia, o menagem e a o apreço �

,

h d d '1 t h' I I I p':r')' r .

povo do'Brasl'l e g b
não pediu aquela licença I ficacão. O Colorado, como' van, capital da' Armenia

A c �ga a- o 1 us re 0- c o com uma ca orosa sa va I . 1-' .io , que, que consa ra ao seu no re -
..

1
-

1 f
em face da recente revolu- se. sabe, é' o "nico partido

mem público, um contin- ·de pa mas, ,As tribunas -es- com a cooperaçao preciosa país, cuja' vincu ação a eti- ... sovietica, em consequencia

gente do Batalhão de Guar- peciais e as galerias acha- c leal de elementos doutras' va com ó nosso há de sair
çào no país guarani, o que I' autorizado a funcionar de de uma ulcera no estoma-
lhe obrigou a adiar a via- Paraguai. .

.

das prestou a s. excia, as varri-se repletas de figuras pú" .as, constroi sua gran- mars robustecida e mais re- I go, de que vinha sofrendo
, d d d

.

li d d d dias �em, há muito programada.
.

Depois do movimento re havia tempos.continências de estilo, teh- oe estaque a Socie ade :leZ:1 e rea iza seus' estinos. vigora a estes ias memo- ..

do a respectiva banda de Carioca e membros da colo- Filhos da gloriosa pátria
música executado os· hinos nia libanesa. Tomando lugar de v, excia, os quais em nú

libanês' e brasileiro. Condu- :'l, Mesa, ao lado do presi- mero considerável aqui vi

zido com sua comitiva ao 'Iente Nerêu, Ramos, êste "em,' trabalham e prospe

gabinete do sr. Nerêu
. Ra-' ii_rjgiu ao ilustre visitante>, ram sáo dos mais estimados

mcs, aí s. excia. se deteve SS seguintes palavras: 2 queridos da gente brasi

alguns momentos em pales- ,ISr, presidente Camile ieira e dos que mais e me

tra, e, pouco depois, foicon- ':::h::;moun, E' grande' honra .hor
_
estendem as linhas'

duzido ao recinto por uma à que v, excia.. confere à nest'ras da civilização, q�le

comissão previamente de- Càn\ara dos Deputados çom .1€sta parte do continente

signada e composta dos �sta. visita ao recinto de

deputados Lima Cavalcan- suas sessões, Esta Câmara

--

01=-1-Ruben. :d�
IArruda Ramo.

.

IEftENTE I
D .,minlos . F. .,de ,Aquino •

-.-
..
_

:�l!i����i�:�e.Um aViãO,�a fA8 �8SCeU força�o
pre confraternizaram atra- r RIO, 12 (V. A.). - Está terrestr,.e,· O aVI'a-o" e os t-r"I' - . ,

idpraia on e p.ousos Q aVIa0,
vés' da mesma fé e que hão desaparecido desde ante- pulantes-nad,a,' sofr'e-r'alu, es'-

.

f d f 1caso or i ici o acesso, a

de confr�ternizar no futuro, ontem .um bimo,tor da lando estés em cOluunI'caça-,o f' d.,.
_

1m e que os tripulantes
no sentido de sua grandeza FAB, que. à, última- hor.a da com (j servI'ço de b'uscas,

'.

d. possam aguar ar a chega-
e da' felicidade a'os homens", tarde fez pouso forçado

.

Alimentos e agu'a va-o' ser d d
'

. a e uma equipe de sal-
numa praia nas proximida- I

�

d
-

.

dança as por pa:I;aqüe as na 'vamento terrestre.:
des de Santos, �.�.��.--------------__----__------------��--�-

((Já se fala ii bertamente em

, golpes e' re.voíuç��s)
RIO, 12 (V. A) - Che-I Estado de São Paulo ofere-

gando ontem a 'Fortaleza, ce com reflexos' imediatoS"
Jude fo} em viagem de pr�- na vida polH:ica de todo o

.

.Jaganda de sua reeleição à país, POl' outtO lado, as me

Cfunara Federal, o deputa- didás adotaàas no decreto "'T"'__.k
Jo '��l�màl�qo Falclã� fe� as: do ...pres!d�nte 'Cl� -Rep(lbli- "',).

.3egLHntes-dec1arà'çoes: ·ca, �ssinado a� 1.0- de )í)':'lló

O serviço de buscar e sal
vamento da FAB está pro
V'idenciaando para a locali

,�ação do aparelho. Da baseChegará, sábado,
O'. dr. 8rasUio ,Machado·

o PRESIDENTE DA CONFEDERA ç Ã O NA

CIONAL DO COMÉRCIO RECEBERA' HOMENA
GENS DAS CLASSES PRODUTORAS DE ,.SAN-

e o -qisc?rso ·que su exce- '

lencia pronUlí,<ctOu'"nessa da-
.....-" .

- �

rq: vierafl'Í aumentar as b_
�

., �

preensoes existentes e hoje
.iá se fala abertamente em

�olpes e T'evolução".

A seslão 'de ontem. V6r,los
projetos

Sessão de 12-5-54. I projeto o qual concede sub- No Congresso da
'�residência - Oswaldo: venção_ �o'Instit�to Exper.i- UDião� ,La_tlu.a",; '"�.

,a" C,ab>a!.. ':1 ....< .«\.... 1 -':lIg,l1i3td� Bê!:>?ao" ',. '", :�\;,;. :. M�DRlp;_12 (p. P�) .� .

�ê�rc lar�� ---::- E�pídi?_Bar- f' 7Q d5=putadP :S)..qU(;�rà,?c ,Q!Eo�gres�o da União La
,o,sa e Gomes de Almeida; io áI?�esent� e j,:!stifica .o_ tina, qüe' �e>To: lugar nesta '- "Deixei o· /ambient� da_
Na hora do' e�p�die.I1te 0- Ill'ojeto de lei que isenta de capitãl, aceitou o ante-p;o- política 'naCIor'iã'l' ,.c:;u;.tmrtp·

':l�PO_U a tribuna o deputado l\:conhecimen.to de firma jeto reg�lando as emendas confuso, Um espelho bem
oEcian 'Slovinsl):i o qual a- /equerimento para einprés- aos Estatutos q�e odentam expressivo da situação é o

presentou e justificou dois timo ordinário no Montepio suas funções. ' triste quadro que o grande

'.lérea de Santos já partiu
'lma equipe de sl;llvamento

TA CAT ARlNA.,;t-'-�
. .. .�. .

Dg.Jê;1'· 2n'eg'á�1' "�. "e�ta' 'jJ1táf' p;t:nltoi;����'R 11,ci�.
Capital, nocpró'ldmo ,sábado; :Bl'aff>'il,io';;_· M�bli��tl!��\��to,

"
. _. 1

- "�.:q
, <.:c

em .avião, aqui permane,I·
ilustre'. e' diliám'íco"'-<-""Presi-

cendo até s(Õgunda-feira, dente. da Confeda'ação Na

quando seguirá para a Ca- cional do Comércio.

Nesta Capital, s: excia.

)

)l'ojetos de lei. O primeiro' J.os Funcionários :eúblicos
'lutorizando a abertura de .:10 Estado de Santa Cata-A' 't'd 15·/'!' oh! Dia glorioso...

. con1.ácto mais íntin1.0. com U·m 'e'n' D . e· ".-.

h d
" •

d :r.sdito. especial para a cons- Lina.
':' * D, ia em que foi la�ada os omens o comercIO e a

�rução de grupos escolares, Aprese_Qto'u projeto à Me- •

a huriülhante "bill Ober- indústria, ocasião em que
.

) segundo declarando de _,;'a no sentido. de ser

consi-I
'

para as· ,forl'as Armadasq.een", vetada pelo párla- serão debatidos assuntos de .' y

d
. AdI d

�ltilidade pública o Instituto {erada de utilidade pública RÍO, 12 (V A.) - Fa- concess'a-o do aum·ento de aunlento e' extensl'vo' a's
mento Britânico e que a- mteresse as c asses pro u-

";'xperimental do Carvão so .3 Sociedade Amigos . de lando'
_

h'
" "

t b
.

.

va aos. cruiadores inglese� toras catarinens�s, estão __,. ,. - a Imprensa, oJe a qumze porcen o so re os guarnições sediadas nos de-

o direito singular de captu- sendo preparadas várias ho-
ciedade civil com sede e fô- Brusque, o dep_utado Aqui- tardeJ o general Zenobio vencimentos das guarnições mais pontos do território

rarem navios negreiros, menagens ào ilustre líder
'0 no Rio de Janeiro, D.F, les Bal�ini;

.

Costa, ministro da Guer.ra· do Distrito Federal, que não ríaGional, não devendo ul-
Logo após, o deputado Em seguida ocupou a tri··..] I' t l' 't d h d b f' d

.

mesmo em águas territo- que tem, nos encargos 'que '..I.·ec arou, er .so lCl a o 'ao ten am si o ene icia as a- trapassar a percentagem fi-
Wilmar Dias apresentou Duna o deputado Ylmar 'd t dR' 'bl'" .

d 1 d'd 0-
riais do Brasil! . lhe confia�'am êsses elemen- preSl en e a epu lCa a

I
lU a com aque a me I. a.

. xada para a Capital Fede-
O�()�()....o�()""(Q· Corrêa encaminhando à '

13 de Maio de 1.888.:. tos da produção, sa'bido cor_ 'Ve- reador Osmar 1\'" 't Ib d' U O N
' raL. Acrescentou o titular

\
.

. .iJ.esa requenmen o no sen-.
.

�
an onou a' .' •

. ii'.' da Guerra' que plel'teou o
Não 's fgurar'a nas responder em tôdas as opor- .

.

mal 1 1. C b
tido de que seja enviado 3

páginas de nossa História tunidades, razãd. p.or que 00 a benefício não apenas para o

I
'Jniâo Catarinense. de Estu- .

aquela mancha negra, igno- justas são essas homena- -

Jantes e.à União' Nacional Publicamos, a seguir, na je distribuido na Cidade, Exército, mas para, as ou-

miníosa, que nos fazia bai- gens. Seguiu para a cidade de le Estudantes,' votos de a.
integra, Icar�a redigida pelo acôrdo esse que, pro�av�l- tras forças armadas tendo o

xar a fronte ante as demais Segu�do notícia ainda São' Lourenço, Estado de )lausos pela atitude que to�
sr. Euclides Ribeiro_, dizen- mente virá refletir nas pró· chefe do gov,erno prometi-

naco-es cl'vI'I'zadas não confiromada, O sr, dr, M G O do se'us J' t t'
, 'C

I
' - - do at.ende-Io. O re'ferI'do au-

e
"

1 . ... inas erais O sr.' smar lllaram, em sinal de protes-
us os mo lVOS para XImas e eIçoes, e nao· m·e

Os terríveis e abominá- 3rasilio Machado Neto per- Cunha, líder do PSD ná Câ_" to, a,o declararem greve poz.
abandonar a desarvorada conformando tambem com

mento entraria em vigor a

veis grilhões da escravidão I11D.necerá nesta Capital até
m,ara.Municipal de' Flori�- dois dias, �rh, face ,dos gra-

nau udenista: tal politica feita a' rev,elia l partir
do mês co,rrente in-

foram. despedaçad'os, foram oegunda-feira próxima, da- nopohs. ves acontecimentos ocorr�
de membros do Diretório,. dependente de qualquer

quebrados para sempre! qui rumando para Curitiba, O ilustre homem público dos em Belém do Par{ os
I Rio Negrinho, em 3' de entre os .quais o signatario, providencia legislativa, pois

Júbilo par,a sempre ... co- :le onde regressará à Capi,- que 'é membro do Conselho luais resultaram na �orte Fevereiro de 1954. venho solicitar minha exo-
está previsto no Código de

retos harmonicamente deco_ tal do País. D l'b t' f' l't p'" ...1 f .lImo. sr. Presidente do neraça-o,"em carater'absolu- Vencimentos ·e' Vantagens.
e 1 era IVO, Ol e el o ,rI- �e um estu\-,-ante e erünen- '

rados, " música alegre ele- c11eil'o Vice-Presidente do 'os em vários outros.
Sub-diretório da UDN. em tamente

.
irrevogavel ,de "Minha função - disse o

vando a alma e o coração Dep J J' de Congresso Brasileiro de . Continuando, o iÍustre Rio Negrinho. membro dêsse Diretório; general Zenobio - é zelar

brasileiros. ,. o Exército •••
Municípios que �ontará c�m qarJamentar .leu e criticou

Tendo o Pr�s·idente dêsse (Autorizo a fazer uso da pêlos interesses do Exército

desfilando com armas co- §oozã, Cabral a presença de mais de ��ês una.carta'que lhe foi env�a-, Diretório, firmado acôrdo presente) Euclides Ribeiro. e do seu pessoal, tratando,

bertas de violetas, .. o po- mil prefeitos e vereado�es .;;ia pelo sr. Luiz Eu_gênio
com elementos extranhos a I. (Do Barriga-Verde, de de preservar a (loesão e a

vo folgava com a libertação De Rochester, Minn, nos le todo o Bl:asil para dis� Beirão, Secretário da Pre- UDN" conforme boletim ho- Canoinhas) eficiência das forças que o

�os escravós ...
_

�stados Unidos, recebemos 2utirem os mais elevados feitura e,Presidente da 'Co-
---- integram para a defesa da

Era a apoteose brilhante, do ilustre deputado João interesses dos municípibs rr.rssão· Julgadora cÍa� �ro- 'S A" M D·· U demdcracia".

preparando-se para receber ·José ,de Souza Cabral, aten- brasileiros,
I postas. concernentes à ,ex- . • • •.

'

'." .•
--.,..-----..,.------

COm dignidade·a República cioso postal, no qual nos a- Destacado para tão eleva-
.

pIoração da carne verde no I..
_.

d
.'

d
O RISO DA CIDADE...

dos Estados Unidos do Bra- gradece referências e votos do pôsto que tem como p're- Vlúcado Público. OleiO e suas atlvida es,
sil!!! de restabelecimento formu- sidente o escritor e jorha- Condenou ainda a Comis- miciliar e de urgência, cujo
troje, 'com as "mesmas lá� lados por· ocq.-Sião da sua lista Osório Nunes, o sr. Os- /ião Julgadora por não ter a "O Serv;' I de Assistên�ia Pôsto Central está apto

grimas de alegria e,risos de 0artida, desta Capital. mar Cunha é bem um legí- :nesma �um.prido certosdis- Médica Dorniciliar e de Ur-, prestar com eficiência

felicidade, aclamação deli- Folgamos em registro que timo representante de San- positivos legais indispeIlsá- gência - SAMDU, c�rríu dentro das suas finalidades,
I

rante � efusões venturosas" ) distinto· cont.errâneo, de- ta Çatariná que sempre \'eis às co�currências públi- nica ao público em g�ral, q'\1anto possível aos st;!gura�

comemoramos tão radioso )ois de s'ubrneter-s: a me-. honrou em todas as vezes cas que o Pôstõ
.

:Central, á dos dos Institutos e CAPS,
dia, lutando, com CIVIsmo, lindl'osa :'i·ntérvenção. cirur· em que foi incuIp.bido� -de : Concluindo, declarou o rua 24 de Maio, nr. 814, no ferá ininterrupta, isto éJ
pela manutenção ele tão, rÍ'- �íca 'em The Mayo C?limic, I defende.r os (seus 'legítimos, deputado Ylmar Corrêa que sub-distrito :,do Estreito, diurna e noturna, bastando
Co patrimonio histórico ali- ,e acha em franca convales-' . ilJteresses. psperava contar com o a- município. 4esia Capital, .discar para os telefônes nr3 ..

cerçado nos nobres ideais .:!ença, no Delano Hotel, em Auguramos �o sr,' Osmar pôio da Câmara Municipal' inic,iará suas atividades no 6.281, 6.282, e 6,283, nos ca

de Liberdade para 'a gran- Hochester, devendo t breve- Cunha os votos �elhores de :10 sentido d� aé�b�r defini- plóximo sábado; 15 d� sos em que' ii .ação pronta .UDENILDA - Não será
d�?a ..sempre. Cl'eSCe11te do mente regressar a Florianó- uma feliz estada na estân- tivamente com as ·"marme- ;naio cor:rente. e' à hora do SAMDU se fa�

I
melhor você mergulhar' .

.

s,so :Brasil!!! ijlll.iS, ('�a mineira. !adas" existentes, A a.ssistência médica do- ça necessa'r·l'a". f h�. sem ec ar o aparelho?

aodedicará o seu tempo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGj�NC(AS NO ES'rADO: Blumeaau- Brus- AGÊNCIAS I�CONÔMICAS POSTAIS: Es- .:..
.•!. que- Criciuma., Canoinhas, Itajaí, Joaçaba, treito, Tijueas, Gaspar, Indaial, Ibirama, Tim-

+... I'

','. .�
..�. Joinvile, Laguna, Lajes, Pôrto União,

-

São, . -,

.' bó, Nova 'rrellto,.Jaraguá do Sul, São Bento +)
".�. Francisco do Sul e Tulbàr�O. . do Sul, Rio Negrinho e Mafra. ti.� y
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_, 1�:�" X-8 dro!aUto MUUen' 1(_bfl��:'o'Lltt���ment�1 Ullal Loteria do Esfal de
, A e��fÇr�9N::br�J{��(J:�: �:s�,��:d:S: �::h;!!�:iT::� ESCRITO�hIO: RUA -Cel Pedro Demoro

-

N. ':�����: g�����R�� I
_. S'�ola ral'a" rl·na'.:, tem o ,p�,efi�o acima, dis- voz impecável; cativ�nte, e 1.6r.:} � Caixa Postal l'S', 7. Estreito lU"•. ' , . DE FLORIANóPOLIS. .,_

nÕe d,{ um 'Pfilco modesta'" segura no desem'p�hho de Florianópolis - Santa Catárina .' .,
Na Admmlstracao da Lo- cruzeiros, extração do dia

�c
'" < • > CASAS A- VENDA ' 'Edttal de, pnmet1'a praça, t

.

d E d 'f,mente'montadQ :e'�,�,in apa- cantar. Fic�mos _adÍpirados, I j -

" :
; 'I

ena o sta o' oram :e_a- 8,del abril;, Ao sr. Miguel
, <

11 de· ;
,

quando subimos ao audito':' ótima rfsidência construída -dê aly,cnaria, cT8 com-
.

cOrl} o

�/razD�o,
de 2� Mdias' 1

gos os seguintes prêmios' E' '1
'

�a o. _om um, pequeno partimentos,' à rua�StodlêéK, preço cioS 180.000,00.' , v outor T anoe '.
sqUlve, residente em Ca- .

-.- . salã�!>Qd@\,� audit6rio apl�u rio da rádio de Laúro MüI-
. l.à rua CuriÚbanos, de alv€naria, bem instàJada, c/ Barbosa' de Lacerda,

malOres: Ao sr. Wal.ter Ra- çador, 10 décimos do bilhe-
�

)/ de os lanc�artísticos, ,.Os-..1e1' e de'paramos 'cqm tão 9 compartimentos; ·preç._o�Ü',:$<:l3'O;_OO.O,oo:· -. <" ',"- ';-, duns; residente em Timbó, te 10.636 p'remiado com 200
\..,__...-

- � . Juiz de Díreito da 4a. .

I

'cant(n"i€-s e os cremais ar.tis- sinzular cântora, Não ·pen-r -I conjunto res�dent!ia!;. le,�do'4 c_asas indepen'dentes, .

V "

..

d
10 décimos do bilhete 4.480 mil cruzeiros 'extracão do

tas com õe "

um con 'unto saV3mos que lá em tã� lon- �onstruídas de alvo é, part,� dé madéi�a: ej iqst: :sanitária, ,ara, demJ e�erdclcDl� .0 I premi'ado com 200 mil cru-
i
dia 22 de abr�l' Ao;r Ro-P.

. ".�,. " agua encanada, luz, ·etc. Loeal: funaos da 'Rua General cargo e UlZ e Irel-, _.
," .

que tem o' nome de RE- glquas plagas, onde eXIste Gaspar Dutra _ Estreito..." preço. do-cofil'unto, ;...... d' ,'. d ' I zelros, extraçao do dIa 15 I b� ,
'

.

,

to ,a la, Vara a

co-" d b'l A AI' S 11
dtO FraIte, reSIdente em

GIONAL BOA VONTA- uma pequena coletividade· Cr$ 150-:000,00, , . marca de Florianópo-
e

� n;
o

srp� elx� ,: '

Mafra, 5 décimos do bilhete
DE". Os que integram o

I'
de ,povo humilde e laborio- . � casas?e madeira� novas,' bem divi?idas, ótim& �gua, l' E d d S'

1'eSl ente em orto' mao,
4219 d

.

1
"BOA VONTADE" são ab- so, encontrassemos deslum- locahzadas a Rua Tupmamba � EstreIto - preço de IS, sta o e, anta

10 décimos do bilhete 9.132' premi,! o com 15 mi

Ctli! 15 00'" 00 a Cr$' 50 000 00 Catarina, na forma ,da .

d 15'1 cruzeiros, extração do dia
.

d
,- .

't b t t' ''ir ' w,'_ '.,. premIa o cru
nega os Jovens, que mUI o

I'
ran e can ora : l' conjunto com 3 casas, sendo ut'l� de alvenaria e lei, etc. .

o

tC n:_
.d m�. 15- 22' de abril; Ao sr. João Pi-

se esforçam para dar maior ,Teresa Mendes, está fa- 2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/ FAZ b
- zelros, ex raçao o la

h
.- 'd', sa er aos que o pre- d b 'I, A

'

w'n W ,n elro, resl enete em porto
brilho

.

a cultura artística dada a tornar-se uma gran- rua ,S.ta, Luzia; especiall ponto para ql.&lquer ;ramo de sente edital de primeira
e a

n:d
o sr. 1

YpA te-. Alegre, 5 décimos do bilhe-
<êm Lauro Müller. '1e cantora entre as grandes negoclO; com boa area de terra para ç,onstrUlr; preço , gel', reSl ente - em 01' o

De f�to, o grupo. do no gênio. Quem sabe, se Cr$ 370.000,00.,
-

-,
. " dP�aça, .com o pradzAol

de vlhnte Uniã.o, 10 décimos do bi- t� 6,739 premiado com 200

",BOA VONTADÉ" dispõe t'eresa Mendes um dia virá
Uma easa recem constrUlda, de alvenatla, tendo -10 las VIrem, ou e e con e.-

Ih 1319
.

d '1'
- d

, co-mpartilaentos, ín.'clusive garagem imbutida no próprio
'

t' t'
.

, 'i ete .' premIa o com
I
mI cruzeIros, extraçao o

1
Clmen o lverem que, 'no '15'1'

-

d' 29 d b 'I A M
o que tem de melhor artís- -lqui na Cap�ta? Teresa, n'édio, easa par.! emprega'do etc.; sita à rua ...,..:. Dual'f!� d' ('4 ',.] ., 'h' i, mI cruzeIros, extraça0 ,'la e a n; sra, a-

f Ih d
-,

la quatro. ) u� Jun o d· d' 10 d b'l A
'.

T" 'dtico' no programa "DOMIN- \fendes:.é i a e paes po-, �chutt.el', tendo terreno para mais uma construcão, CP!ll'
'

. - o la, e a 1"1; o sr, rIa. elxelra, resl ente em
, '

-
,- '. .'. -

-, proximo vindouro, ás 14 ho- I

GO.ALEGRE". Os elemen- )res, mas seus progenito.res L'(-ntê .,� l,rr,a R,ua projetada; preço: Cr$ �SO,O,OO.oo, Arthur Loutgtenburg de, Porto Alegre, 5 décimos do

'em uma fl'l'ha que e' rl'ca'
'.

.,TERRE.NOS - ,. 'ras, á frente ,do edificio do
S 'd C

,.

b'lh 6739
.

dtos, artísticos possui ótimo "
".

I
. ,ousa, reSI ente em nclU- 1 ete. premIa o com

,. . I'
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,00, :" Palacio da' Justiçà, á ,Pra-· I.

repertório. Dedicando-se .le .v,oz .. Nos que a o.uvlmos. '2 lotes-no B.,airl'o Nsa. Snra, de FMima, por p'" 01"
ma, 10 décimos do bilhete 200 mil cruzeiros, extração

.
,

... , .. ,ça e-relra e lvelra, o
3 09
'. o

,

c<;)l1sagradamente por amor ehcItamos com mUlta ·sa-' Cr$ 150.00000' I t' d d't" d
.4 premiado com 200 mil do. dia 29 de abril",

a art,e' e a cultura à.comu- :isfação. Teresa Mendes; se 'I! .. AJ�m das·_próprbiedat�e��.já c�ta.das, teIllho� l:ambt�m, �::;::r�ra;: a a;u�17;�0:re� Te'
.

-

V·I FI -da.

,-- na de Lauro Müller. Entre lpresentou ao auditório, a ven a·, pol;' preços ara lSSlmos, m��ras c acaras, .eI-
- rrenOS na I a ori.' I 'h'

-

I
renos para lotear, pontos para negocw's,

-

armazens bem gao de v,enda e arremata-
.

.os cantores que compõe o ,lmp es e nson a aque a '

t I d f't' t" t
.

. J -. •

d', ms a a os, con eI arJas, sorve enas, c-c.
. cao a quem maiS er o

"BOA VONTADE" desta- tarde de domingo. E' tuna. IMPORTANTE - V, S, desejando vender, alugar, 1;1aior Ianco oferecer sobre '(E' I' -I )cam-se Tereze Mendes - �stre.la que brilha no ce- eompl'ar, .hipotecar ou inventariar; ·:!asas, lotes de terra, I ,"
t'

�

I'
- '9. rei o

. ,.- ,.. \
- ,"

I 't"
..

_. ,,' t 'd'"
• I b'l'" A A I a respec lva ava IaCao, o

Jupi Juvencio - Dionisio. nano arhshco de Santa Ca- pon os para negoclOs e c., InJa-se a ,mo Ilarla e ."l.gen- "

"

Venancio _ Ferreira e Fer_ '.tarin�. �Tra�amos
-

conh�,ci- ,ciament� Canto, ,d',as 8, às 2� ?oras, qu<'� será

prontame.?--I ��gUlI1te: - Um terreno,

MAGNIFICO,S LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A

reirinha a dupla sertaneja: nento com PIPOCA PI-
te �t�ndl?os. pel�s _

seus dlrlge�t�s; A - I. A. C,; l)pe ,.Ito no. logar Ponta do Le- LONGO PRAZO SEM JUROS

POCÀ '

h
' d '

tambem a dlsposlçao dos seus clIentes, um Departamen-' 11, segundo sub-distrito do Oportunidade especial par.a aquisição com grandeEsses entusiastas 'jovens,. e
_
um01"1sta o ser- to de Construções, Plantas de Muros, f:�(_:, Estreito, desta Comarca, á facilidade, de- um esplendido iote na VILA FLÚJ;UDA, �

tem sabido com esmerada t�o, é impag�vel. E' compo- rua Gonçalv€s Dias, medin- J...ugar alto e saudável, le toda' facilidade de condução.
dedicação elevar o conceito ,it9r d� m6sicas sertanejas� do doze (12) metros de� Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO E�'
artístico de Lauro Müller, Ao PIPOCA, Teresa.;- Jupi, '

t' d'
.

.
TADIO DO FIGUEIRENSE; assegurando valorizaçao

Abrilhantando o palco, da'. Dionisio, dupla s��tarieja,

IDANCOd
COil\lTO

PnoULARI'
.ren e a !ta rua, por vmte imediata.

Diretor da rádio e demal's
' .'p n e I\�U .

ur' \ t
f

� sete metros é trinta cen- OS TERRENOS EM ZONAS MAis DISTANTES
rádio 3 Y X 8 e proporciq-"

t '- AGRl°r.nrA I I., -imetros (27m,30) de fren- NÃO'PODEM OF:I!:RECER AS MESMAS VANTA·
nando ,uma tarde "DO- colaboradores daquelã emis -

v P h'
,

f -

.' te a fundos fazendo com eça 0le mesmo. m ürmaço.es a

MINGO ALEGRE", aos sora o abraço fraternal de
, I : .',

-

" T� d't<.'1-,\-O/Y10, .16
'

. '. " ,

SOCIEDADE IMOBILIARIA StJt. BRASILEIRA
. . �erras da Empreza. Conti- I

'seus rádios-ouvintes. Lerner Rodrigues, Qr. Pe� . 'rlOnt.AMepOUS - 5r6.<:'6i6.rfn� ..
-

- LTDAi. (SUBRAL)
.

Ad- M â N �
. nental Catarinense Limita- Escritório: Edifício São Jorge, Sala .4 - Fone: 2-1-9-2.

Do "BOA
..VON�j\DE" i si, ,ao irau. a e 01' r-

,

_ da, com a área' de 327,
quem com maIOr bl'llho se I to Sousa.

,

.
'

C' Ih B "I d ,._ ·b.J -------_;:-'�

,
.

. �. ,

..oose.o .egioo_! :O-mageO a�lIa':::;:�r��on�rr::;t:;i:�-;: Perd.eu-se·DeleQªcia-,de Ord ..,P�lItlça e Sllola- e Arqoltetural.d-8 ,Oltava- RelJao� l° oficio desta Capital,,, li-
•
Um Relógio '�ÚMEGA" de Ouro (para homem), de

.'

"ATENÇAO SENHO�i ;gg��IDORES DE ARMAS

I
- ,

E D' I T
-

A L
'

vro,3D, fls. :45, sendo o pulso, no .Cine Ritz, ou no percurso Cine Ritz-Pràça 15-

.. A Chefia' do Servico de Fisc'llização de Armas, Mu- Pelo presente torno público que o Snr. ISMAJL regIstro anterlOr sob nume- Fon� C���. ,

_

�ições, ·et�., convida tôdas as pes<;oas posiiüidcras de a�'- CORR1!:A LEMOS, requereu a este Conselho, a revjgo- ro de ordem 4,741 livro 3E,..
ra 1 lca-se b�m a quem entregar nesta Redaçao,

ma� d� fO'gO,' que
se acharem em atrazo c�orrí as taxas, d� ����o 1,,:.€, s�a lice�ç? ,como AGRIM�NSOR a títul? .pr�-, I fls.: �.lOO, 1.11� e 1.204, da ',chegue ao conhecimento de,' cincoenta e quatro, Eu,

. regIstro "e' porte de q,rmas de caça e defeSa, a comparl:ce �aIlO par.a;o MumclpIO de Bom Retiro. Santa_Catarl-, Comarca de Sao José ava- r todos mandou exped'r o H' L' G
'- ,;15'

" -) " .'

S,· 'd A �1 'A

d ' f'" d
.

50 d
' 1 ygmo UIZ onzaga,.[J

rem, dentr:o do.praro.de 30'dias; no erVlço e rmas e ,:1a - ue_é!cor o com ,o para�ra o UlllCO o artIgo � l' d . '1' "
, ,I ,_ ,',

. _ Munições, nesta capital, e� no inte1'lor do F�·tado 'às De. :leéret9_'!'r. 2.3,569, de-ll, de dezembro'4e 1933. -.
'.

la ,o �or qumze mI

crUZ�l-1
presente edItal que sera afl-I cnvao, o subscrevI. (ASSI

.

leg�cia� de PoHcia, afim. de pro.cederem a necessária r_e- �iGam� pois, convidados os pl'ofissionáis in.teres:;a-l :os (Cr$ ?5.000.00.) DItO xado �o lugar do, costume nado) Manoel Barbosa ,de
vahdaçao das taxas -deVIdas. Fmdo·, aqu�e Tr�zo, st!rao ,los la reglstrados neste Conselho, é:i.. se pronunCIarem a 'lmovel fOI penhorado a e pubhcado na forma da Lacerda - Juiz de Direito
'consideradas clandestinas as armas não leg<iüzadas e' �u.. fespeito'para o que lhes � concedidp' o prázo de 30 dias Leonidas Cabral Herbster' lei. Dádo e pas.sado nesta da 1aVara,,.em exercicio
jei-tas a apretmsãQ na fornV! da lei.' a contar. da publicação do presente'ljhlltaL e ,sua mulher na ação exe- cidade de Florianópolis, aos M,,'anoel B�rbosa'de,Lacerd4Florianópolis, 24 de abril de 1954. Pôrlo Alegre, 2 de 'abril de 1�54.

AJcicles Bastos ele Araújo, chefe do S�rviço de F'is. Eng. Felicio Lernieszek Vicf:-Presidente no in'pedi- :eutiva que lhe move· Elias, dez dias do mês de Maio do Juiz de Direito da laVara

calização de Armas, Munições, etc. 'mEnto do Pr,esidente Mansur Elias. E, para que ano de mil novecentos e em 'exercicio

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.STAB. ��ICt�!m�:!!�é
.

.

'.

inaug'umção

NO LAR E NA SOCIEDADE

A D. lzabel
PIUNCESA IMPERIAL REGENTE

Juvenal Ttuiares.

Eu sou a voz de um povo altivo e soberano,
Que na guerra têm sido intrépido, guerreiro,
Que tem sido na paz brioso e cavalheiro,
Buscando a perefeição, 'com ânsia, de ano a ano;

Sou filho dêsse povo enérgico e tão lhano;
Leão, quebra grilhões; afagado - um cordeiro
Senhora, ouça: eu nasci do povo brasileiro,
E filho de tal pai ... �u sou republicano.

Como, pois, me curvar aos pés duma princesa?
Como lôas cantar com cheiros de nobreza'? '

Se eu quero ver no mundo o reino da igualdade?
.

'-.f
'

Curvo-me, sim, ao Bem, e o canto satisfeito;
Se o vosso cetro pesa, é sôbre o preconceito;
Ilrtlha em vosso diadema o sol da liberdade!

\

No programa:
Noticias da semana.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos,

SRA. BARREIRO FILHO �ITZ
Festejou ontem seu ani

versário natalicio a exma,

sra. Altamira Flores Bar

reiros, dignissima esposa do
sr. Prof. Barreiros Filho,
nosso companheiro de tra

balhos ..

As 4 :e 7,30 horas

Em definitivas ,últimas

exibições do colossal

"QUO VADIS"
'J.'f.:.chnicolor

. PREGUIÇA' E FRAQlIl�Z,�
V A N A O I Q'L
�IO(,;AS DES A.N 11'''' ii AI!I

. HOMENS SEM· ENERGIA.

I" .Não é lua culpa! -

1!: a fraqueza que o d�i�a ��i.9do."P.,i·tl ...
'; I com moleza. np..,.,;orpo 'e OUlElS ,,,m lnil)" .•

A fraque,. �\rààa a �jdl �oJ'qut" rr.ut»

as _ fôr�i� .lIara o traoalho.

VAN�DIOL

Como
;

. se prepara
UIU ói'tlltU'.'?

Nac.

:;,;. , .• 't: ��

O "tutu" é uma iguaria de
-

feijão preto cozido, mistura
.do com farinha de mandío
'ca ou de milho, servido; à.s
'vezes, acompanhado de car
ne sêca desfiada, couve pi-

.
cada e um bom môlho, A
digestão dos alimentos pre
parados com muita gordura
e tempêro sofre um proces
so mais demorado, que obri
ga o estômago a redobrar de
esforços para ativar a secre-

, ção de suas glândulas. Neste
caso, é sempre bom tomar
"Carboleno". 'O uso de um
antiácido e digestivo como

"Carbulenp", após as refei
ções, facilita a digestão dos
alimentos gordurosos e pro
tege a mucosa do estômago
contra possiveis irritações e

inflàmações., ..

tlumenta u4 glóbulos aanguineoe e VITAUZA o 'laDj{Uf' tD

traqueoido. t�d� ,iodo dellcíoae- e pode ler Ullldo eu.' to ..l.
r,

'�. u ldad..

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

Bepresentcntee-Via-
jantes Vended'ores (BICO)
Ramo peças automóveis. Precisamos de diversos

para VENDAS PEÇAS BOMBAS INJETORAS MO
TORES DIESEL autos em geral e estacionarios. OTI
MA COMISSÃO - absoluto sigilo. Os candidatos deve-

_ rão dirigir cartas com referências á,WIMAC LTDA.
. '

. Rua Conc. Cri$piniano, 20 -"- São Paulo.

:l'nl(�m!,ÕS ESCRAVOS--
. As 8 horas.

Fosco GIACHET'P _o'_'16W Alta'l'l1im Mm'ais Matos

Jacques SERNA em: Gill Eanes roubou de Senegál
C O C A I N A

I
Os primeiros pretos para cativeiros,

PROIBIDO até 18 anos. Vendendo-os por ninharia em Portugal.

I
Como se fôssem bovinos carreiros

No programa: Os míseros em mercado desleal
Filme Jornal. Nac.

I.São entregues aos malvados galhofeiros.
Preços: 7,60 - 3,50

E no Brasil são aprisionados
Os selvagens para os colonos
�ue por quatro mil .réis comprados
Tiveram de submeter-se' ao labor desumano
Ãlém dos trabalhos. eram açoitados
Por brasileiros e lusitanos,

Robert TAYLOR - De-

Na intimidade do seu lar, borah KERR - Peter Usti-

nov·- Leo GENN.entre os que lhe são caros,
Dona Altamira recebeu pro
vas de estima e afeto, pelo
festiva data.

Cumprimentando-a res

peitosamente, O ESTADO
o faz extensivamente ao

Prof. Barreiros, com votos
de perenes felicidades.

- Srta. Zenaide Nunes;
ANIVERSARIO sidência de seus venturosos -Sr. Hígino Machado;

genitores o seu grande nú- - Sr. Joaquim Câmara

MENINA MARIA LEITE mero de amiguinhos, ofe- dá Silva;.
-

DA COSTA recendo-lh.e lautas mesas de -- Srta. Magda, filha da

Madaie-.

Transcorre, hoje, o ani- ,finos doces e guaranás. I
exma, snra. viúva

versário natalicio da gracio- O ESTADO se associam na Torres Viegas;
sa e prendada menina Ma- as l�anifestações de s�inpa- - Snra. Irair Tourinho,
rita, diléta filhinha do: dr. tia e ás -inumeras felicita- esposa do sr. Ten.

Manoel,'Milton Leite da Costa e de ções dirigidas ao José, for-
.

da Paixão 'I'ourinho;
sua exma. esposa d. Anto- mulando um futuro riso- - Sr. Hilton Prazeres,
nieta Bienhachewky da nho para ventura de seus funcionário do SESC e aca-

Costa. Pais. i dêmico dee Direito;
,

.

M
.

J '1' C Não Haverá sessão cine-
Por tão grata efeméride SR. GASTÃO DE ASSIS I

- en1110 u 10 esar,
.

.: ,
,

- " f'll d .' Z" F'" matografica
engalaná-se festivamente o Passa hoje, o amversa- 1 io o sr. 19orqa�· e1-. .

.,

venturosa lar de Maríta, re- rio natalício do sr, Gastão
I
nandes, alto funçionário do I

ccpclonando. o grande cir- de Assis, delegado da Co_:l)NCO. s-;

_'.

I b�-I-
Ti

1]'culo de amiguinhas que i':: l�lÍssãb de Marinha Mere- ljasci1�l(en�?..� _

. "II 'l]
-

tl �

1'3:0 tributa; 'sfmpaticas lio�. 'cante, nesta Capital, e pes- O venturosóJar do nos-

I
_=, IH·

.

r;';-c;1agens à arü\1_el_isàrianie soa muito relacionada na 50 prezado conterrâneo e SABADO:
e a'seus ge�it.ores, •. sociedade; distinto amiga sr. Pedro

Esther WILLIAMS Não dando-se 'por vencidos vão buscar.
Os de O ESTADO se con- " -Aos muitos cumprrmen- Soares de Oliveira, funcio-

num deslumbrante tecni- No Continente Africano o mulato

gratulam com o distinto ca- tos que receberá por tão nário civil do Ministério da
color

Para: humildemente trabalhar
Sem assumir nenhum contrato"

sal e apresentam felícíta auspicsosa data os' de "O Guerra e de s�la exma. es-} _J-".. VA, N A,._lYI(\_.:._ll,IN.�A.c _

'_ , ...
. c ".

-

- 'li
,_. Vr._ � _.,; .

.: '_

,.
• � f-nãl'l seg: o '_pe lorínho a "provócãr

çôees a aniversariante, ", ...ESTADO"� . . .posa st .Doroté Fraga, de ',"
.

S <

,Sangue_aD infeliz preto exausto.
SRTA. MARIA HELENA Oliveira,

no dia 9

pal'hlO 'putra, fupcionário
público estadual aposenta
do e' pessoa muit-ü. relacio
nada neste Estado.

Os de O ESTADO apr'e-
natalício a exma. snra. d.. sentam 'felicitações. .t R.gradeel-mento 'e MI·ss�, Ida Mendonça Moura, es- FAZEM ANOS HOJE: J.I u
posa do s�. Eni Luz Mo�ra, -:- Pde. W�lson Schmidt, VIUVA ERNESTINA PAULIER
do alto' comercio desta-

i

destacada figura" ·do clero
Filhas; g�nros e demais parentes da fi-

praça e pessôa muito rela-I catarinense; -Iada viuva ERNESTINA PAULIER,. muitocionada na sociedade floria- - sr. Orlando Medeiros,
nopolitana. funcionário do Tribunal Fe- ,;inceramente vem ag�adecer à todos_ àqueles
Ás muitas - homenage�s del'al de Rendas, no Rio :}ue enviaram telegràmas e

.

flôres e que· a
que serão tributadas à dis- de Janeiro; acompanharam à sua ultima �orada, convi-

,

. tinta aniversariante, o,s de - sr. Arnaldo Pinto de dando-os para, em sufragio à sua alma, assis-
o ESTADO se assoCiam, Oliveira, destacada figura tirem à mis�a de sétimo dia que será rezada na
prazeirosamente. . do Comércio local; , ,

b d
MENINO JOSÉ C. M.· - Prof. José Vieira Cor- Igreja de Santo Antonio, no próximo sa a. o, '

':lia 15 do corrente, às 7 horas..

MENINA SILVIA-MARIA FRANZONI

Na alegria do lar de nos:. N3 data de hoje festeja
so presado amigo e coléga o. seu aniversário nata-

.

de Redação, sr. Domingos lício a gentilíssíma senho
Fernandes de Aquino e de rinha Maria Helena Fran
sua exma, esposa d. Maria

I
zoni, dileta filha da exma.

de Lourdes Cardoso de I snra, d. Maria Dígiácomo
Aquino, vê transcorrer, ho- . Franzoni, e fino or�amento
[e, o seu 3° aniversario. na- da sociedade desta capital.
talicio a galante Silvia Ma- Muitas suão, por certo

ria. as homenagens de simpatia
A.graciosa aniversariante, que receberú a graciosa ani

por êste motivo, reunirá o

SeU' já crescido número
de amiguinhas na' residên
cia de seus genitores, ofe
recendo-lhes' lautas mesas

de doces e guaranás.
Á Silvia-Maria e aos dig

nos genitores as' felicitações
de quantos mourejam' e�
O ESTADO.
SNRA. ENi LlIZ ly.[O_DRA
Vê transcorrer na data de

hoje o seu aniversário

versariante, às, quais,. os

de Q.ESTADO, se associam

SR. GASPARINO DUTRA I
Vê transcorrer, no dia de

amanh, o
.

s 'e u aniver

sário nafalicio o nosso pre
zado conterrâneoe sr. Gas-

SOUZA - te;
Amanhã,' vê transcorrer, Sr. Ronald Luz;

o 7° aniveersario de nasci- - Sr. José Carlos de Mo-

mento, o galante e robusto rais;
menin'o José, inteligente a- -::- Srta. Marie Bohem;
luno do 1° ano do Grupo /- Srta, Arina Rosa;
Mode lo "Dias Velho" e fi- - Snra. Lélia Machado
lhinho querido do nosso da Silva, esposa do sr. Tia-

\ .

presado amigo sr. Antônio go José da Silva,
.

comer-

Mendes de Souza e de sua ciante.

exma. esposa d. �osa Che- FAZEM ANOS AMANHÃ
rem Mendes de SOllza. - Snra. Maria do Ama-
Pela passagem de tão gra- ral Almeida, esposa dOo sr.

ta �feméride o gracioso ani- Celso Aln�,eida, Inspetor da

Ve�sal'i[1ntc reunil'á na re- Fnzci1eb Estadual;
'i' . .-�

• PLACAS 8IPILITICA8.

Elixir de.NOOl81ra
...... au:War •• tr.·

t•••t••• lItu...

em:

UMA AVENTURA NA

A�R�CA
Imp. até 18 anos.

Preços: 6,20 - 3,50

Representante COfllorcl a I·Teci d flS
.

'

Indústria grande e cOl1cei�uada com freguêzia
própria, des-ejando ampliar seus' ·negocios no Esta

.

do de Santa Catarina (Capital e Interior) oferece

oportunidade a representante experimentado, que
trabalhe diréta e pessoalmnre, base de com�ssão,
para venda de Sedas�Raion e Cretones.

Cartas 'com detalhes para "Indústria Textil"
- Caixa Postal n. 8.229 - São Paulo.

frlquezl. em ,.,11
Vlnbo CreolotlH

f:d
-=-

�
·
.. (Silveira)

\llEfl :��Il!1jJ1JlJ Vende-se'.

(O REGULADOR VIEIRA)

Os Jesuitás 'em socorro destes. vão
Impedindo �ais mortandade
Entre indígenas e cristãos

Que com tanta deslealdade
,

Aos selvícolas queriam a escravidão
Invés da preciosa liberdade'·

.

.

Q.i,le 'provocoú sangrentas contestações.'

Precei to do Ola
GRIPE É ASSISTENCIA

MÉDICA
A gripe, ainda quando

Os que restavam eram açoitados
Impiedosamente até o sangue verter
Semí-nús viajavam - esfaimados
Já sem força para em pé se êonter

De alma e corpo escravisados
,O sofrimento fazia-os aos poucos morrer.

branda, exige desde 'o iní
cio assistência rrrédrea. A

,desobed)i�cia a. êste pre-
ceito é, quase sempre, a

.
.

.

Com meia tripulação o navio acostava
Em um porto comeeçarido a .negociar.
O franzina- negro e a fraca escra,va

! Que pela' vida tinham de lutar
,Por que o a.lg�S dono maltratava

lObrigandO a !trabalhar sep1 descançar.

Trezentos' e cinquenta e seis anos escravador
Foi O'Brasil país cruelmente manehado
Com tantos anps de escravatura, de dôr
Até que grandes vultos deram desenfado
A êste trágico e v€rgonhóso horror
Com gesto imperioso foi pai'a sempre assinada
A abolição pela Princesa Isabel o vulto protetor!

A. mulher .vitar' dor••
Al.IVIA AS CóLICAS UTElUNAS
Emprega-se com vanta,�m pal',
combater a. Florel BranCAl, Cóll·
eà. Uterina., Menltruae. e IP'')I o

parto, e Dare. nOI ovirio••
i poderolo. calmante e Re,.u�·

do!' por exeelência.
FLUXO SEDATlNA, peJa .na

provada eficacia. 6 reCeitada
m6dico. U1Utre...

·

FLUX. SEDATlNA encontn-16 em

toda _parte.

causa de numerosas com-

.-._

.plícações que, como a pneu

monia, as bronquites, a tu

berculose e outras são' res

ponsáveis pela grande mor

talidade atribuida àquela
doença.

Aos primeÍ1'os sinas de

g1'ipe, procure assistên
cia médica. - SNES.·

A irritação intolerá�el e os ardores
produzidos pelos dislurbios do beJ(iga,
de�em ser combatidos, logo de inicio.
Sendo o bexigo o porto de saído dos
substáncios tóxicos e impurezas que os

rins separam do sangue, soíre-se dores
cruciantes quando esse delicado orgão
está inflamado, de�ido 60 contacto com

tais substõncios. O exagerado desejo
de aliviar o bexigo, os ardores e 05

irritoçães dos vios urinários devem ser

combatidos, tomondc, ainda hOj'EI, os

Pilulos de Witt poro Oi Rins e o Bexi�
Suo ação calmante e ontisético, faz·se
sentir logo no bexigo, nos rins e em

·todos os �io, urinários,
.

As Pílulos De Witt são ·fobri.
cados espeCialmente por.o os

dOlilnços dos Rips li do Bexii'"

Pilulas
DEWITT
para 'os Rins e a Bexiga'

Em vidlos de 40 e 100 pilulas
O !llande é mais econômico

A ,I{on,óvel Me1'cU1-y,I:r6:.;
wlE:S d,� terras sit�ados I:G

ft:t.)l t:". rua Aracy Vaz
Callado e ,um fitio na Se_'-
rar:a

'frmar
E",tl'eilo.

no C��l·tório ão

com· CASA MISCELANIÁ distri.
(KI' bl,idora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua ConSf'lheiro Mafra.

AVE'NTURAS 00- ZE-MUTRETA .�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 .
Florianópolis, Quinta-Feira, 13 de Maio de 1954

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

--, ------�-------------_._------

o ESTADO

Buie: Avai: :li:Paull� Ramos,
NÃO SA'rISFEITO COM'O RESULTADO' DE DOMINGO" FAVORA'VEL AO AVAl,
VANCHE", SENDO ACEITA PELO TRI- CAMPEÃO ,'Ó PRE'LIO' DEVERA' SER
TA'DIO DA RUA BOCAIUVA, ESPERA NDO-SE pM GRANDE' PÚBLICO, NÃ:O

"O
IIE

Reva cbe
POR 2,X 1, o PAULA RAMOS PEDIU "RE;;
EFETUADO NA NOITE DE HOJE, NO ES-'
PERCAM!

H�nageados em Joinvi,Ue.o:s callt1l86es I

sul-amerleanos

E· s P O r t i vo'
11 ••••• E 117 _r _11 C. 0_ o_ D _o o aI 11)'_t: D '�E lDlRI

SAMUE'L SANTOS BI-CAMp·EÃO DE
'

.. 'velocidade e resísíeneíe I I

I
Esportiva P�lmeiras, tam-

bém brilhou, obtendo o 2.0 ontem. a vitória do Brasil

i lugar nas duas provas e frente a Colombia por 2x1,
sendo também

ovacionadís-, q�an�o, na verdade o esco

simo pela enorme assistên- re, foi de 2xO, tentos de

cia, assim como Silvio Nil- Martinez (contra) e Balta-

zar). Renda de .

Cr$ 1.858.107,00.
Ante-ôntem a seleção bra

slleíra rumou para

�

a con-"
A centraçâo de Friburgo, on-tência.. ,

"

, Leitor: abaixo publica- Boabaid e Sadí Berber,
.

Damos. abaixo os resulta- 'lle permanecerá até o dia
, :110S a relação dos maiores guarrnçao de out-rigger a

d 24 do corrente, quando en-os: .eitos _dó esporte náutico.de 8 do Clube de Regatas Aldotão rumará .para a Suíça. Santa Catarina em todos os Luz, desta Capital. '

tempos. I Campeões das elirninató-
São' proesas como pou- rias brasileiras, no Rio e

c as, em.se tratando de um em Porto Alegre, para a

,�stado pequeno" conquista- formação do 4 com patrão
.Ias com inteligência e von- para o Sul-Americano de

Resolução ,da Diretoria:
mingo, á tarde. No primei

Excluir da Seleção de
1'0 tempo, já os brasileiros
venciam .por 2 x O. Os dois

INVICTA 'A PORTU-
GUESA: 6 X O ' Foi entregue nesta reda-
A Portuguesa de Despor- ção uma carteira de do-

Vice-campeão - Alex

Theila�k�r, do P.a1meiras, I Transcurso sensacionalofereceu a disputa' do
de JOll1vIlle, no tempo 'de

Campeonato Catarinense de Ciclismo sábado
1'36"14/20.

'

domi t C it I O ti
...

3.0 lugar _ Silvio Nil- e ommgo, nes a apl a - an 19O campeao

ton Gomes, do C. C. Rosa Theilacker- 2,0 colocado, A"classificação
.Neto, no tempo de 1'38"6/20.

4.0 lugar - Irineu ,�. da
Silva, do Clube Atlético ,O
perário, de' Joinville.

.

,'i5.o lugar � "Anazárlc
Borcas, da S. E. Palmeiras.

, '6.0 lugar
-

� Cláudio San
tos �irmão de Samuel), do
C. c. Rosa Neto.

to lugar - Walmir Oli

veira, do C.C, Rosa Neto.

RESISTENCIA

Sensacional a p_ro'xila rodada r��g:�1�1�I�����. ,

NOTA OFICIAL N. 17-54

Nesta Capital: Figueirense x Atlético e em

J. '11' "M h t " p'uarl1lçoes, do Atlântico quistou o Clube de Regatas0111Vl 'e,.a. anc es er
'I ,"

�,

I

barriga-verde, vibrou como
I efetuado um. páreo entre os heróis da Lagôa promotor dos festejos e do Aldo Luz" na prova em

poucas vezes na manhã de ., 1" d F' 't' , ,...

I AtiA Ipiranga, de Blumenau. Ini- I homenagem, á sua guarni
domingo pas�ado, quando

I �O( rlgo, e
_

rei as, e as guarmçoes (O an-
ciada a disputa o Aldo Luz çâo, um rico troféu, sendo

viu satisfeito um dos seus
I 'lCO e Ipiranga, vencendo os rapazes do Aldo

i tomou logo a dianteira, indo I contemplados os remadores
.

desei o de ho_l, Luz" com uma diíerenca de mais de 10 barcos 'aos P"'ucos distanciando-se
I
com artísticas medalhas dem3IS caros esejos: � '"

menagear a guarnição de' consideravelmente para a- ouro.
i I

out-riggers a 4 remos com mo brasileiro e sul-amerí-. para ver em ação a famosa tingir 'a meta com uma van-

patrão do Clube de Rega- cano.
-

. I' :�uar�ição constituida
. p�r, I;age�1 de m�is de dez b�r-,

tas Aldo Luz," desta Capital, A homenagem, grandiosa Moacir Iguatemy da Sílvel-] c�s, impressionando assim

que tão alto elevou
o,
remo

I
e _sugestiva na sua significa- �·a,. patrão; Hamil�on cor-I cem por ce�to aos joinv�

de Santa. Catarina e do Bra- ,?:lÜ, ecoou profundamente deiro, voga; Francisco Sch- lenses que ficaram maravi

sil ao conquistar, !la Logôa
,

cm todos os circulos daque-!l1.1 i d t, sota-voga_; Edson lhados com a estupenda

Rod�'igo d,e,Freitas"no Rio, h ,cid�de .que em �eso a-I Westphal, s�ta-proa e Sadí performance idos campeões
os titulos supremos do re- Ilulu a raia do Jarivatuba B€rber, proa, frente ás da América do Sul. Con-

Vice-campeão
Theilaeker, da' S. E.

meiras, com 1h.27'36"4/Hi. Henrique Lage: Imbituba x Bocaiuva Novos, pelas razões de or-
3.0 lugar -'- lrineu J. da dem. disciplinar .expostas, primeiros tentos do Flamen-Silva, do C. A. Operário. pelo Técnico, os atletas Saul
4.0 Iugar--c- Silvio Nilton Domingo próximo prosse, Paula Ramos e Imbituba, Vieira Espíndola e Lênio

go foram marcados por E-

Gomes, do C. C. Rosa Neto. guirá o Campeonato Cita-,' respectivamente. varisto, aos, 3 e 22 minutos
, Machado, -vinculados ao Li- ,

5.0 lugar - Arlindo Re- dino de Futebol Profissio- ,Em Henrique Lage terá
ra Tênis Clube.

do primeiro período, e o ter-

,g" .

d C C R 'N t I nal com a realízacão da lugar o match entre o 'es- '.,. '

.

'. ceiro foi assinalado por Ze-IS, o . . osa, ,e0.., �, J _ . Flonanopoh,s, 10 de maIO I

6.0 lugar - Cláudio San- qumta rodada que constara quadrao l?cal do ImbItuJ:>a e
de 1954.

zinho, no primeiro minutos

tos, do C. C. Rôsa Neto. d� dois encontros, ambos de o Bocaiuva,' desta capit,al.l (as.) Nívio de Andrade
da segunda etapa.

7.0 lugar - Arlind� Sil 'frande sensação e equilí- Este último tal1lbém estreou
S, t"

-

'

-

" ecre ano. '

d C A O
,. brio. mal 'no certame sendo ven-

( ) O,va, o . . perarIO.
. 'Visto: as.' s m a r

S.o lugar -'- Jorg{, A. cido inapelavelmente pelo Cunha, presidente.
Ziegler, do C. C. Rosa Neto. Nesta Capital, lutarão pe-j Guaraní, confia em que seus

9.0 lugar - Carlos da Sil- Ia rehabilitação os conjun- I rapazes saiball! lutar deno-

va Mafra, do C.C. Rosa Ne- tos do Atlético e Figueiren-,' dadament�·��t uma vitória

to. se que em sU:as estréias cO"' I rehabilitadora.Tomaram parte, ainqa' os nht:ceram o revés diante do Aguardemos!

ton Gomes, 3.0 em veloci
dade e '4.0 em resistência e

Ir,ÍlJ.eu ,J': dJ\ Silvá, t 4,0 em
veiocidáde e 3.0 em resis-

concorrentes, quer pelo ,
e- magnifico tempo de 1 hora,

quilíbrio de' força', sagran-: ��� minutos, 45 segundos e
..
4

•

,. : \ '1\.1,

do-se campeão o Clube Ci- lécimos. Confirmou Samuel

clistico Rosa Neto que reu- Santos os seus 'méritos de

.ilu um plante� �ompo$to I
notável pe.dalad�r,. conse�

.Ie "ases" de primeira gran- : vando a hegemônia do ci

desa, entre êles o nosso Sa-I..;lismo barriga-verde. De

rnuel Severo dos Santos que Iato, Samuel continua sen

venceu com méritos, tanto do o mais veloz e resistente \

na prova de velocidade, co-' do Estado. ',I Campeão - Samuel San
'110 de resistência, cobrin-, O antigo campeão Alex

I tos,
do C" C�. Rosa Neto, no,

do os 50 quilômetros no I The ilacker. da Sociedade tempo de 1'32"14/20.

VELOCIDADE

Campeão - Samuel San

tos, do C. C. Rosa Neto,
-

com o tempo de: ... � ; ...

'111'.26'45"4/10.
Alex
Pal-

Antuerpia, por 6 x O.

'NOVO RECORDE,
MUNDIAL

Noticias de Los Angeles'ciclistas Amazario.B9rcas,
Walrriir Oliveira e João

, qtiiÍh,erme Barõn::�
,',

, Mais u�a vez.f�Ji�i��,mos Voleíbol. 'entre Lira'
� F.A.C.� na pessoa de seu:� _, , ,i

'

�.sforçado • maw..Ii.aL dr. �
_ Os-

rcveh).ln que o norte-ameri

cano Parry O'Brien bateu
o recorde �undial de lan

ç�mento do peso, com 18,42
�netros.· O' antigo recorde
era de 18,04 metros' e per
tencia ao mesmo ·atleta des
de 5 de junho do ano passa.,
do. _./

e Cara.

v�fla; hoje :à noite'mar Gunh-a, � -pelO' -r.etum:.
bante sucesso' obtido éin
mais um,� xe,é!-ltZAç�.p-'di!..Q�,e;" " � , t _

rosa entidade." Estão marcad:ís' para a venis, o Lira já é CélfUpeão,
" � -

Dispvtou-s�;,r; sábado'", e
-

110ite de, hoje,' --no
-,

"estádio enquanto que na peleja en-

domingo, �e�t�rCapit&.l,." o "Santa Catarina", sensacio- tre titulares, caso vença, o

Cani�eon'aio;( ..fiE?t�uir ; de 'unis pelejas entre juvenis e Lira será proclamado cam

Ciclismo, promôvidÓ ,:' péia titulares do Lira Tênis Clu- peão.' E,m, c�so de vitória

Federação Atlética'Catari- b� e Caravana do Ar, pelo dos caravaneiros, haverá
• .:o;:.

nerise e com o çoncurso dos Campeonato Citadino de uma "melhor de três" para

pedalador,es de$t�tCâp{iã1�, Voleibol, promovido pela decidir o título.
de Joirtvi1le.

'

-,

,:, 'Federaç'ão Ãtlética Catari-
�

O" cert8.me cónstituiu 'um nen'se.'

êxito quer pelo húmero de ,Na' l)l'eliminar, entre ju-

tos completou,' segunda-fei
x:a, 19 pattidas" invictas, ao

derrotar o quadro inglês do
- Sheffield Wednesday, em

Horário: Juvenis
] 9,30 }}.�f,' Tlilfi.}.áres
?O,30 hni:;às.

iade indomável de vencer. Valdívia, com a seguinteREDTL)NGEN, (Alema- O's nomes de quantos hon- D'guarmçao: ecio Coutonha), 13 (D., P.) - O Fla-
raram e dignificaram San- (Riachuelo), timon e i r o;mengo, do Rio de Janeiro,
ta Catarina no panorama Hamilton Cordeiro (

•

Aldo,derrotou o time local do
:sportivo do país e do Con- Luz), Walmor Vilela (MarReutlingen, por 3 x O, do-
tinente jamais serão olvida- tinelli}, Manoel Silveira
dos, servindo como exem- (Martinelli) e Sadí Berber
plos de bravura e tenacida- (Aldo Luz).
de as gerações futuras. Vice-campeões Sul-ame-
Ei-los: ricanos, em Valdívia, no

Chile, com a guarnição �ci-

dor da Bahia - Campeões dual com os gauchos, nesta
brasileiros de out-riggers a

j
'Capital, en� out-riggers a 4

-1 remos com patrão, com a remos com patrão - Guar
seguinte guarni�ão: Décio I nicâo do Aldo Luz com

Couto, timoneiro; Orlando M�acir Iguatemy d� Sil
Cunha, Otávio Aguiar, Joa- veira, timoneiro e os rema

quim Oliveira e Aurélio dores Hamilton Cordeiro,
Exerc}tando-se para os Sabino, todos do Clube Francisco Schmidt, Edson

futuros compromissos" os I Náu.tico Ri:chuelo, _desta Westphal e José Bonifácio

clu�s realizarão esta sema-l Ca�ltal, entao campeao ca Azevedo Vieira.
na treinos á tarde e á noite. tafll1ense. No mesmo cer

Hoje - treinarão Atlético tame Santa Catarina triun- '

á tarde e' Avaí, á noite ,� I fou na prova de' skiff, com

amanhã Figueirense, á tar- o r:mador Eliezer Bráglia,
de, e Bocaiuva, á noite. Sá- do Clube Náutico Francis

bado, á tarde, treinará o
co Martinelli.

Campeões da Prova Clás- milton Cordeiro, Francisco
sica "F'undação da Cidade Schmidt, Edson Westphal e

Carteira de São Paulo, 'em São Paulo Sadí Berber, todos do C. R.
,

-

e da Regata. Internacional' Aldo' Luz, desta Capital,Perdida de' Montevidéu em Monte- sendo logo requisitada pa-,
vidéu, com a' seguinte gUÇl.r- ra representar o Brasil no

nição: Moacir Iguatemy da 'Sul-Americano.
'Silveira, timoneiro e os re-' Vice-Campeões brasilei
madores Hamilton Cordei- ros de remador (skiff) com

ro, Francisco Schmidt, João o martinelino Manoel Sil
Arth.ur Vasconcelos, Edson veira.

dimos vir buscá-la, na Ge- Westphal, Arlindo Schmidt, Vice-Campeões bi;asilei�
Kalil Boabaid, ,Antônio Continua na IOa Pago

Segunda-feira os remado-
res retornaram satisfeitos e

gratos aos nortistas pelas
inequivocas provas de cari

nho e apreço de que foram

alvos na magnífica manhã

de domingo.

BRASIL 2 X

COLOMBIA O

Por um lapso noticiamos

VITG'RIA' DO '

FLAMENGO

TRÉINOS

Guararrí.

cumentos, encontrada na

via pública. O seu dono, sr.
Aurino Ribeiro da Silva pe-

l'ência.

OS FEITOS BRILHANTES DO ,ESPORTE
NA'UTICO CATARINENSE

l:Iamilton Cordeiro, o.que mais glorias
conquistou para Santa Catarina

EM 1936

'Na cidade de São Salva-
ma.

Véncedores do interesta-

EM 1954

Campeões brasileiros de

out-ri&gers a .4 renios com

p�trão, no Rio com a se

guinte guarnição: Moacir

Iguatemy da Silveira: ti
moneiro e os remadores Ha-DE 1950 a 1953

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Car�onifera Cresciuma [t�a,

de Oliveira' Ávila, que as- Fiscal para o exercício de

sumiu a pr�'sidência, convi� 1954, fixando-lhes os hono

dando para Secretario o ao' ririos. O acionista sr. Lyn
c:onista sr, Pedro Milanez, dolpho Pinheiro Filho pro

que aceitou, para constitui- põe para: Diretor-Presiden-

,rem a Mes� da Assembléia, te o sr. General Sylvio Rau

n3 'conformidade' do artigo lino de Oliveira, .brasÜeiro,
22 dos Estatutos. Verificado' casado, miÍitar, residente à

que se achavam presentes Rua S. Clementé, 137, apart.
acionistas representando 342 1.301, Rio de Janeiro; Di-

(trezenta: e' quarenta e I l'etor-�ec,l'etá:io. o sr, �b:l
duas) açoes conforme as

t de Ohvelra AvIla, brasllel-
,

I
assinaturas e 'declaracões 1'0, casado, contadar, resi- ,

exigidas pela Lei e cons;an- dente em Criciuma; Dire- I
tes de folhas 8v e 9 do li- tor-GerEnte o sr. Mário Bal
vro de "Presença de Acio- sini, brasileiro, -casado, En!.
nistas", correspondente a �enheiro, residente em Cri- .

76% da to'talidade dessas �_ .' ciuma. Para me�bros efeti-I
ções, o �r. AbeÍ de Oliveira vos do Conselho Fiscal, os IÁvila declara instalada es- ,rs. Iberê Gilson, brasíleiro,
ta Assembléia Geral 'Ordi- 2asado, contador, residente

nária, na forma da Lei e à rua Tobias do Amaral, 22,
. dos Estatutos. Dando início Rio de Janeiro; Álvaro

. aos Trabalhos, o sr. Presi- Sampaio Corrêa, brasileiro,
dente solicita ao Secre_tário casado, residente em Tuba

seja feita a leitura do Edi- rão e Carlos Otaviano Seá
tal �ubÚcado n6s cÍias 19 22 1'a, brasileiro, casado, co-

,

e 23 de fevereiro do corren- merciantes, residente em

te ano, no "Diário Oficial do CriciUlu<vPara suplentes os

Estado" de Santa Catarina srs.: Leandro Martignago,
e 18, 19 e 20 do mesmo mês brasileiro, casado, dentista,
e ano no jornal "Diário da residente em Criciuma; Af

Tarde" de Florianópplis, e fonso Ghizzo, brasileiro; ca-
TRA FILHO, p�la competên��a. e dedicação com que

do seguinte teor: "Fôrça e sado, bancário, residehte em trato� de sua filha. menor Chacia Maria, por ocasião da

Luz de Cresciuma S. A". Araranguá e Franciscó Ber-I grave enfermidade que a acometeu.

h.. C'Onvócação para a As- na�do Çorbetta, brasileiro, I ..•••••.•.•••••••b•••••••••••••••••••••••••.se_mbléia Geral ordinária'l',casado,. �ancário, residen�e COnVI·te'Sao convidados os senhores ,rm CnclUma. O sr. Presl-

acionistas a se reunirem em dente submeteu a votos a

nossa séde social, às 14 ho- proposta que é aprovada
ras do dia 13-4-54, para de-,. por unanimidade, abstendo
liberarem sôbre a seguinte se de votar a Diretoria e o

ordem do dia: a) Relatório, Conselho FiscaL Em segui
Balanço e conta de Lucros da, o sr: Presidente pede têm o prazer de convidar V. Excia e Exma. Fa-

e Perdas, _do exercício de aos acionistas presentes que, mília pal:a visitarem a sua exposição de pinturas a

1953, apresentados pela Di. "e manifestem sôbre os ho- reaJizar-se no período de 12 a 20 de Maio, no salão de

retol'ia, bem como sôbre o noráI{os da Diretoria e do· Recepcão do LUX HOTEL..
Parecer do Conselho Fiscal; Conselho FiscaL O acionis- I

O�ato inaugural será ás 16 horas, do dia 12 quarta-
b) Eleição da Diretoria (: ta sr. Lyindolpho Pinheiro

.

feira.
dos membros do Conselho Filho;_ propõe os seguintes

Geral fixar-lhes os honorários. A

viso. Em nossa sede social,
acham-se à disposição dos

senhores acionistas, os do-

cumentos a que se refere o

artigo 99, do"decreto-Iel n.

2.627, de 26-9-40, e referen
tes ao exercício de 195'3:

Criciuma, 5 de' fevereiro' de
1954. General Sylvio Raulí
no de Oliveira, Diretor

Presidente". Finda a leitu-

Ata da Assembléia
Ordiná?'ia

CERTIFICO em virtude

do despacho do senhor Pre

sidente da Junta Comer-

cial, exarado .._no requeri
mento sob número mil, cen
to e setenta e um (1.171),
datado de quinze (15) de

abril do corrente ano, do se- ra, o sr. Presidente manda

nhor Lauro Pereira Olivei- proceder, o que fiz, como se

-rà, residente nesta Capital, cretário, à leitura do rela

que dos Documentos arqui- tório" da Diretoria, balanço
vades nesta Junta ,Comér- gerai, conta. de Lu�rõ:S e

cial do Estado, consta',uma Perdas e o Parecer do Con

ata da Assembléia- Geral selho Fiscal, os quais foram

Ordinária da "FôRÇA E 'publicado� no dia 8 de mar

LUZ DE CRESCIUMA S. ço do corrente ano no "Diá

A;", realizada .no dia treze rio Oficial do Estado" de

(13) -de abril de mil nove- Santa Catarina e no dia 28

centos e cinquenta e quatro de fevereiro do corrente

(1954), que tem o teor se· ano no ,"O Estado" de Flo

guinte: FÔRÇA E LUZ DE rianópolís. O sr.fPresidente
, CRESCIUMA S. A - Ata anuncia que estão em dis-

da Assembléia G�ral- Ordi- .cussão os documentos -aci

nária, em Primeira Convo-' ma referidos, oferecendo a

cação, realizada em 13-4-54. palavra ao acionista que de

Aos treze dias do mês de sejar se ,manifestar a res

abril de mil no'vecentos e peito ou fazer qualquer
cinquenta e quatro, compa- consulta à Diretoria. Nin

receram à sede da "Fôrça e guem se apresentando, o sr.

Lllz de Cresciuma S. A", Presidente põe a votos o

€m Criciuma, Estado de Relatório da Diretoria, Ba-
- S-anta-Cat�rin�, às 14 horas, lanço Gerãl, conta de Lu

acionistas previamente .con- cros e Perdas e o Parecer
vocádos -

para estâ-. - Assem- . do Conselho Fiscal, os quais
bléia Gerai drdiná�ia. O sr. -fora!ll aprov?dos por una

Abel de Oliveí�'�Avil�, ,Di- nim!d�de'e s.em restrições,
retor-Secr�tário da Emp;ê- ab,stendo-s� e vôtar a Di

sa; pea'itt aos srs. a�ionistás retoria e, o Conselho Fiscal,

presentes, que indicassem o Declara o sr. Presidente

presidente para (:lirigir os que de conforgüdª-de eom à
trabalh.os da' ,pres��te 1\.,s-, Ol:de11,! do, dia, cabe à As-"

sembl6ia. Por aclamação foi. sembléia el�ger a Diretoria

indlcadq o mesmo s�. Abel e os membros dó Conselho

: Fiscal para o exer�cio de

1954, cabendo à Assembléia

honodll'ios: P-.al'a os Direto

,'e8 Presidente e Secretário,

.
,

• A.ta da Assembléia Geral
01'dinária

\,nexamos uma cópia do terminada a agenda desta

3alanço Geral e da demons- reunião e agradece a todos

.ração da conta de Lucros e os quotistas 'presentes que

�raas, relativos os meneio- levaram a sua contribuição
lado exercício. Atenciosa- para a Assembléia. E, nada
nente Sociedade Carbonífe- mais havendo a tratar, o sr,

ra Crescíuma Ltda. (a) Má- Presidente declara concluí
do Balsini, Diretor-Técnico. dos. os trabalhos desta As

(a) Ab�l de Oliveira Ávila, sembléia, Geral Ordinária,
,Y

Confere com
-

o
.
original, sob número mil cento e se- Diretor-Comercial". O sr. suspendendo a sessão pelo

transcrito a folhas 10v, 11, tenta e dois (1.172), datado .Presidente manda proceder, tempo necessário à lavratu

llv e 12 do. Livro Próprio. de, quinze (15) de abril do G que fiz como Secretário, ra da presente ata o que fiz

'(ass.) Pedr� Milanez, Se- corrente ano, do _. senhor ;; leitura do Balanco Geral, como Secretário, no livro

cretári?:-N. 7.902. Conferida Lauro 'Pereira Oliveira, re- de��nstbtivo dà éontã Lu- p{·óprio. Reaberfa a sessão
e arquivada por despacho 'sidente nesta Capital, que �l:OS � Perdas, e demais ele- foi lida e aprovada por una

da Junta Comercial, em ses- dos Documentos arquivados mentes que o integram, re- nimidade ; presente Ata,
são de hoje. Pagou na 'la.. nesta Júnta Comercial do ativos ao exercício de.19.53. que vai assinada pelo Pre
Via Cr$ 21,5�"dé' selos fede- Estado, consta uma ata da O sr. Presidente ,anuncia: sidente, por mim Secretário
rais para arquivamento. Se- Assembléia Geral Ordiná- [ue estão em discussão os e pelos S1'S. quotistas pre
rretarta da Junta Comercial ria da Sociedade "CARBO- documentos acima referi- sentes. (a) Laurindo Lo
de Santa Catarina, em Flo- NÍFERA CRESCIUMA los, oferecendo a palavra détt, 1° Secretário (a) Abel
rianôpolis, 6 de maio de' LTDA.", realizada no dia ao quotista que desejar se de Oliveira Ávila, Presíden,
19J4, (ass.) Ed�ardo Nico- treze (13) do mês de abril nanifestar .a respeito ou fa- te (a) Fritz H. L. Freytag
lich, Secretário. As estam-

I
de mil novecentos e cín- ,zer qualquer consulta a Di- (a), Pedro Milanez. (a) PI

pilhas acima mencionadas,! quenta e' qu,atro (1'954) ,
to' N' g S- C b P ,

S A'e na. ln uem se apre- oco ar. rospera . .,

inutilizadas assim: Floria- : que tem o teor seguinte: sentando o sr, Presidente Lirio Búrigo. Confere COm

nópolis, 6 de maio de 1954.: Sociedade Carbonífera Ltda. pôe a votos os citados do- o original, transcrito às fo-

_'euni�o : agradece a todos (ass.) Eduardo Nicolich, Ata da Assembléia Geral cumentos, os quais foram lhas 12, 12v, is e 13v do li
,JS acionistas presentes que

I
Secretário. Em Cârimbo': Ordinária, em la. Convoca- aprovados por maioria, abs- vro próprio. (Assinado)

!ev,ar�m a sua ��ntribuição Junt.a �orne:rcial do Estado. ção, realizada aos treze '(13) lendo-se de votar o quotis- Laurindo Lodétti, 1° Se

?ar.a a Assembléia. E, nada Florianópolis." E' o que há dias do mês de abril de mil ta sr. Fritz H. L. Freytag. cretário, N. 7.899 - Conte

maIs. havendo a, tratar, o sr., eorn relação ao pedido do novecentos -e cinquenta e Declara, o sr. Presidente rida e arquivada por des
Presidente, .apos ence:rar i suplicante, pelo que, eu, €}uatro. Aos 13 dias do mês que de conformidade com a pacho da Junta Comercial
com sua assinatura a folha I Eduardo Nicolich, Secretá- de abril de 1954, compare- Ordem do Dia, cabe à As- em sessão de hoje. Pagou
do livro de presença; decla- rio .da Junta Comercial do ceramvos abaixo assinados sembléia eleger a Diretoria na Primeira Via Cr$ 21,50
ra concluídos os trabalhos �stado, mandei dactilogra, 11 sede da "Sociedade Car- para o. exercício de 1954: O de selos federai� para arquí
desta Assembléia Geral 01'- "ar a presente certidão, que bonífera Cl�esciuma' Ltda." sr. Pedro Mila�ez propõe. vamento. Secretaria da Jun-

.

dinária, suspendendo a ses- ccnferí, 'subscrevi e assino em Cresciuma, Estado de para: Diretor-Presidente, o ta Comercial de Santa Ca-
.são pelo tempo necessário à 'lOS dez (10) dias do mês de Santa Catarina, às nove ho- sr. General Sylvio Raulino tarina, em Florianópolis, 6
lavratura da presente Ata o maio' do. ano de ml'l nove- a t' t ' d

.

d 1954 O
.

-
: S, quo IS,as previamente :c Oliveira, brasileiro, ca- e maIO e . Secre-

�ue fiz, :00:0 Secretário, no -:entos e cinquenta e quatro eonvocados para estã As- sado, militar, residente à tário (ass.) Eduardo Nico

hvr� pr;�n�. R,eaberta a (1954). Secretaria da Junta sembléia Geral Ordinária. :na S:Clemente, 157, apart. lich. As estampilhas acimá
�essao, 01 lIda e aprovada Comercial do Estado de. Compareceram: Sociedade 1.301, Rio de Janeirq; Dire. mencionadas inutilizadas

�or unanimíd�de .. � presen-I Santa Catari�a, em' Floria.., �:arbonífera Próspera S .. A, ,ar-Vice-Presidente," o sr. 'assim: lflorianópolis, ,6 de

;,e At�, .q�e vaI, assm�da pe- nópolis, 10 de maio de J�54. 'possuid'ora de 4.686· (quatro Geraldo Sérgio Oliva da maio de 1954. (as.)'Eduardo
o PreSIdente por mim Se- Eduard N' l' 1 S "'1;' .'

, . , . _._-�" " - - ". '

,

'.

'
.

"o 1foW t, ecret!l;- mI, _;>elsCÇ,ntos..e (,lltent-a e Fonseca, brasileiro;' câsado;' Nicolich, Secretário. Em
:retano e ..Pelos -senhóres -8- .. ', � <'

_
'_',--""",, ",_ -�,,-,.

."
, •.

- > �. ,- '" 1'10.. sels) quotas, representada .!ngenheiro, residente à rua Carimbo: Junta Comercial
IRMANfiADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO E pelo eng. Lirio Búrigo na República do Perú, 310, do Estado, Florianópolis. E'

. SS. TRINDADE
.

qualidade de procurador do �part. 904, Rio dé Jflneiro; o que há com relação ao pe-
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

• '-o�_' I
�r. q�nç:al Sylvio Raulí�o Diretor-Técnico o.sr. Mário dido do suplicante, ..pelo

D
.

'I
de Oltvelra, Presidente da 8a18ini, brasileiro,' casado, que, eu, ,Ed.uardo Nicolich,e ordem do irmão Provedor, convoco os irmãos .

-.' ,

do Divino Espírito Santo e SS Trl'nd d _
SOCIedade Carbolllf�ra. �ngenheiro, residente em 'Secretário da Junta Comer-

. . a e para a sessao .

.,
. -

'

�e assembléia geral que esta Irmandade fará realizar Prospera S; 4.; o sr. Fritz Cresciuma; Diretor-Comer-' cial do 'Estado, mandei dac-
às 15 horas ,do dia 16 do corrente, domingo, pari ó fim H. h Freytag; possuidor de " '!al o sr. Abel de Oliv�ira tilografar a presente certi
de el�ger 'a nova administração desta Irmandade para jO (cinquenta) quotas; e o Avila, brasileiro, ,casado, dão, que con'ferí, subsc!-eví
J penodo 1954-1955, tudo conforme o disposto nos ar- ' P d· M'l .

'

ligos 23 e 24 do nosso Compromisso.
,r. e 10 I.anez, pOSSUl- ':!onta:dor, residente em. e assino, aos dez (10) dias

Sub-distrito da- Trindade, em 8 de maio' de 1954.
dor de 20 (vmte). quotas. :resci!lma. O sr, Presidente .do mês de maio, do ano -de

Hipólito Mafra - Secretário 0s qu?tistas presentes indi- ;ubmete a votos à proposta mil novecentos e cinquenta
----------

;UTa, para presidir os h'aba- .UI:' é ap.r�>vada p�r maio, e- quatro (1954). Secretaria

PRE,C ISA·5E 110S -desü, Assembléia o sr, 'lU, absten'dose de votar o da Junta Comercial do Es-

Precisa-se um contador com longa prática
,bel de Oliveira Ávila, Di� (uotista sr. Fritz H. L. tado de Sant11 Catarina, em
'etor da Sociedade Carboní- :l'reytag. O sr. Presidente Flor�anópolis, 10 de mai�
:era Cresciuma Ltda.. O ,ferecendo a pàla,vra aos de 1954. Eduardo Nicolich,
?l'esidente ::!onvida o fun- present,es � ninguem dela se Secretário.
donário sr. Laurindo Lodét- ll'eva�ecendo, declara ter
�i para Secretário, que acei-
�ou afüli de constituirem a

Mesa da Assembléia, na

!onformidade do artigo 18
do Contrato Social: Verifi
::ado que- se achavam pre
;entes quotistas represen
!ando 4.756 (quatro mil, se
tecentos e cinqu�nta e seis)
Juotas correspondent� a

)5,1% (noventa e �i'1co e

i:,t\. g 'r"a de C.l"m·en·t,Q .

um décima por cento) da

:--:1 totalidade dessas quotas o

T;(r'gino Vieira Machado e senhora, vêm por inter- Presidente declara instala-
rla a pl'e,sente Assembléia;médio dês,te, agradecer publicamente o Dr. VIDAL DU
[oi feita convocação aos

qu'otistas, de acôrdo com o

,artigo 15 do Contrato So

cial, em carta datada d� 1�
3-54. O; sr. Presidente soli
cita seja feita a leitura da .

.:!itada carta, o' que fiz corll'o
Secretário, cujo teor é o se

guinte: Presado' sr. quotis
ta. Convida�o� a V, SI a

comparecer em nossa sede

Social, no dia 13-4-54, às 9

horas, para ton?ar parte na

Assembléia dos quotistas,
que deverá discutir e apro

var o Balanço de 1953, ele
ger a nova Djre.toria e pro
por as I}1edid�s que porven
tura julgar de interêsse da

Sociedaç1e,

.. '

30111:::nte uma . gratificação clonistas presentes, (a)
de 5% (cinco por cento) a Abel de OliveiraÁvila, Pre
cada um sôbre os lucros li- sidente, (a) Pedro Milanez,
quidos do exercício, apura- Secretário. (a) Lyndolpho

.

dos em Balanço. Para o Di- Pinheiro Filho. (ass.)
,

Má

reter-Gerente os hónorários rio Balsiní, (a) pp. da So

de Cr$ 1.000,00 (um mil, ciedade Carbonífera Prós-

: ,

CERTIDÃO:

CERTIFICO em virtude

do despacho ido senhor P;e
sidente da J�ntri:Comercial,
exarado, no .. i-equerimentopera S. A. Lirio Búrígo.c;ruzeiro_s) mensais e mais

a gratíficaçâo de 5% (cinco
por cento) sôbre o lucro lí

quido' do exercício apurado
em Balanço. Aos membros
efetivos do Conselho Fis
cal, Cr$ 100,00 (cem cru

zeiros) a cada um por ses

são, O sr. Presidente põe a
votos e anuncia ter sido a

provada a proposta por una.
nimidade, abstendo-se de
votar a Diretoria e o Con
selho Fiscal. O sr, Presíden
:e oferecendo a palavra aO:1

presentes é ninguem dela se

orevalecendo, declara ter

.erminada a agenda desta

- e.-

Um auxiliar de escritório

Informações nesta_redação
'"

'j.

AtençãO'
PROPRIETÁRIOS DE PROJETORS 16 MIM
Brevemente estará a, vossa disposição o grandioso

filme em serie - MISTERIO DO BAIRRO CHINEZ.
, Distribuidor - Loja Renner Felipe Schmidt,

7A FLOR.IANO'POLIS.
.

Vende-se Chevl'olet. Completamente refQrmado.
Parte. mecânica, pintura e estofamento 'novos. Rádio le

'�íti1110 da Fá�rica.
Tratar na oficina mecânica' São Cristóvão.
Rua 24 dr Maio n. 777 - ESTREITO.

CHEVROLET

WASHINGTON LUIZ DO. VALLE PEREIRA E
SENHORA

PARTICIPAM O NASCIMENTO DE SUA FILHA
R:F;GINA - OCORRIDO DIA. 5 DO CORRENTE

NA lVIATERNIBADE
.

CARLOS CORREIA" .....
..

.

,;..'_'
-

.

;5·'i,��:<"- " -,

José' 18001la&lo Brandão

PartiCipação

Grato pela presença.

Florianóp�lis, Maio de 1954,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

.
. ,ta Base lerei de' 'tenJupllltr ;"

dMtaqu,.B:�;w,Da:i�vida ,�3�Eristã'r r: �!!!!�gb{�i�;���Vi�d�t.
" Comandante- estão sendo chamados ,'à :inspii.,.

ção de saúde no Quartel do Destacamento de
Base Aérea de 'Florianópolis; de 1.0 à� 30 de
Junho do corrente ano, para fins' de inclusão,
os cidadãos relacionados para a" incorporação
,no mêsde.Julho de 1954, das classes de 1933.,
1934 e 1935, alistados por esta Unidade.e.os "

que tiveram seu alistamento transferido -p-à.-
ra a Aeronáutica.

'

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

...

Faço saber aos que o presente virem ou dele tive-

�m conhecimento que no dia 8 d� junho de 1954, se

rao realizadas nêst€ Sindicato as eleições para a sua
,

Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e Representan-
es da entidade no Co?selho da Federação a -que está
filiada ficando aberto o praso de 5 dias, que correrá a

partir da primeira publicação dêste, para o registro das
chapas da Secretaria, de acôrdo com o disposto na "Ins
truções" aprovadas na' Portaria Ministerial n. 11, de ..

11-2-1954.
As chapas deverão sei' registradas em separado,

sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade, "._

Conselho Físcal e respectivos Suplentes e outra para
os representantes no Conselho da' Federação.
_

Os requerimentos para o registro das chapas deve
rao ser apresentados na Secretaria em três vias.. assina
dos por' todos os candidatos, pessoalmente; não

-

sendo
permitida, para tal fim, a outorgada de, procuração, de
vendo conter os requisitos previstos no art. 3° das "Ins
truções" e ser' instruidos com a prova exigida no para-
grafo IOdo referido artigo. .

'

FlorianópDlis, 3 de maio de 1954.
TURIBIO CUSTODIA DE FARIAS

,

Presidente
"'

Florianópolis, Quinta-Feira, 13 de Maio de 1954 o ETADO,
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VISITANTES' -DE 'QUA�
HENTA ESTADOS NOR

TE-AMERICANOS' E' DE

SESSENTA PAÍSES A

FLUIRÃO 'ÀQUELE' IM-
PORTANTE CERT�ME

ANUAL \

_k' CRIAÇÃO DA FEIRA

I DE TORONTO

A fôrça econômica do Cana, meia de Toronto; Chicago, nal do trabalho' de Cristo";
Já, porém, era um facto. também duas horas e meia; disse êle. "A cruz terá sem

Verificando-se os dados es- Panamá, nove. horas; São pre um lugar de destaque
"

"

'_;, , o" t- .. .atísticos .dísponíveis relati- Francisco, seis horas; Lon- na, fé, cristã, não só porque
A terceira resolução do vos à produção e importa- dres, Paris, doze a dezeno- levou à mort€ o. Salvador,

lPÓS guerra foi tomada em çãe, ver-se-á que os mesmos ve rhoras; Rio de Janeiro e .mas porque é a entrada pa

L948, com a realização da rltrapassaram, em. duas ve- São Paulo, de 29 a 31 ho ra a vida eterna. E' o meio

,!'eira Internacional de Co- zes e mais, os indices verí- raso pelo qual Deus manifestou

A Feira Internacional nércio, iniciativa que v:em ficados antes da guerra. Du- No Canadá, da, cidade de .o seu amor; é o meio pelo,
Canadense do Comércio que companhando de pe!,to', a ca�te ó' segundo semestre de Vancouver, np Pacifico, dis- 'q�al o homem morre para

se realiza anualmente em .xpansão econômica daque- 1�53,' po� exemplo, as ex- tà 'apenãs onze horas, e de as coisas perversas e egois
Toronto, Canadá, terá lugar '0 país. À primeira vista, oortações britânicas para o H�lif�x, no, 'Atl�tico, nove' tas para entrar numa vida

êste ano de 31 de maio a 11 conforme já se observou, ta] Canadá foram maiores';', do horas. Viajando..,s� num ,a- abundante e duradoura,

de junho. Espera-se que o -conomía oferece aspectos 1U� 'para os Estados' Uni- 'vião a jacto, Montreal e To- Portanto, a Páscoa não é só; Sala de .Janter foloDia-1
comparecimento de partici- im tanto contraditórios; dos! ronto podem ser ligadas em mente uma data no calen- Vende-se uma belissima sala de jantar colonial,
pantes estrangeiros consti- ')01' exemplo: como 'pode apenas uma.hora, dário cristão, é a revelação praticamente nova com 17 pecas. Preco de ocasião-

tua verdadeiro' recorde. As um país, com cêrca de 15
.

PORQUE FOI ESCOLHI- deDeus que êste � um uni- Ve'r, co� o Comte. Gianniní �a Escol� de ,Aprendizes"
'_', "",T·'

'

',' Marinheiros.
razões que determinaram a nilhões de hábitant��'I" qc.1.1,- ,

I;>A TORONTO..

, . VISITA!'1TES DO PRqXI verso VIVO. E a sua promes I .,. . '.
, .

' ,
.

, Florianópolls, Quarta-feIra, 28 de Abril de 1954'
criação do certame, realiza- par o terceiro lugar ên� �ci- _,

'

MO CERTAME' sa eterna de que a morte

do sob ao alto patrocínio do nérci9, mundial? Um quar- O govêrno canadense Ja./ não tem a última palavra". 5indic::afo, dos, Esliyadores
govêrno canadense, foram to da longa jornada que· o havia estudado o local para Para a' Feira Internacio-
as seguintes: .tro-reí percorre diária- a realízação dá Feirá Inter- nal dêste ano, avíõesrespe- de, floriô'nepelis' 11 J

Após ó Término da se- (Dente é realizada sôbre o nacional. A escolha recaiu ciais transportarão autori-

Edital. dt .co,ncaçãogunda guerra mundial, o imenso território, do Cana- sôbre Toronto, cidade que, dades 1. óficiais .da-Austrla,
Canadá tomou três impor- dá;" lógicamente, população depois de Montreal, é ,o
tantes resoluções, visando tão exígua não poderia -ex-. �,�dor centro po Canadá,
transformar a economia de olorar todos os recantos 'e nãq apenas em; número' de

guerra em economia de paz.
' confins do país. Entretanto, ,habitantes, 'mas pela impor

Uma das mais importantes, não existe no mundo outra, tância do que se reveste o
-

... �
.

segundo os entendidos, foi nação com as mesmas ca- .seu comércio 'e indústria. :.tr�ngeiros. Daí o concluir-se .

a concessão de empréstimos raçterístlcas d� Canadi.que, Além._ disso, Toronto, em que a Feira de· Toronto de
a países amigos. A segunda tenha tido mais amplo de- língua indígena quer dizer 1954 âtíngirá proporções
constituiu em lançar as ba- senvolvimento, mais racio- "lugar de encontro;'. Basta nunca 'ante� alcançadas. Cses do Departamento de nalmente aproveitado recur- deitar DS olhos para o mapa ,O significado da Páscoa ,

Importação do Ministério da
'

sos minerais ou centralizado e logo se chegará à conclu- é que ,,"a realidade final e "'-PROCURA-SE PARA

Indústria e Comércio, no
I

sua economia. ,
são de que o nome foi sá- básica hão é escuridão, mas ALUGAR,

sentido ele auxiliar as in4ús-1. Em 1948, foi apresentada biamente aplicado. Toronto luz; não é ódio,' mas amor;
trias canadenses na locali-

I
ao mundo comercial a'tF�i;'-- .está .sítuada quase na fron- não é guerra, mas paz; não

zacão de fontes de maté- ra: InternacionaLdo Cari:�dá �'teir�' do Canadá corn-os 'Es- é morte, dias vida", disse o

ri;s-primas, no exterior e, pequena. em, proP'��çõ�s;1 't'a40'sJ�nidos 'e di�tâ ape�as presidente' dg: '�on'Cílio na

ao mesmo tempo, fortalecer mas de infindas possibilid�-" horas,' viajando-se de avião, cional de igrejas dos Esta-,
a confiança que o Canadá des. Visou ela, desde a sua de alguns dos maiores cen: dos Unidos, sr. William C.

' pra engarrafamentos.
.

,deposit� no intercâmbio co- ináuguração,_concorre'r corr tros co�nerciais do mundo, Martin, em sua mensagem
Informando preço e Rua.

,'mercial fundado em báses. os renomados e tradicionais .• Nova York, por exemplo, sôbre a Páscoa, "A cruz foi Resposta para Caixa
ele interêss�recíproco. I certam�s ,dl) :Ve�,o M�n.êlo, {�stá. sit�ada a .duas horas e I :';al, mas �1ào foi o ponto fi- Postal n. 361.

,
,

'. '," ".'. .; .. > " �,' ,
.

. "'o
I

r
.

"

Industriais I e -comerciantes,
de Vancouver; dos Estados
Unidos, além' de �iajanfes '

prove�ientes de
�

40 Êstados
Americanos e 60 países es- !

Casa no. Estreito, com

condução fácil;"-endo água
e luz, três quartos e quin
'.�l com galpao próprio"

,,'

..
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.
,.-,. .�.

Cenlenar."o de nascime lo de Oltmar/,Expresso �:riaD6pOlls.:, '65.<àW- :ininletuptu,
o�,V!!W�ed�'�á���! 'l�Z�O lit!r!f�!!!! E",dl !n:,:u�'���t!!.�!�:�,. TTanopori:�;:::";1�::;;J�n6po�: t' uma . Classe - BibUcl ,

-

f F h d I M th Com víaéens diretas e permanente,'Linotipo, Ottmar Mergen- "a concepçao racassou, 01

I
pan la" a qua erg',en,a-,., AQUISIÇA-O DE NOVASMatriz; _ FLORIANÓPOLIS Guilhobel, em entrevista so-

thaler, nasceu na cidade de então concebida uma nova ler fazia parte, adquirindo; tun Conselheiro MQjra, 135 UNIDADES BELICAS _ bre relevantes- assuntos de
Wurttemberg, Alemanha, idéia, sendo construida uma assim, o empreendimento, Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
'em 11 de maio de 1854, ten- máquina que Imprimia ca- um novo impulso. End. Telegr.: SANDRADE

do f;rlecido em 28 de outu-: racteres em papel especial Em 1885, fundou-se um, xxx

,-,. ,

di d' I' ,�Agência,:'- CURITIBA , ,_:;bro de' 1899. (papier-maché ou papel re- S111 Icat�: e;,Jorna íst a s, r�'enidci 7 de' Setembro '3320/2i�'
'

._ VISTA DO" ;MINISTERIO
composto dos 'Sl'§, Whítelaw -

'F
l

847 (L' h P II)'
I '-,'

Reid 'da Trfbúna de Nova
'

i f;- one.: : '1,p a ar� e a t, DA MARINHA .stá o Ministério cuidando
End. Telegr.: SANTIDHA

' .'-.
los serviços, correlatos, is-

York; W, N Haldeman, do Agência: ,- SAO PAULO Rio (Agencia Nacional),
Correio Jornal de Luisvil1e; lua Rio Bonito n. 1247

_ Ainda.reste ano serão

'

; é bases, arsenais, diques,
Fone: 9-3 L-96 _ Atende Rápido RIOMAR -stalelros, etc, ,. Quanto às

incorporados _ à,· nossa Es· ,

End, TI�legr.: SANDHADE bases, instaladas ao longo
ne, das Noticias de Chica- "Agê7_1ci�s no Rio de Jap,eiro e em Belo Horizonte C01l. qU�ddrda.·.as'�dse,guintes novas

lo litoral para apoio .das be-
50; Henry Smith, do -Inter- r.ráfego mút·uo atá São PaulQ com a ·Emp1'ês4 de Tr.an. um a es: OIS contra-toro , _. "', '

-

'onaves, estao sendo "cons-
)ceano de Chicago; W, H. ,"ort2s Minas q,rai. S/A,) , pedeirosa seis avisos para ,

'

. (,,! ) d d f'
<"�

R d C' ''ii r:� _ -,", ,_Jl:Uldos de .acsrdo com -os«- _-',
,.an, 1\>1.; l�� an, ;�-�, .. . "'''' ; e _, 'ª" ,_

-

-, " '"
'

, " ',transportes da p�ssoá\; dOIS

�'
,,' I ,P ":> .lt',

�"'" �� f";t',� ,� ,ij\..a- f.'ii.3r.... Fl', ,<,!. 4\ " ,j 'ii' ,,,:,,:',' ,x< _,'ou, 'cil7'"C' ;. _. );, "',,'D;;'-�i> {',,: .'" �mpe:rat�X9s e- a� mO�l1-nat'1

,{all� ,�;c?,;�{�e C�I�a��i: ";.e �laJl�(.�i' mdl�d��f'���1 L��r9:'�{l� �����r.J�"':';�t...,t1�' ��rande�tt,��p<>.ft�� �e tro- �;teb�libt� ffiri de qu�"":�e-
, �ülson ,���.h'111S, d�(C�-:, ��a'í 1t�flfdas ��dI��r,'S:� I Lz,vn;", :��T�b�n�,�1tue (of! �as e ���n�� bel}cQ; dez;, Jam: ;'tenaidas:,,� toda§� -��s
CCIO de WaShmgton, I 'cu�q:; e,It'a,s a""medlda que.: as ma�

I
o, prImeIro - a' se;- ,fe�to ,pelo (!onvetes, nara; patrulh�men-" "'," ': ".c;'d d'

' ,. <
. ,

,.
,

,
.

.'"
,"" , ""

, 'necessl a' es c,:'
' ,

I indicato adquiriu, pela sQ,- \"
l'Ízes eram !eunidas, sen- novo processo de composi- to da costas, Tais navios es-

"

'

'Yl3 de C$ 300.000, a maioria' :lo ,a Hith� jU�,�t'i!iéada autO-I ç�o, Máq,;�as idênticas _�- �ão sendo_ cpnstruidos n,os" M d
'I

, _ _, ..<,
,

'
" "c' , "- � _,�

_ "co e,rno ,centro d� lns-
[ps ações daquela compa il�ticaIUen[!ie; 'Pe1i? "e�paço- raIJl ,.ilf���l��"" seg�14a- 'e�taleir� pa Hplan�a ,,� lhO; '..: �'�' �T�ões':1hia, c��h.�.;.:A",PFiinei:a dessas �enté� ;t)"ag.:Offrinas de

...N�- n,osso pró��io'I>�i�; ht'�_co< ","
�, \�""

Em 1885, as deficiências ,n-{,qultlas 'foi' ptllizada co- tlcÍiI&,"de Chiéago, do C0'r- mo nos esta�iros ja�Qne-�' , ';' ;" �,.)c',

,
- Está �m" estudos ainda,

Jamúquina de 'matrizes em nCl'cialmente ,nas Oficinas reio-Jornal, de Louisville, ses. •

, .' segundo acentoou o titular
" tiras, foram eliminadas em .la Tribu,na de Nov� York, .lo Correio de Washington e Essa noticb foi à repor, '

,/ , :la pasta, da Màrinha, a
,ma maioria, quando Mer- para a' composição do jor- lo Jornal, c?e Proviqden-, tagem pelo minish'o ua Ma- ,

I construção de um grande e
�E'nthaler c.reou a,máquina nal, e' .um livro grande, "O ce, rinha, almirante Renato

moderno centro de treina- '

I

'!::::"�:":":":++:"X..:..)+,.... �"•.:..:...:..�..:.......)+:++�••••••• mento aeronaval destinado

..... .:. ao aperfeiçoamentt! dos nos-

.:. .... sos �narujos e tendo .. em

.:. .t. vil'ta a futura criação ,da

.:. .:. ;lviação naval.

.:. '",,14'0" .!. A mais antiga classe bí-

•t .:� d,., blica organiza a, e sem sO-,

.:. .�
Cedo ingr�sou na pro- feito de papéis usados):

..:. .:. lução de continuidade, na

fissão de relojoeiro, emigra- com amatriz resultante fun- .:. .t. América, do Norte"celebrou
do para a' América do Nor- dja-se o' tiP9 pelo processo .:. ..:. "eu 65° aniversário em

te, no ano dé1872,'onde,erri- de estereotipia, Consireda- .,:. ..:. Washington, com um ban-

pl'egou-se no estabelicimen· da impraticavel, a tentativa .:. .'t. luete em que tomaram par-

to de Ul�1 parente que se de· foi abandonada em 1879, .%.
J, '.%. te diversos membros do

dicava à fabricação Em 1883, Mergenthaler '.!. A PI-'D,'n-e-I.;r,a em, ,a"'�,t'-I'I' �� �ong.resso" entre-;os quais
de instI'úmentos elétricos, imaginou rEunir matrizes "� •• lois que também são pro-

O ' � ,

na ,cidade. de Washingtôn,' metálicas com �as q�ais for- � ,�. tessores da Classe. -' ,

-

Distrito M, Columbia; ,(>os- inàl'ià uma linha de tipos, ......

Pa a'
-

h
. 4i:+ Trata-se da "Classe Bí-

teriormente, ,,' trasl:adou-se para fundí"la na l11esma má· �� r sen 'D�aS +:+
I
bl�ca Vaughn"" da Igreja

para Baltimore, Est'ado de 'quína,' empregando metal �� , .:. Bàtista do 'c,Ç�lyário, qu�

,Maryland, quan, d,o da mu- derretido, Tal idéia provou
t••

'

.... .... ....
+.. ve�� se reuniifif� "todos os

.' �."'............................ ••• -,,!.�--

dança do refê,rido estabele:'; ser viável, quando: verifica. �:.. ,

� 'to .. • • • • - .:. domingos, sem exceçao,

�i�:�::: :::g:'::::r':::: =:��;�f.:�;q:::�::�:� �t UnJa tradição no cOlerel:: dr arli- � i:�;;r:��l!d?:;;�
curando desenvolver um tampadas em tiras verticais, .:. i "

I'· d
'

Ih
... Um �x-deputado de Mis-

::::::. ::: ':�:;'�:t: ;::�ou�::;�;,�:na�;a:'�m::� ;'
."', '

gOS. pari a e euanela a . mue" ; ':::::":�t�'u�' d�::��:�;
da cQmposição manual, a- sinais de pont1l-aç�o, etc,; a I �:... I'

· 2· do "Reader's Digest",' }!>re-

tendendo ao p�dido de 'um linha podia, ser composta �:.
' ca' arinefts'e' .;

. ::: sidiu a solenidade,

cliente, quando a sua ca- permitindo que aquelas ti- �t...' .
r r" > .�. Mais de 250 destacádos

pacidade inventiva, foi pe- tas descessem até serem :�: .f homens de negócio perten�

la primeira vez, orientada paralisadas na altura devi- .=. �.:..:..:..:..:..:..: �t.."
cem atual�ente a êsse gru- .

no séntido da finalidade al- da, por meio de baten!es, :. �:+ pOj que é um dos maiores

;�::;.�:. diE��;�:E�:'� ::�!:}:��:'��:::�:;a t; .t; Hua IraJIano ·,f lo, '_,�""�.,:i,,8",nópalis I.�
da CàPital.""':ri,.na�

muna mâqtma de escrever, nha era co?seguida fazendo
......

,,'"'

\ C A S A __
"

um oriein.aI impresso, se- funcionar a tecla de espa- �++ ' �",J�' :t. [. 'd 'C'�

.. r.. � en ,�_ .. ft uma a,_'OI, S1.a

mdhante àquele, que resul- ços, até que um ponteiro in- �:. �t� ii Rua Ruy Barbos '. llE'sla
tasse do empregeJ de tipos

I
dicava que a linha se com- �:. "'?':.:, .:.. fq:ital. "

de impressão, o qual deve- pletal'a; procedia-se, em se- .:. +:. Infcirm<lçÕes cQm
r,in ser, em seguida, repro- I ��lIICh, ;J sua fundicão. 01'- ��.� ..:...� � � "" *••••• �•• .,. :;,. � :' �.' •• � •••

'

A, +:
- -

'cr.cr �.cr �.'TT.� T.� cr.cr"l.crcr cr crT"". ocr. ::r•..,..., .,. _,,�.W.� �Hf ., " .
�
..

�,�> ...
)�

..
"

.

.,. 't

F-'o
I.

··R':·; 'D-:":;•• t_ ..�,' ,

,

CRIAÇA'O'-'DE ,UM CEN
TRO DE ,TREINAMENTO

AERONAVEL - ENTRE-
forças de mar, Acrescentou

, lue paralelamente com o

-eaparclliamento da frota,

Tudo para

,Peças: ·',18gillál88 ,.:'
, '

o Automovel

-,Y: .

liua SCbu,jeJ, , tt florlan�polis

interesse para 'as nossas

Victor Lawson e M, E. Sto-

OTTMAR MERGENTHALER no auge de seu stÍcesso
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CLINICA Dl!; OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. E
GARGANTA

,

- do--

IDR ..

- GUERREIRO
M E D I C" ·0- S·" I Dr. '805t.; Brasil' o E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos _:_ Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis
.

.

WLADYSLAVA ; ESPECIALISTA EM DO- ADl\HNISTHAÇAO A clínica está montada com os mais modernos
MÁRIO DE LARMO! DR. ALFREDQ . ,DItA· _.

.

ENÇ�S DE- CREANÇAS. Redação e Oficinas,
.

à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
CANTIÇÃO -. CHEREM_ I

\V. MUSSI CLINI<�'A GERAL I
Conselheiro :Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

_ MÉDICO -

I

e CONSULTAS: Das 10 'às 'I'el, 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

t:LlNICA DE CRIANÇAS i CURSO NACIONAL DE DR ANTÔNIO DIB 12 horas. DiretOl:: RUBENS A.. _inflamações do Nariz e Garganta)
A D U L TOS· DOENÇAS MENTAIS

I
. RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor ,do . Hospital . -MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para. Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

COllAÇÃO _ FIGADQ - Colônia Sant'Ana.· I � M11:DICOS _ Cons, e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Hepresentantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GEltAL-PARTOS Represe�tações A, S. La-IULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual. Servico completo e espe- ra, Ltda.
_

e inflamações dos Ouvidos)
Consultór io - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. dalizad�das DOENÇAS DE Rua: Senador Dantas, 40 I RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

tentes, 9. Consultas das 15 às 19 :3ENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - [\0 andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
,HORÁRIO: horas. '

- 'Imétodos de .diagnósticos e Te!.: 22-5924 - Rio de (OCULOS)
Das 9 às 11 ,e' das 13 às .16 I FON,F.: 3415.

_

rratamento.,. 'Taneiro... I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
horas IRes.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI.. Reprejor Ltda.

.

'

lesões dos Olhos) ,

Tel.: Cons. - 3.415 - Rés .. ed - Estreito.'
'

RO � SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA' Rua Felipe de Oliveira; n. I INFRA VERMELHO
-

_ 2.276 - Plorianópolis, I ,TEL. - 6245. -

l\1E.TABO�ISM.O BASAL
._ ADVOGApO _

n - 60 andar,

"
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

"

-._- ----,
N

Radieterapíap er ondas
\:aixa Postal', 150' _ -Itajaí

Tel.: 32-9872 - São Paulo
_

Pulmão e Esofago
DR. ROMEU BASTOS I' DR. MARIO WE ..

Icurtas-EletroCOagUlaçãO
_'

_ Santa Catarina _

ASSINATURAS Consuitôrio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
.

.-
PIRES

.

I DHAUSEN
-<

•
I{aios Ultra Yiol�ta e Infra \ Na Capital I Belo Horizonte

_ MÉDICO _ , CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho, : ....,. DR. MÁRIO LAU-, �\no ·t" .. ·,:· CCr! 17900,00°0 Residência Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
. '

Hosuit I' \ OUI TOS E CHIA'NÇAS Consultõrto: Nua Trajano, serncs re .. . . r 'f' ,,' Consultas - pela manhã no Hospital - A tarde
(��m I:' prat�ca dnoA' ?SPl a.

c

Cons'ultório _ Rua João' n. 1, 10 andar -:- E'difício do RINDO No Inierior • das 2 horas em diante no Consultório
São .1' ranCIS80 e SSlS e na

.

I M t
. 1;.�> '<

t\ Cr$ 200 00
'

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!., M. 769. l' on e?I�. '"
.

e

'1"
no

'I
.

.

Janeiro I Consultas: Das 4 às 6 ho-I.. Em'a1·.o.: Das 9 as 12,ho- DR- CLÁ,UDIO Semestre Cr$ 110,00 o --'-- ------.---.
,

CLíNICA GERAL DE' • ras. .
'. ' . .', 'lIas. Dl: MUSSl. . Anúncios mediante con- DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

AVULTOS E CRIANÇAS I F.esidência: Ruá Esteves' Das-Lã as 18 horas - Dra. BORGES
.

trá to .

.' .' ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA�

Consultório : Av. Getúlio J únior, 45. Tel. 2.812.
. ri.\:W�S,I. .

.

ADVOGADOS. OS originais,'mesmo não DERMA;OLOGICA -E CLINICA GERA�
'. . 2 _ BIGUAÇÚ , IReslde.lc�a. Avenida 'I'rom- FÔ1'0 em geral, Recursos PvUj'.db(JI'lic,adOs, não serão devol- Dr. Miguel Nunes Ferreira\ UI ga. S'.' , .' . ••.•

. _.' UVI os _. owsky, ,4. t S 'I'rib I
Hor&J'!Q: Segundas e Qum- OLHOS O D ,

•.I=-=--� oJ
-

neran e o upremo TI una
.

N \RIZ E GARGANTA .

I Federal e Tribunal Federal A direção não se respon-
'.

tas-feiras, das 8,30 às 11 1. .

I
DR. NEWTON ele Recursos. .

sabiliza pelos conceitos emi- --...

I RECEM-CHEGADO DO RIO -DE JANEIRO,-ho ras. '

' .

D' 'A'V·ILA RSCRITóRIOS ' tidos nos artigos assinados.
Residência: Rua Felipe

�, ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°'

I " CIRUItGIA GERAL. I Elor ianôpolís -:- Edifício
� � ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIARIAMENTE.Selnuidt, 23

. � 2° andar,
I
,DR. JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras - ;São Jorge, rua Trajano, 12 f'armacías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA eu

êjH. 1 - Tel. 3.002.
'VIEIRA Proctologia - Eletricidade - �o andar -:- s�la 1.. " de' Planta-o DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

Médica I RIO de Janeiro - EdJÍIClO SCHMIDT.
DR. WAL�OR ZO-

", Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antõ-
8 Sábado (tarde) Farmá,

MER GARCIA Especialista �m ..
Olho! _ .Meíreles n.\28 _ Tetefone: Inio Carlos 207 - sala 1008. ---------- ----- _.�.

Ouvidos _ NarIZ e Gar-13307 I
-- cia Esperança - Rua Con-

e�â�::tl:�S: Das 15 horas I DR.G�t�:': G. se�ei�:�:�oa_:Farmácia Navio-Molor -«Carl HoeDc'ke)
. Residência: Rua Vidal _ ADVoGADO -

.

Esperança - Rua Conelhei-I .

, .!

Ramos - Telefone 3.422, Rua Vitor :Meirf:lles, 60.
.

1'0 Mafra '

RAPIDEZ - CONFORTO -::- SEGURANÇA
'.

DR. _'VIB CREREM 'FONE: 2.468. ·15 Sábado (tarde) _I Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO

ADVOGADO
- -Florianópolis - Farmácia da Fé - Rua Fe-I �scalas intermediárias em. Itajaí., Santos, São ?�.-

. .

'.

-� ---- + "" _ ......

õ..._.._ ':1' e Schmidt
' bastião, .Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes quatro ulh-

�a.u��s cíveis, co�ercials, lnlorma:ç' es p. , .

• mos apenas para movimento de passageiros.
zrnnmars e trabalhistas. . .'

.
16 Domingo - Farmacla, As escalas em S. Sebastião, Il.ha Bela, Ubatub« não

Con.$uJ:t�, p.oputà�es '., utets. .

'" ::1a Fé �, Rua Felipe Sch- prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida)e
Rua Nun:�li.,Mac'hâdoJ�'17 . Y ."i' .

,_�}' .'�.i;,.;:', ','. ljJ}ldt
'�'

SANTOS (Volta)
(esq. T��cI_'e�f�����":\.sobr_: '·JOJ!i��or·�it, �i::ne.� r, 22 'Sábido (tarde) ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO'
lo -' sala 'a. :' ,,' ta eMuna,. jnfol'�açõ�.: qUf Farmácia Moderna _ Rua'

NO M:e:S DE MAIO DE 1954,

.. ,' :-. llec�sl!lita. dlàriameB.. te e, d. João PintoResidência : Travessa
Urussanga 2. _ imediato:

'

,

2.3 Domingo - Farmácia
Apt.102, DR. H ENR I QUE '

'.1 Moderna - Rua João Pin-
,

'

• JORNAIS ,Tel�foB*

I
to ' 'Florianópolis"

PRISCO PARAISO

10
Estado 3.022

29 S'b d ( d) F- OI 65. 'a a o tar e ar-

DR VIDAL MÉDICO A Gazeta .,.,...... •.

• \
O

-

D as Diário da Tarde ... 3.579 mácia Sto. Antônio _ Rua

CLíNIC}.\ DE CRIANÇAS I peraçoes �-

cr ?ençi Diário da ManhA... 2.463 João Pinto . 14/5
CONSULTÓRIO - Feli- de ,Senhoras - mica e

A Verdade .. , , ... ,., Z.Ol" i 30 D;mingo � Farmácia 24/5 26/5
.'

pe Schmidt 38. -

Adultos. . imprensa Oficial 2.688
; St A tA

.

_ R J
- \ OBS.: _ O .Itinerário supra está sujeito a alte-

Telefon�: ,2.692.
I'" ,

.

Curso de ,Especialisaç3io HOSPITAIS .
o. n omo ua oao

"'ação sem prévio aviso.
- CONSULTAS - Das.4 , D' I" 'd d • Pinto.

DR ARMAi.TDO VA
.

.

'10 Hospital dús Servic:!or(ls e ,·UI a e.
; 1'1 - 'lo:; 6·horas. (Provedor) ). 2.314 O servico noturno será

LE'RIO DE ASSIS I Residência:. Tenente Sil- -do Estado
(Portaria) 2036 f t d

�

1 f ".
. . I

3 .(Serviço <!I) Prof. Mllria- N
A R

. • • • . . . .• e e ua o pe as armaClas
.

- MI!:DICO - , vl:il':l, 1 O - ereu aION.; .... �.831' ''''t A t·,,'· M' d -

d A d d) 1.157
:-:, o. n onlO, o erna e

Dos Servil·.!)s de Clínica Tn- FO'"TE _ 3'.165. _

i ao P. n ra E' Militar , .

" ,"

I Noturna situadas às ruas
fantil. da Assistência Muni-

.

.

Ct�nsultas - Pela manhã ·.;10 SebastiAo (Casa .' ,

cipa} e Hospital de Caridade
�

_

_

_,_ 1:10 Hflspital de Caridade. de Saúde) ... , , ., 3.153 João Pinto e Trajano. EMPR€SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCI<E
CLíNICA MÉDICA DE - DR- ANTONIO MO", A tarde das 1530hs. Maternidade Doutor

CHlANÇAS E ADULTOS
\ A

' ,

.'
, Carlos..Correa '

...' !.121
. _' Alergia -'-

NIZ DE, ARA'G O em diante no c,qnsult6rio, CHAMADAS �-
Consultório: Rua Nunes -1 Hua Nunes Macha�o 17, GENTES

Muchado, 7 - Consultas das., _

CIRURGIA TREUM,ATO- r�sqll.na de Til'adentes. Te:. Corpo de 'Bomhlro8 '.313

15 às 18. horas. -' LOGIA
�. 766.

. ;erviço Luz (Rt>clà.'
Residência: Rua Marechal ; OrtoPedia. '

mações) ,." ... ;... 2.4t)�

Guilhel'me;-5 _. Fone' 3783. yonsultório: Jo�o Pinto, Residência - La Porta I'�licia (Sa·l. Comia- C.,lrsos: Primário e Aã-'
l8.) .,_ iJotéL !!Iário) ' 2.031' missão.'
Das 15 às 17 diàriamente. Poll'cia (Gab. n"'l"'-

. � '" "" Rua Visconde de Ouro, Menos aos Sábados '

,ado) , ,. Z.5S,1
Res.: Bocaiuva 135. i'OMPANHIA� DI: 'reto, 75,
Fone: - 2.714. é I TRANSPORT.E

---------

AItREO
TAC ... , ... , _ . . .. 3.701),

2.500

Indicador Prulissinnal

Dilplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço
.

d� Prof. Octávio'
,

Rodrigues Lima)
Ex-Interno do Serviço de

Cirurgia do Hospital
.

I. A. p, E. T. C. do Rio de
Janeiro

Médícc .do Hospital de
.

Caridade" --o

DOENÇAS DE SENHORAS
- P:\RTOS-OPERAÇOES
Cuns : Rua Joito Pinto n. 16.

, das I�OO às l&bO

Horário - 9 ás 12 horas
- 16 ás 18 horas.

.

FONE - 2.675

ganta,
.

Receita de óculos,
Infra-Vermelho.z
-Ultra-Sonoterapía - Ne-

bulizações. ,

Equipo de Oto-Rino

(único no Estado)
Rua - Vitor Meireles

n.22.

horas..
Pela manhã atende

. diàriamen.te no H08-

pita·l. �é ,Caridade.
Residência:
Rua: General�ittencourt

n. '101. "

.

ft C I rE I

DR I. LOBATO
FILHO

.

Duenças ,do apare�ho respi
ratório

TUBERCULOSÉ .

RADIOGRAFIA E RA1}IOS
COPIA DOS PULMõES'

Cirurgia do Tor{lx
Formado pela Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tisio- .

logista e 'Tisiocirurgião do
I

Hospital Nerêu Ramos .

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-as

sistente J� Cirurgia do Prof.

Ug� Pinhei�o Guimarães
(Rio).

Cons: Felipe' Schmidt, 38
- Fone 3801.
Atende em hora marcada.
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. I

FlORIAN POLIS. -- RIO AS 3ôo
FFOLlS,-S. PAULO ,RIO " 4".
FPOLlS.:'" CURITIBtí-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

('l'uzeirtl. do Sul ., ..

Panair .,.......... '3.55.3
\iarir ., .- . � . ,. 2.325

Lóide A4reo , 2.402
Real l.33'S
�candlnava8 ., � .. ,. 1.500
"Oi'ÉlS

Agência
de

------

DAR E SORVETE�IA
·.AMERICANA

� q, . . . .. .. .. .. ...
2021

""I[t'"tk .. , ... ,.... 2.2.76.
Vende-se o Bãr e Sorve- \t�1 rllpol . . . . . . . .. 3.147

.
teri� Americana sito à Rua !. FI1T,t. "

, . , . ' .. , S.l%l

3aldanha Marinho' n. 13, :
·

..dQu* ..... ' " ..... -!U4�

Edifício Machado. Tratar_.
·, .. 1 Til;.' ..•• , .• , •..?' ,I,h"

I '" �I r .. la ,........ '

.. , ..
&.371

':'0 local com o sr. Umberto
IMII', ... ,." <.... �.t5�

I \1achado, b qual explicará F"'Tf; 1i"'1'6'
.

.'

I
( moth;o. da venda.

_ .. __

I HiIlIIUf. • • • • • • • • • ••

.'

oe

P ubliéi�ade
Caixa Postal. 45

}'lorian6polis
SAnta Catarina

I
/

IDA VOLTA

Rio de Janeiro Santosltajai

19/5 20/5

Horário de Saída:
-

de Florianópo,lis às 24,00 horas
do RiQ de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
.

..

Rua: Deodoro - Caixa Post;ll n. 92 - Telefone: 2.212

Escola primaria
Adventista
Matrículas Aberttu

Viagem com segurança
e ,rapidez

sO
_
NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

.

RAPIDO ,<SDL-B·RISILEIRO»

A V I S O

,Florianópolis - !tajai - Joinville - Curitiba

Agência: Kua Deodoro ésquina da
Rua ,Tenente Silveira

de Obras Públicas
,

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provisoriamente para -a rua Vidal Ramos, n.

76.

I Diretoria' de Obras Públicas em Florianópolis, 1° de
Abril de 1954.

Casas·
1 Lav.and0 com Sabão

..

'Y>irgem' [slJecialidade
da ela. IITZIL IND�STBlíL�J8ID,llIe. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro

Alugam-se' ótimas resi

dências, uma à Rua José
. Jacques nO 4 e outra nos

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

I Informações à Rua Con

sell',piro Mafra nO 24'.

--- -------_.__
. --

_.-:......_h . .....:: . __ • __ -..· ._--

"ot'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O .STADO Florianópolis, Quinta-Feira, 13 de Maio de 1954
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9

o SIPI, ,uma Autarquia cQ Serviço, da Voletividade
.'

Domingo último, (lia 2 do Sr. Ministro Interino do' Exmo. Sr. Ministro Interi

corrente, às 16,30 horas, foi I Trabalho, Indústria e Co- 'no do Trabalho, Indústria
contemplado o Povo Catari- 'mércio e do

_

dr. João (Jan- 'e· Comércio; o Deputado
nense com a instalação nes-I go) Goulart, Presidente da Federal dr.

-

Saulo Ramos,
te Estado de mais um dos

I
Executiva Nacional do Par- de sua parte e em nome do

servíços de assistência so- tido Trabalhista Brasileiro; grvnde brasileiro dr. João

cial programados pelo atual! Dr. Inesil Penna Marinho,' Goulart (o' "Jango" dos

sr. Presidente da Repúbli- I representante- do sr. dr. Gil- trabalhadores brasileiros)
ca, dr. Getúlio Dorneles I bcrto Crockatt de Sá, Di�e- denominado o Ministro serr

Ya.rgas. Nes!e di�,. oc�rre_u I
tal' do Departamento Nacl�- casaca, que exaltou as fina

a inauguraçao oficial, em nal do Trabalho e Presi- lidades do "SAPS" e-a ne-
,

-

Sta. Catarina, do Serviço dente da Comissão do Im- cessidade da sua instalação
de Alimentação da Previ- 'pôsto Sindical; sr. Cristal- neste Estado, para ben�fí
dência SociaJ - "SAPS" I do Catarinense de. A_:aújo, cio do Povo Catarinense.

_, serviço este, que tem Delegado da Comissão do Cumpre-nos esclarecer que,

entre as suas principais fi- IImpôsto Sindical em Sta. aos referidos Congressistas
Catarinenses, deve Sta. Ca
tai.:ina a implantação dos

Serviços do "SAPS", pois
êles foram os que mais ba
talharam pela criação de

I
uma Delegacia Regional
neste Estado. Durante o'

ato da inauguração do Pôs
to de Subsistência de n. 3
do "SAPS", localizado à
rua' São Jorge, nesta Capi
tal, o sr. Atanagildo Sch
mitt, dinâmico le, eficiente
Delegado Regional do "SA
PS", proferiu bela alocução,

I agradecendo
às promessas

-

' -

de apôio irrestrito e aos

C.omponentes �da__Cemiss,ão Or�anizadora �o S�PS, e�- 'I cumprimentos dirigidos ao

»uuios pelo Orgao Cenirol: (Rio de Lameiro), mcumbt- ·Servico sob sua Chefia, em Idos ,da 07·gÇLr:i�ação. e instalação, r�specti.vamente, dos I nome
-

do dr. Luiz Corrêa,
I
iniciativas d�sse. gênero, [be, outra não menos impor-

se'l'V1ços admtntst1'CLtwos, da Deieqacui Regwnal e Postos Diretor Geral daquela Au�' .

.tent Brasil SA tá f t t I
d S b

.

tê
.

A 't 51' Atanagildo Schmitt De-. I exísten es no' I asi , o -, tante es a a e a a es a ns-
e u StS encta. o cen ro o . , tarquia Falaram, em se-' " ., , . - .

d
legado Reçionol; eetaiuio a sua direita o sr. Armando

"

.

, ,

.
,

. i PS desempenha, sem dúvi- tituiçào, qual seja: a as

Ba,ndeáa e (� esquerda, o S1'. Be:t.in,0. Gomes, ambos an- g�lda, o SI. �lef;elto. Mum- I da, papel de extraordinário! pesquisas científicas a res-

tiqos e capazes funcwnuTws do SAPS cipal de .F�orlanopo,hs, con- I relêvo, com seus Postos de peito das propriedades, e

gratulando-se com o Povo Subsistência" e 'Restauran- ! do valor nutritivo dos ali
F'loriauopolitano pela exis- I

tes Populares (apraz-nos
I
mentos, a cargo de uma

tê
.

d "SAPS" t C I

"I
'

.

. �D.Cla,
o

. ,nes
a

. az- i informar, que, j� est�.em c��l�e de ;lab�ra�oristas ,'"lJlÍL11 e o dr. Rafael Cr u
, estudos, tendo sido apro- médicos especializados, e

Lima, Delegado Regional I' ,

do IAPTC., em nome do sr.

Athanagildo Schmitt. ' To- I
, I

dos os oradores foram viva- I

nalidades de existência, Catarina, recentemente no

uma das mas relevantes in- I meado e atual Presidente
cumbências: a de propor- do Diretório Municipal do
cionar a- toda à coletividade PTB; Deputado Estadual
a possibilidade' de 'aquisi- sr. Braz Alves; drs. Rafael

ção de gêneros .de prmeira I
Cruz Lima, Francisco Câ

.necessidade por pl'€ÇOS os mara Neto, Acácio Santia-
mais acessíveis, Assim, o go e Cap. Jubal.Coutinho,
"SAPS", através dos seus respectivamente, Delegados
Postos de Subsistência - Regionais do 'LA.P.T.C.,
verdadeiros armazens . que L A. P. C., IPASE e de Po

possuem variados estoques lícia; representante do sr.

-, coloca à disposição ,de Secreetário de Segurança
tôdas ás pessoas, sem dis-' Pública do Estado, dr. Bii-,
tinção de classes ou credos!_. ,rc;h J?r�sid�!_1t_e dª<"COAE-':
produtõs '-àlíil'ü�nfíéios -em, de Sta. Catarina, Capitão
geral. ,e

, Piraguay Tavares, -Chefe da
"

�:'

de humana,' se não lhes' são

oferecidas garantias e estí:
mulas, a riquezà que' êles

criam e cujos frutos lhes
são negados, é como que
'Givada de uma secreta mal-

dição, que breve deteriora�
e corrompe: uma sociedade
baseada sôbre a exploração

. �. L .'

5,00
5,00
4,00
7,00
9,00
6,00

/istlt inte1'i01' p(L1'cial do A1'mazém Distriouulor do SAPS
em Florianúpolis. Local de e$tosagem .'de .qêneros. Na ;

foto, dioersoe funcionários

dice do nível de vida das produtos indispensáveis à magnitude do problema ali- 'núrnero cada vez maior de

classe� trabalhadoras. Por, subsistência e à alimenta- mentar. Fundado em agos- trabalhadores, e, de futuro
toda parte serviços públi- ção sadia e- abundante de to de 1940, o SAPS atra- muito próximo, a todos êles,
cos de várias ordens coope- que êles necessitam "para -vessa hoje, um período de quer no Distrito Federal,
ram para elevar esse. nível desenvolver suas atívída- ", verdadeira- "recuperação, quer nos Estados, assim co

através de medidas diretas des.
'

'

'pois,-,,�oíT\O idéclarou o dr. mo � aos mais longínquos
ou indiretas que resultam, O carâter científico' do"; Luiz €o���� eficientíssimo rincões d'b País, é a única

finalmente em um aumen- "SAPS" - 'S�u,! c1'iaçào e
.

Direfo� Geral" da' Autar- maneira de integrar a Ins

to de salário real, isto é, os objetivos da sua atual quia, "estender os benefí- tituicão em suas finalida-
da parte que cabe a cada direção cios de seus serviços a Ulu-I des.

•

/

um dos b�ns produzidos pe-l Ãl.ém dessa tarefa que

ta comumdade. Entre as precipuamente lhe incum-

'lspecto .do Pôsto de Subsistência n. 3, instalada na rua

São Jorge e dotado do mais moderno aparelhamento:
Êste, . .como os d�mais Postos da Cidade, já está em pleno

ft�11Cionamento .

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

Capela de Sla. FHomena
CAIVH->ANIlA PRÓ-RESTAURAÇÃO DA CAPELA
)}!; Sr1NTA FILOMENA, MARTlR E TAUMATURGA
')0 SÉCULO XIX E PADIWE.lRil DOS ENFERMOS
_/Iontante das obras 63.000,00
.rnportâncias publicadas , .-... 2l.099,00

Contribuições
_VIaria C. Farias .

Maria Lemos Pires .':: :
.

'Olívia e .1. Rosa .

-Filomena Fernandes .

.VIauJ'ina Dutra .

lenito Silva .

lirgínia Coelho : .

:�st-t'1'ânia .Machado .

VI.' Celina
.

Vidolto , .

::ecília de S. Matos .

- iulleta Pereira � . . . . . . .. . .

Edite Gevaerd .

Nair Hermenigildo .

Cecília Virgílio .

Verônica Silva . .

Maria G. da Conceição , .

Stela Cunha Petry . .

l"elipe Petr . -.
'

M
. 1\T "t' id di

,,'

a!'l�, ��a lV! 'a e
, : .

Anônimo .. ;- ",
' : .

André i Mavkot
'

n re', "ay o t ,

'Mário Bott '-; . . . . . . . . . .. . .. " .

i áu Guedes da Fonseca "

�Sl'" ridião Amim .

Um anônimo .

5,00
5,op
5,00
5,00
5,00

'

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

20,00
20,00
.20;00
50,00

200,00
200,00
200,00
200,00
100,00

Total Cr$ 22.195,00

Mande suas esmolas para:
Em Florianópolis - Prof. M. Glória Mattos - Gru

.'.::scalar "Lauro lVIüller". --, -'" ----" .. --' .. --, -;--
..-- ,--

-

"Em São' JosS - 81':1. Zen ir Gerlach - Praia Com-
Jrida

'

�
.

- ----.....\---- ----�------

u. E. B.
Dire'orra RegioBal
de S&B�a·-Caf,arina
COMUNICADO N. 1

,
"

De ordem do Sr, Presidente, Ca:\ilão Ca-
_)eJã9 Quinto DaviBaldessar, comunico às au,·
o:ridades� Ci�is, militarr:s· e eclesiásticas, às

. .rop�s e.§R?t�ifa:s _;e ao povo em ger�l que, a

LTijIAO DOS ,. ESCO:fEIROS DO BRASIL
vt:l.n dê r.a:tifi'ciát" a chilpa escolhida pé<ra a di
:eção do escoíisma;e�, Santa Catarina, no biê
nio 1954-1956,. cujos birgos e nomes se se

guem:
Presidente: Cap. Capelão Quinto Davi

,
.

BaJdessar
.

. Comissário Regional: Francisco X. lVI,:�,
deiros Vieira

"

.Secretário Regionàl: Pr:dro Miúmdà' dcl'
"

.cruz

r -iiMIl!\:,;
I�'

mente aplaudidos. Aprovei
Lmdo o ensejo, formula "O

Estado" seus votos de SUe

C2SS0 e solidariedade ao

"SAPS", cumprjmentandoa
pculação da' Ilha e do E's
bdo de Sta. Catadna!
'O "SAPS" - cont1'a a .ex

olomção do Povo - Uma

iniciativa do Govê1'1w Vm'

[Jas afim de aumenta1' o ní

'vel ele vida das classes tra-

balhadoras

Hoje, mesmo entre os. ,. ,

,aÍses mais atrasados, tem /ada, a constrllçãei de um ain.da, a da educação ali-.
ma fôrça invencível a restaurãnt� nesta Cidade), I me�tar do POvo, com o ob

Jéia de que, a prosperida- tornando possível. a' uina jetivo de estabelecer no

:c de um povo só pode re-
.

massa incalculável de tú-I País uma consciênci'a segu

lousar no bem estar, das balhadore� a aquisição de, 1'a acêrca da gravidade e da

.11assas trabalhadoras. sé a

Pôsto de Subsistência n. 1, localizado à 1'ua Felipe' Sch- �sses €leme-iltos essencial

midt, n. 41, anexo à Delegacia Regional, vendo-se o En- :�lente p-.pd'utores, não' se
ca1'1'egado e demais Servido1'es do pôstó. Gmnde tem

assegurar 'um nível de 'vida
sido o número de pessoas atendido

� compatível corri a adignida-
A Solenidade da Instalação I

Casa Militar dei Govêrno 'do
Ao ate inaugural da De- 'Estado; Srs. Carlos Ganzo

legacia Regional ,neste Es- e Norberto Rihl, respecti
üido compa�eceram vuItos vamente, da Presidência e

representativos dos . mais da Diretoria da Cia. Tele
diversos' setores da nossa fôn'ica Catarinense; Sr. Sid
Administração Pública_, Fe- ney :t\j'ocetti, diretor-gerente
deral, Estadual e Municipal, ! dos Transportes Aéreos Ca

Autoridades Militares; ilus- tarinense - "TAC". Em
tres representantes Cat.ari- comemoração ao ato, foi
nenses no Le�úslativo , do Qfe,reci-do aos prese'ntes, um
País, pessoas. da nossa' So- "cocktail", dôces e salgadi- e a injustiça acaba mergp-'
ciedade e representantes da nhos:

--

lh:tda 'nÇJ abismo das p�ó�
.Imprensa local. A soleni_da- IOradores durante a soleni-' prias -contradiç_ges. "

'[
,

de contou com a prése_nça ,

. dade A evolt�ção dos, pr.oblem."as _

do sr. Governador do -Esta- Discursaram, na ocasião
�Jciais e _a' criação dó :

do, do sr. Rrefeito Munici- da inauguração, os valoro-

paI de Florianópolis e das sos e expressivos Congres- ('SAPS'-' no país' KAISER 1.950 -- CR$ 130.000,00
.

seguiptes personalidades: sistas Catarill'enses: Sena- Já. vai longe �ntretanto, Qüatro portas, tapetes, pneus faixa branca', estofa-
Congressistas:

.'

Senador dor Carlos Gomes de Oli- a ép�ca _em qUe'-um'a "visão mento e pintura completamente novos. Motor, de seis
Carlos" Gomes de Oliveira veira, rejubilando-:se com o prim,'tria do problema so,- cilindros, usa óleo 30.' Bem equipado, inclusive rádio.
e Deputado Federal ar. Povo de Sta. CatariJ1_a pe- .

<
."

-. Me�ânica a qualquer prova. Estado geral ótimo.
Saulo Ramos, ambos repre- la instalação dêsse Serviço, clal b,aseava ,exch�s�vame�-, TraJar à Rua Juca do Lóide, terceira casa à direita
sental.1tes, no ato, do Exíno. ' em inome, igualmente, do: te na tax,à dos salát:ios o íh- (prÓximo ao Coqueiros Praia Clube) .

•

•

io. •

•
.

/
.

Tesoureiro: W�ington Luiz do V&le
Pereira

C�ns'elho: ,Frei; IDa'ruel KromerJ O.F.M.
.

Ped"ro Paulo Vecchietti
Eug�nio Vecchietti Neto.
.Florianópolis, 5 de maid di; 1954

Francisco Xaxier -:Medeiros
'

Vieira·
ComiSsário- Regional

CDmércio e Indúst�ia',

., ,- .
� '.

PANIFICAÇÃO -.
.

CONfEITA;R�A F ABRICA DE: MASSAS ALIMENTICiAS E ,DE CARÁl\JELOS
� .

-

,
.

.':'
... (' � .......

u
. _'- .:.,-,_:...., ....

'

.�
,

- - '. .
- .

PRAÇA 15 DE, NOVEMBRO, ESQUINA FELIPE" .sCIIMIDT
� .J :

.' -:
".f -

�
.

�

_ �" •

E S T UE I T {f,��RlJl\,j�.(j)8.QNEL' PEDJlO DEMORO ._. FONE 6.203

'Clube 15 ·df! ·Outubro.
(Rua �lvaro de Carvalho)

- PROGRAMA DE MAIO -

Dia 15 .,:_ SoirpE: oferEcida pelo "Clube 15 de Ou
tubro" ,eH! hQmeuagem, tos ,campeões Sul-americano de
remo.

Dia 2� - Soirée.
. NOTA� Do., 1.0 d l>-,j I::lnho em' diante não será per
":

,

' mitid.,l a entra_çla d-O -ássociado 'e seu_s ��perl";
.

"

dentes, que não est'ejam -mlinidÇls -das. car�i.
ras de identidade.

..

",-
;:

.-- . \

-< '-�-"'''':�:-:-"��(����.�

João Moritz S. A�

Vende�se'.

--,�. .;j

FONE 3.505'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



novo Decreto" dizendo que sentadoria e a pensão in

o mesmo continha diversas tegrais, pela qual tanto lu- país, por essa oportuna pro
vidência do Govêrno da Re-

_8.S:Feitos Brilhantes' ••• Sensação' no Mer:eado ��:�::�:�S:dO;:�:��� ::�;I:�ba;;:::�� ;'::�'�ia,q:lh�::�am�:�:
. " . - ,

"

.
-

;. . Finalmente, ouvimos os quantos vivem do .próprio:,io�.! de�õut-riggers a � re- 'I Sadi Berber, in vezes da ga'" :S"o'llé,n"-'a' 'tempo, merecendo especial
,

' srs. Olivio Amancio Pereira, trabalho.
'mõs com Moacir .Iguaterny ,

Moacir Iguatemy da' Sil- destaque a elevação do limi-

�")��liveira, patr��f'l\1amil- : veira� 8 vezes Há muito tempo que os

I
éntregue ao "consumo nos te máximo de contribuição.

- .ton Cordeiro, voga;' Fran- Edson Westphal, 8 vezes automobilistas de todo o. postos de' se�viço Shell de Após aludir às inovações do

', "cisco ':Schmidt, ,s'Qt.à-�oga;· Francisco 'Schmidt, 8 ve- m�ndo vinham reclamando toda a Europa,"Os autorno- Decreto, tais como aposen
,

'

João'Artur. : Va&t�ncelos, zes um novo combustível pára bilistas de 22 paises conhe- tadoria e pensões integrais,
. qUllirâ'-v-ogat,.;Kal.iJ. :ª�aid, Man�)el Silveira; 7 vezes

.,
)s motore�<; dos, seus carros. ceram 'assim o novo carbu- I

assistência médi�a e auxi-

,.::..1.;9 Centro'; �dsõi:t Westphal, Walmor Vilela, -6 vezes Mas, a nao ser no terreno rante e, pelo que'dêle 'Se diz, 'lios o nosso entrevistado

2.0 Gentró;� )os�, Bonifácio João Artur Vasconcelos,' da ·aviação, a gasolina pa- trata-se- , na realidade, de'j concluiu: --"o que os tniba�
de Azevedo 'Vi:eirà, contra- :J vezes recia ter estacionado no ano �lgo que marca, uma nova !lhadores' tinham direito, era

prôa; Antôniõ Boabaíd, so- Kaltl Boabaid, 5 vezes de 1922, quando foi desco- era .que o automobilismo, I
pouco, mas já constituia

ta-prôa e Sadí Berber, prôa, Antônio Boabaid, õ.vezes be rto o tetraetilo de ehum- corno o fizera no passado o I
um amparo, nas horas de

.todos 'db Clube-de Regatas Décio Couto, 4 vezes, bo. No entanto, obrigados I tetrae tilo de chumbo. Co- infortúnio. Agora, a situa-

A1do .Luz. Azevedo Vieira, 4 vezes 1 preparar carburantes para mo era de esperar, à nova ção será muito melhor".

Vice..Campeões brasilei- Arlindo Schmidt, 2 vezes os motores de aviação; ea- gasolina da Shell acaba de

ros de out-riggers a.4 remos Orlando Cunha, 1 vez da vez mais aperfeiçoados, ser lançada no Brasil. I�so JUSTIÇA E HUMANI-
sem patrãb, 'com Antônio Elieger Brág!�ª,J vez 1S técnicos de petróloe aca- representa sem dúvida, uma DA

Assini, ,:\Valdemar Annu- Otávio Aguiar.vl vez bararn por descobrir um boa notícia para quem pos- A seguir, ábordamos os

seck, Edgar Annuseck e Joaquim Oliveira, 1 vez aditivo que, misturado à sui automóvel que poderá srs. Euzehio Campos e Cel-

Helmuth Lutzemberger, to- Aurélio Sabíno, ,1 vez. Jasolina usada em automó- . se beneficiar com os resul-
-so Vieira, dirigentes dos

I

do� do América, de Blume- veis, eliminava uma série I tados de longos e longos Sindicatos dos Gráficos, que!
nau. _

- de contratempos no motor, anos de pesquisas levadas a igualmente se mostravam

Campeões das Provas' como curto-circuitos nas efeito por cientistas que, no bastante satisfeitos e 'aludi-
Clássicas "Fundação da Ci- A prulunda I velas, perda de. potência, interior de laboratórios e

ram à repercussão favorá-
dade de São Paulo'; (pela etc, Esse. fato 'deve lugar nos campos de prova, con- vel que o ato do sr Presiden-
2.a ve�) e "Forças Armadas pobreza

.

na Inglaterra, nos domínios jugam seus esforços para te da República vem encon-.

do Brasil", em São Paulo,
_

d
. la Shell. E feitãs as experi- que avance �ais ràpída- trando entre os trabalhado-

com a guarniç,ão vice-cam- pre Ocup aD 8 ências, comprovados os re- mente para formas mais al-
res, principalmente, por ser R;produção de um quadro em que Ottmar Merge1itha-

I I d dití d f t h
. ler denunistrou. a sua máquina ao seu primeiro cliente,

peâ brasi,leira de oito, per- '.' su ta os, o novo a I IVO, co- tas e con 01' o a umani-
uma medida justa e huma- Whitelaw Reeid, Editor do "New York Tribune", o qual

tencente :0 C. R. A�d� Lu�. I (SNA).,,- Líderes cris- rhecído corno 1. C. A., foi dade. 'na, porquanto' veio ao en- batizou-a de "Linotipo"
Campeoes das ehmmato-. tãos no Paquistão mostram-

,__

t contro das aspirações dos
rias brasileiras de "d9uble-! se preocupados com a .situa-

. I trabalhadores e abriu novo�
skiff", frente aos gauchos, ção dos cristãos naquela re:" II P d r

rumos no campo da previ-

�:��:n:sod:;:i::�::t:s��:� I :���l ���c��:::t�:�:�:� N" rOlessa, a _ aseua :���i:o:C!:�essf:::nit�;::�
das as três provas realiza- tan. (SNÁ) - O Rev. Henry coa não nos livra da neces- feiçoamentos,' se chegue-a
das no Rio. Guarnição: Ma- As condições dos crentes Knox Sherrill, conhecido sidade das mesmas, antes U1jlla situação ideal. Frizou
noel Silveira e Walmor-Vi- em certas áreas têm siâo líder da Igreja Protestante nos faz vez: que. a batalha o Sr. Euiébio Campos que

leIa, ambos do C. N. Marti-' ::lescritas como "espanto-' Episcopal, entregou a

se-I'
é dê valor e nos assegura a "os associados não mais fi

nelli, os quais por motivos sas!'. Alguns dos líderes guinte mensagem a todos possibilidade de se viver carão amarrados a um be

impe�ioso�
. não' concorre- têm' expressado o temor de os cristãos: "O Cristianis- vitoriosamente. A Biblia nos nefício que não correspon-

1'<1:m ao Campeonato Brasi- que· a' acentuada pobreza e mo apresenta-se como um I diz que Jesus suportou a dia ao' seu padrão de vida,
'leiro. o gi'ande número de·desem- paràdoxo em sua história, cruz com uma alegria espio passando a ter direito a um

-CampeQes Sul-Ameiica- pregados postam ocasionar pois fala de derrota e viló-I ritual. Aí ·está ,a ._promessa beneficio compativel com o

nos de '�double-skiff", no 1 migração no Paquistão.. ria, tristeza e alegria, de
I
da Páscoa: uma alegria que seu padrão ganho e com as _

•

�,�_. . -=---- ar--lHo, com Manoel Silveira e Zaffar lqbal Zaffar, pre- cruz e ressurreiçãú.'Some'n- I nenhum homem 'Ou circuns- necessidades da família.' ,.....
- =;;;:

d �Ana.o _.:=
Walmor Vilela,' do Marti- sidente da Liga Cristã Za- te aquêles que tem experi-',' tância nos poderá Ü;ar". 1 ;:.r PaIS' -'doo'j�ocd��. ::

-_

{'
'nelH.

�

mindara, pediu ao govêrno mentado cl!rregar humilde-I'
-

'. 'CESSAM DESCONTEN- '\llfre, \onge
cantO de onde ,i .��",,;

Campeões Sul-Améri�a- para que' sejam tomadas mente a sua cruz no servi- TAMENTOS Iprazlve\ rC
. e\ CO'"

":.' .!\'��
,

V d
....."as cnergulS- Ll"· o",odilv '.

..' , .....� �
nos de out-r-iggers a 4 re- providências no seQtido de· ço de Cristo é que' podem O Sr. Reduzino Farias, .,."

\
n. .. 5cril toCP'"

�.

otof.
'

M
.

"

f 'd 1 8n e-Ie �:'! � ,

'\li tto-.,nd" possante cn

Mmos com patrão com oacir serem melhoradas as con- provar a pro un a a egria
.

"

juntamento com o sr. An- '''_'.
.

C euxi\io c

um"M'5a
.

Iguatemy da Silveira, pa- dições dos cristãos em Pún- da manhã da Páscoa.: I Vende-se um t�rreno tonio de Oliveira, manHes- /

trão; Mamilton Cordeiro, jab. Acrescentou êle que' o Há aquêles que veem o sito a Vila CeI. Lopes Viei- taram sua satisfação pelas JDvoga', Fra'ncI',sco Schmidt, estado et'onômico dos cris- Cri.stianismo como um meio Ira.
•

medl'das em ge I t d S r
sota-voga; Edson Westphal, tãos ness: zona piorou tan- de escapar à luta e ao peso Tratar com o Sr .. Dante mente no toca:t:' t::l:�� S 'I A

• H O R
. � .

:sota-prôa e Sadí Berber, to que muitos estão a mor- 'da responsabilidade, que Bonetti, á Rua José Cân- ria das aposentadorias e
. 'De 2.5 a .22 H,R

prôa, todos do C. R. Aldo reI' de fome.'As autorida- são uma, parte da vida diá- dido da Silva s/no (Nq final Pensões, e do modo especial (' � ,--

Luz. des, que são da religião do ria. Mas o Cristianismo é da Rua), ESTREITO. pela unificaçção dos planos Distribuidor
HAMILTON, O Ml\IS Islão, mostram-se inclina- mais priolundo e mais rea- Vende-se

"

uma mobília de benefícios, esclarecendo
VITORIOSO das a dizerem aos cristãos lista do:,que isso - cora- de Sala de Jantar. o sr. Reduzino .farias, que

Hamilton Cordeiro, 11 que se retirem se não esti-
,
gem, altr1ismo e sacrifício Vêr e tratar à rua Vidal "essa uniformização e a

verem satisfeitos, são virtudes cristãs. A Pás, Ramos n .. 38. undormização dos prazos

10 Florianópolis, Quinta-Feira, 13 de Maio de 1954 o ESTADO

�

Maiores Aposentadorias e Pensões
para os Trabalhadores·

Repercussão Iaveravel do Decrete que
,

ins'ituiu .nõvos planos de henettcíes
: A reunião transcorreu

I de carência vinham acabar Agenor Aguiar e Rosalmo

num ambiente de animação, com descontentamentos e como os anteriores, tiveram
tendo usado da palavra, os injustiças, .pois pessoas que palavras elogiosas para com

srs, Eurico Lisboa e Telmo vivem no mesmo ambiente o novo Decreto, particulari
Ribeiro e quasi todos os di- e_sujeitas às mesmas difi- zando o Sr. Olivio Amancio

rigentes sindicais presentes, culdades, não se conforma- o carater humano do, mes

para formular perguntas e vam com o tratamento de- mo, constituindo um grande
pedir esclarecimentos sôbre sigual que lhes davamos re- passo na conquista das rei

as diversos artigos do im .gularnentos dos diversos vindicações dos trabalhado-

portànte Decreto, com que Institutos". res, aduzindo o Sr. Agenor
o Sr. Getulio Vargas mar- Aguiar que o ato do Presi-

cou a passagem do Dia do LOUVAVEL PROVI- dente Vargas "veio satisfá-

Trabalhador. -BÊNCIA zer em cheio aos trabalha-

Se, V. S. deseja oferecer um presente original e .deutilidade, vá a

{letra-Técnica In�. ·8 Com. S. �.
e observea

"
',,'

VARIEDADE DE ARTIGOS DE USO DOME'STICO,
/

RA'DIOS, 'RADIOLAS, ENCERADEI IL\S, ·LIQUIDIFICADORES,
..

AGORA �ERÁ MELHOR
Ouvimos, a seguir, o -Sr, dores nacionais". O Sr. Ro

Alirio Bastos, que teceu salino Antunes Domingues,
consideracões sobre os no- referiu-se Bom desteque à

Terminada a reurnao, a .vos plano� de benefícios, o I aposentadoria ordinária aos

I t g U .rue considera louvável pro- I
55 anos de idade e após 15

nossa repor a em procuro '1

colher impressões dos lide- vidência aduzindo textual- de trabalhos penosos . ou

res sindicais sôbre o palpí- mente: ;'é uma b�a medida insalubres, declara n d o:

tante assunto, dado o inte- 1 instituição da pensão à "Essa providência veio per-

rêsse que o mesmo está des- base de 707(', do salário, mitir merecido repouso aos.

pertando no seio das classes mais 17r por ano de.. contri-
trabalhadores que expoem

trabalhadoras. b
. -

t' 1 t suas energias ao desgaste,
.

'

Ulçao! a e comp e ar os

Inicialmente, nos acerca- restantes 30%, bem como a
em atividades penosas e in-

salubres".
mos do Sr. Carlos Biccochi, pensão, com a quota fami-

Presidente da Federação liar do 10% por dependeu- Ao trazermos

dos Trabalhadores na In te, até intregrar o salário as impressões dos dirigentes

dústría, o qual nos manifes- I de benefício do associado. sindicais de Florianópolis,
congratulamo-rios com. as

a apo-
classes trabalhadoras do

,
,

ASPIRADORES DE 'PO', MA'QUINAS DE COSTURA, BICICLETAS

.DE CRISTAL E-ALABASTRO" ETC.
. ,

PRESSÃO,LUSTRESPANELAS DE

tou o seu entusiasmo pelo Estão conseguidas

'rUDO EM

CONDIÇÕES DA PAGAMENTOQ'TIMAS

Rua Tenente Silveira, 24 - Fone, 3793 ,,- Cx, postal, 193 -. Fpolis. - S. Catarina. a público

_______ , � ��'_!,f ./;;.__ _.;.._ _.;..-'---__..;. _

Comercio - Transportel!l
Rua Joio Pinto. 51 Fpo}ü

,

C. RAMOS S/A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPRÊSA 'DE ENGENHâRIA ARQUITE :fURA . E 'CONSTRUÇÕES'l�TDA�

\
.>,

/

. FLORIANÓPOLIS,..._
STA. CATARINj'{

,.

"E-� �D·r'·T· '.A�·::L
\'.

.
. J. ..

v

, ,JUIZO DE ,DIREITO DA ta de Antônio Cozário

la. VARA" DA COMARCA Silva, extremando, por um

DE FLORIANO'POLIS, lado, onde méde trinta

( .

tre is metros, com . proprie
estilista' Oscar Ramos, de tacado êste artigc do Dr. ainda o guarda como pre- ção e oficinas à rua Jerô- Eelital ele Primeira praçâ dade da Associação Barriga

:

',olhal' l:in tanto prescruta- . Ulisse�J'. -' Estas' e outras I ciosa reliqui�.. ' .

nimo Coelho, poi; os exem- com o pmzo de vinte dias . Verde e, pelo outro,
dor' denunciando ';;I: sua: -re-

.

recomendações" .nos- foram I Ao jovem jornalista Os- plares que os [ornaléiros' •. mede trinta e nove metros
eGl'l��. . :.-

• • ��.
"

� ·.,.ft..a.âa�:f'oomo::,s&��s um. valdo Melo, -eatâo diligente;�'a,ir,"� Y�n!lei��Qayia:�ir; .:;...-orriQift��!: 'MánÓet-'Bàr.O'õ� -

-€� 'Clrtóoên t"ã "cé'n:.tÍn1€'tí'õs-·-·,'· ;.. '.:"'<';-�"",.' 4:, • -<'... ��;.t".,-,;,�,-,:,""!;-,_\;"_ .Ô '.\'\.i:.,�,,:".$G:!:'. Ó, ,'c..: .. t..�,__ . c
:

....'-� <\!t_4";.;r;:,:..-�,.24<o<''":e''''''......." �'.� r: """'��,!,," � -

_.;' �.
ficiéríte �',rp:Ê}ti'cltl .. "

' �1;éEI:,r jié'Q�{tQ',rtl.aS--{i,ffits ':"�g�'áfic�s: e prestimoso, Reporter� cOU-, do disputados com desusa, sa de Lacerda, Juiz ele Di- (39111,,050), com dita de

taxi.;>ta;: e, o�ti'áS' 'P'���)ifâ�;'ão, ,:ttiptretapto,em �bs:QJuto, ne- be, a honrosa missão de 11' -do interêsse pelo 'público, j·c.ito da 4à. Vam, eni. ex�r- Claudio Vi�enze e uma ca

murido sociar;oti 'iilteie6tual .i1�t �50 . víamos .qualquer. d Palácio, faze� entrega ao' desaparecendo como por cicio elo carqo ele Juiz ele -sa edificada no dito terre

no'rianóp�litãl'l'a',' qu�'á'ú"ú�- 'vi�,lunibre Ae melindre, e Governador, daquele valio- encantei. Direitod« la. Vam ela Co- l!O, construida de tijolos,
ram levar estilnulaêÍQi �pl�u' '3ii;�, Q entusiasmo do mo-

.

so presente, o que fez satis- Os que chegaram ra te11.1- marca de Florianópolis, coberta de telhas, forrada,
so',nos que h�v,ia� assumido rnento, que a todos domina- fatoriamente, tendo tido o po, ainda �ons�guiram obter Estado ele Santa Catarina, . assoalhada e envidraçada,
o"�om�r�rrii�so da\ arr-oj.�da. va; pois como, âcontecia com prazer de ver aquele emi- um exemplar, porém, den- -

na [ôvma ela lei, etc.. corri diversos compartirnen
providência de dotar-a ca- os demais, o nosso ardente nente catarinerise, sorrir a- tre breves instantes, não. e- Faz saber aos que. o pre- tos, em bom estado de con

pital catarmense de' modér= desejo Ha-ver a amada ter- gradecido, ao admirar o no- xistia mais um único dispo- sente edital de primeira servaçâo � suas benfeito-
no jornal diá'ri(), d� grande ra natal, coiu Um jornal díá, vo ergam da imprensa\.cata- nível, chegando a serem praça, com o prazo de vinte rias, tendo o número 31, �� It Dlit�

•

formato e vasto s,:í:'i�ÇO, iri�, ri�'de grande formato e bem rinense. -vendidos até' alguns dos dia 21 de Maio próximo' avaliados por duzentos 'e ;MI' ,�
formativo, jbrnàl,- que' de- organizado, C0l110 seria O Todos da casa que eram reservados aos assinantes. dias virem, ou dele conhe- oitenta mil cruzeiros, que IfendérÚi os sagrados direi- ESTADO.' presenteados com 'um exem, cimento tiverem, que, no sai á margem ,..

. ,Z'
tos dos, éatarinenses, toda Pelas 9 horas da noite. plar, observavam orgulho- Será O ESTADO de hoje, vindouro, ás 14 horas, /à (Cr$ 280.000,00) Os imo-7'ERl..
vez que se tQrna�s�' preciso. nosso trabalho estava pr.on- ,sos e satisfeitos a obra do o mesmo jornal surgido fes- frente do edifício do 'Palá- v�i� acima referidos foram

_ PEIfFi/CRÕ JE/tI/fiVIILO saudoso Clementino to para entrar na M�rinoni. I grande,paladino da Impren- tívarnente a 13 de Maio de cio da Justiça, á Praça 'Pe., penhorados a Theodoro •

Britto, 'que demonstrára Apertadas e batidas as sa da epoca, que er� o Dr, 1913?' ,

reira e Oliveira, o porteiro Haemiíig e sua mulher, na
sempre ardente paixão pe- páginas na respectiva "pla- Henrique Rupp Júnior e Terá o ;dos no�s�s dias, I dos' auditórios. do Juizo, ação executiv� hipotecária

V dlo jornalismo, e só se sen- tina", preparado o col- lhe felicitavam pelo aconte- de�rnerecldo a g�O�l� con- trará a público pregão de que lhes- move o credor en e-se
tia bem quando metido na chão da' máquina" distri- cimento. qUls�ada no seu inicio? venda, e. ariematª-.ção á

I,Jorge .N.icolau Berb.
er.

_.E, I- Vende-se um terreno
redação de um jornal, a re- buida

.
convenientemente a Havia um sorriso de sa- Nao, absolutamente não quem mars der e maior lan- para que chegue ao conhe-

. sito a Vila CeI. Lopes Víei-
vêr provas e a escrever no- tinta' nos rolos, eis que' tisfação em cada semblan- desmereceu. O ESTADO, é ':;0 of'erecer sobre a respec- dmento de todos

.

martdou

ticias, na sala contigua, mas- ['oda a· impressora para té. Para corôar aquela ale-I ainda o mesmo jornal qur fiva avaliação, o. seguinte: I exped:r ,o pI.'eseute edital,
ra .

. Tratar com o Sr. Dante
tigando. empadas e pastéis, obtenção da prova de pági- gl'ia, foram abêrtas garrafas ,'ajUdamOS a.

,fundar, com � - Um terreno sItuado nes- que sera afixado no logar
.

b
' Bonetti, á Rua José Cân-

revisava as últimas prov,as\ na, que é, logo entregue ao de cerveja e distribuidos do_ desvaliosa, contri uição de ta, Capital, á rua' En'l,ilio do costume e publicado na
. '. dido da Silva s/no (No final

auxiliado por Osvaldo Me- Dr. Rupp, o qual a estende· ces e frios. Não faltaram as. nosso apagado serviço pro� Blum, conY a ál'ea de qua- forma da lei. Dado e passa-. --- _ da Rua). ESTREITO.lo; jovem taientoso--que na- :;ôbre uma das mesas da re- saborosas empadas de ca4 fissional da árte, do" genial trocer�tos' metros qU,a<lra- do nesta cidade de Floria-,
. " , Vende-se uma mobília

-quela época se iniciava nas iação, satisfazendo assim, a marão, da Confeitaria do Guttéfiberg. dos. (400m2), mais ou me-, nópolis, Capital qü Estado '
.

de Sala de Jantar.·"lides· da Imprensa, em que curiosidade, de -todos os qUE Chiquinho, pouco .distante, O formato 'é um pouco nos, medindo doze metros de Santa Catarina, aos vin-
se tornou verdadeiramente ollí se achavam. Considera- � que �aqueles tempos, "os- menor, mas o espíi'ito, a al- e oitenta centimetros de tE e s,ete dias do mês de
proficiente. Ja em condições, pela iÍle- tentavam" orgulhosas o in- ma do jornal é a mesma, >frente, á rua Emilio Blum" Ahdl·do ano de· m,il nove-
A redação mandou-nos xistência de pastéis ou de{ectivel erustaceo, hoje a- que nunca envelhece, e mui- !\mdos em duas extenções .?elltos. e. cinco,enta e qua

entregar as provas devida- trunc,amento da m�téria ne- chado, por milagre no res- to pelo contrário cada vez de sete metros e cincoenta troo Eu, Hygino Luiz Gon
,

'] mente emendadas e o espe- la contida, é dada a ordem: pectivo recheio, cujós pas- mais se rejuvesnece, porque centimdros (7rri,50) 'e sete zaga, Escrivã(), o subscre-
-, lho do jornal, para a neces- ::le i�pressão da edição do téis encontravam no saudo- brilhantes penas lhe propor- mrtros e oitenta 'centime- ví. (-a,) Manoel Barbosa de
sária paginação, e, incontia �i'ande matutin::>. :;0 Clementino �rito, um dos cionam filtro'milagroso, ela-. lros (7m80); �onfI'ont'a�do, Lacerda � Juiz, de Dir.;ito
nente, metemos mãos à� 0- Agora, a. máquina.. róda maiores admiradores. borado pela primorosa cul- 'espectivam'ente,·com a pro- da la. Vara e!n exercício.

bl'a, para nós muito honro- para a impressão dos pri-' ,Foi para�nós, os de O ES- tura. pl'iedade da ,Associação. A- Confére Hygino Luiz GDn
sa. 11ei1'os exemplares, destina- TADO, uma grande noite, a Ele é o órgam �onserva- !l�tica ·Barriga Verde e di� ;zaga, Escrivão da �a. Vara.
- "�ste é Q artigo de a- dos ao pessoa:'l sla casa"para de 12 e um grande dia o 13 dor, conceituado, sempre a

presentação ou plataforma recordação do grande acon- de Maio de 1913. serviço das boas causas que

ou programa do jornal. O tecimento, mas, antes que Que o diga, se é ou não dizem re�peit2 ao. be�, e à

presente cliché alusiv,o ao. t·udo; são' impressos dois verdade,' o Capitão João c gran<;lezà ", da amadá')f-erra
memoráW'i1 âcontecimento exel)1plares em brilhante Câncio de Souza Siqueira, CatarÍllense. Suâ' opinião

I da grande data C1e 13 de setim branco: um para ser E}'edi;cado- e por vezes, um valiôsa e: orientadora, - é

Maio, deve ser colScado ao presenteado ao Governador tanto exigente gerente, que, sempre acatada õu devida;.
do Estado, que ,era .o inol- por muito circunspecto que mente considerada por to- deixar' de :teconhecer

que,]
de Salés Brasil e HoHcio

'vidáve1 e saudoso General foss�, não podia deixar de dos. êle honra :a' Imprensa da Nunes.e tantos. outros, sau

Felipe Schmidt, grande a- se associàr à expansiva ale-' - Póde' alguem divergir dês- terra de Jer�nimo C�elho e dosos e, bravos soldad�s ba

migo da ��nprensa e do di- gria de todos. te ou daquele conceito por-'Crispim Mira" de 'Abilio pi.;: t:alh.adores dessa poderosa e

·retor de Q ESTADO, e ou�, Até altas" horas do dia 13, ele emitido ou idéia por êle liveira e _ Lfdh:i-':Barbosa, de eficient\? '''artilharia do ]:)en
tro destinado ao arqu�vo O ES'rADO foi procurado ,. esposada,

,

mas o que nin- José Johanny e Araújo. Cou_ sarnento", na' i11flamada e

do Dr. Henrique Rupp, que pelo pOYO, em a. sua reda- . guem ousa" por injusto, é tinho, de Gustavo, Lâcerda feliz expressão de Rivarol.

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

PARA AQUELES, QUE

E EFlCIENCIA

- Vêr e tratar à rua VidaI
Ramos n. 38.

�:-

·1
I

..._-----

. _'" ........_..,"�I.J.� , "'>".
·CUItlT.... rau , ...,PHII!U8. "

centro e alto da primeira
página. Não se esqueça de
abrir em duas colunas o tí
tulo dêste artigo. O noticiá
rio de última hora, deve. 'ser·
colocado na última página.'
Coloqlle "em lugar bem des-

Vende .. se ótima resin-:1ell-
cia à rUf. Frei Caneca

133.
Tratar com Olívio VaL�:1-

te Vieira na rua Crm: e

Souza 11 59.

n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Maiores Aposentadorias e. ,Pensões Municipio de Críciuma
.

.. :;.

para os Trabalhadores Resumo �I uma A�mlnlstraç8o
Repercussão favoravel do Decreto -

que Velhos sonhos foram aca- Com recursos ordinários, I zou
no �no de 1953. sõ-ne.i- rá suf�cien�e para obra de

instituiu nõves planos de beneficios lentados; POl� longo� anos, I ,1(�quiriu a Prefeitura tr�s .e o. �esu.mo aci�1� desc"j�o. tamanho vulto,

Como já é do conheci- daquela autarquia, em a 'dades sindicais de trabalha. pela população laboriosa do. ai (.M de terra dentro da C,l jLf::,üflCar1a a atividade (.E' E' de ressaltar, também,
Município de Criciuma. Pa- dade para os seguintes fins:: -m ano de lha admirustrt.- q ..ie além daquele superávit,

msnto geral, o Sr. Presi- noite de 11 do corrente, na' dores de Florianópolis: CaI'-
-

ra que aqueles sonhos se' Uma para a construção do. -ao. (oi inscrita na Dívida Ati-
dente da República, no dia séde da Federação dos Tra- los Biccochi e Jaime de '

concretizassem, ao menos .uturo Mercado Público, ou. Não in';o.·,':HE-mos €.n exa- • va, por falta de pagamento,

.em parte, o Prefeito Paulo íl�a para a construção de um �êro, se afirmarmos que é _] importância de ..

-

.

Preis conseguiu, atravez Pôsto de Saúde, cuja área e 1 t it
-

o ô Cr$ 30367240c- x�e en e a S1 uaçao ec n , ' . , .

das Leis ns. 73 e 76 de 14· tci doada ao Govêrno do mico-financeira do=Municí- Pelo exposto, de ver-se
tria, Euzebio Campos e

I P d 2,52 e 31-5-52, respectiva- Estado e êste, por sua \I('Z 0, io
...

de Criciuma, sinão ve-
Ce so Vieira, resi ente e

-

Secretário do Sindicato dos mente, um empréstimo de já está construindo, e final- [amos:

Gráficos, Dalirio Bastos, Se- Cr$ 2.000.000,00 junto a mente a terceira, doada � Sua receita foi prevista

cretário dos Trabalhadores Caixa Econômica Federal. União, para a construção da �m Cr$ 2.550.000,00, sua ar-

Com o então empréstimo, iutura Agência Postal Tele- -ecadacão elevou--se a ....
na Construção Civil, Olivio -

adquiriu um terreno com gráfica. �rS 3.414.148,00, verifican-
Amancio Pereira, Presiden-
e do Sindicato dos Garçons,

!,Ll.400 metros quadrados pa. Outro fato auspicioso me- lo-se desse modo um supe-

_ \.ntonio de Oliveira e Re-
:a a construção da "Praça rcce-destaque. Há lorrgos a· 'avit de Cr$ 864:148,00, re

.Iuzino Farias, Presidente
-io Congresso", cujo ajardi- lOS sonhava o Município ultando assim um saldo Em Canoinhas, faleceu,

J Secretário do Sindicato
lamento se iniciou, com c -om um plano de urbaniza- .conômico para o exercício na segunda-feira última, o

los Trabalhadores no Co-
auxílio do Departamento :;ão, indispensável ao desen- .ie 1954, de Cr$ 347.032,70, dr, Rolando Malucelli, cul

.nercio Armazenador, Age.
Nacional da Produção Mi- volvimento da Cidade, com _ .ern restos ou dividas a pa- to e estimado Juiz de Direi

:101' Aguiar, Presidente em
neral. Um caminhão, um ilanejamento técnico e �ar. Não-se levando em con-' to da comarca.

.xercício do Sindicato dos
rrator e uma motonívelado. ilanta cadastral. .a o saldo em conta especial A notícia 'do seu desapa

:ondutores de Veículos Mo. 'a, que constituem o equi- Com a lei n. 107, de ou- na Caixa Econômica Fede· recimento, ocorrido inespe
[lamento rodoviário <lo Mu- tubro no ano findo, foi J sr.

I �'al de Cr$ 1.237.574,70 re- Çadam�nte, chocou não só
ticípio. Foram feitos enten- Prefeito Municipal autori- sultante do empréstimo au- GS seus jurisdicionados, co

limentos junto ao Mirristé- zr-do a celebrar contrato e ,:oriiado pelá referida-Iei n. mo ainda toda a magistra
-io da Aeronáutica para a ..;-ujo trabalho já iniciado, 73 e do auxílio da União tura catarinense.

-onstrução de um campo de leverá estar concluído até Iestínado à construção do :Na sessão de ontem, da
viação. Enfrentadas as di. gôsto dêste ano, A deso asa campo de aviação. Assembl�ia Legislativa, o

úculdades de toda ordem, orn esse melhoramento a- Desejamos adiantar; aqui, sr. deputado Fernando Os-
"

pode-se adiantar que, em ":ngirá a cas�
_

dos quinhen- [ue as razões que levaram waldo de Oliveira fez o ne-

- -reves meses, o campo de : os mil cruzeiros. . sr. Paulo Preis, Prefeito crológio do extinto magis-
ouso de Criciuma será Desse modo o sr. Paulo vlunicipal de Criciuma, a trado, requerendo voto de
:111a realidade, _

dentro de Preis muito tem feito pelo cumular regular saldo pa- pezar, que foi unanimemen..

.

,'U próprio perímetro suo lesenvolvimento de seu Mu- a o exercício de 1954, fo- te aprovado.
iurbano,

-,
. , .

___

l!CIPiO e se mais não reali- 'am únicamente para poder Também o egrégio 'I'ribu-
.�-

azer face ao pagamentodos nal de Justiça prestou ho
rabalho; do Plano Diretor menagens à memória do
'a Cidade, visto que a par- saudoso Juíz,
ela prevista na Lei Orça- ,À família enlutada, nos

nentária para 1954, não se- sos votos de pezar.
.

�

\

Parte dos representantes dos- vários Sindicatos
desta Capital

1.? .de maio, baixou o De

creto n. 35.448, que aprovou
o Regulamento Geral dos

A nosso reportagem lá es,

ev«, venfica;"do a presen

;a de diversas' pessoas, in-

"O

Institutos de Aposentadoria
€ Pensões, medida que veio

alterar 'sensivelmente. a le

gislação de previdência so

cial, introduzindo diversas

inovações nos planos de be

nefícios até agora postos em

prática no Brasil.

- C-Ol"1-Ó objetívç de melhor

apreciar o referido diploma
legal e examinar em deta

lhes os seus múltiplos as-

pectos, reuniram-se os diri

gentes dos sindicatos e fe-

Oliveira Coelho, Presidente
e Tesoureiro da Federação
dos Trabalhadores na Indus-

Rádio Gaiarujá
--' Amaobã' O ,S8U ll� aolversá rio

nes Domingues, Tesoureiro
lo Sindicato dos Padeiros.

(Continúa na 10a pág.)

t.

Aspecto da' Mesa que p?'esidiu o importante conclave

�lusive, joi-nalistas de- _ Blu- torizados e Rosalino Antu-derações desta Capital, com
a presença do sr. Eurico

Lisboa, Delegado do I.A.P.I.,
e do Dr. Telmo Ribeiro,

nenau e anotando, além de

.utros, a presença dos se

�uintes dil'igentes de enti-
Procurador e ex-Delegado
balhadores no Comércio.

ESTADO"
"

,Festejando hoje ?na{s . um aniversário de

fundaçeLo, O ESTADO suspende o trabalho, na
sua redação e oficinas. -E, comemorando a data,
ofe?'ccerá aos seus- opertÍ1'ios e auxiliares) reda
t01'es e colaboraàorés, um, festiva churrasco, na
CHURRASCARIA MONTE CASTELO, no Es
treito.

Pam essa c01-dial 7'eunião) às 12 horas) tem
o p'l'azer de convidar os srs. diretores dos de
mais confmdes da imp?'ensa esc7'Íta e falada da

_Capital.

o Tempa
,

Previsão do tempo até às

14 horas do dia 13.

Tempo - Instável, me
lhorando no decorrer do pe- i

ríodo.
- -

ITernperatura -: Está,vel. _

Ventos - Val'iáveis, fres-
-

!COSo

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

F�orianópolis, Quinta-Feira; 13 de Maio de 1954

Amanhã, dia 14, completa ..:onceito do público, graças
o seu :po aniversário, a j'á .I orientação firme -e hones

consagi.·ada' Rádio GLJariljft "t�.cqué.a sua direcão, -vem

Ltda., em�tôra que��_j�m �,lm�-r.i�indo em, tudo _qúe se

,conseguido se impôr nó
- '�elaçid�e 'com � "Mais, Po-? -

•
• ..

'�pular"�:, - ;;�:--,-
'Errí"'selÍ,do a única Esta

;ão da Capital tem sabido
_;e elevar, no conceito ge

ral, não só-pelos s€us mara:

vilhosos programas como_

pela qualidade dos que ne-

ur � �m
Para comemorar a passa

gem de,tão grata efeméride
a Direção Artística da
ZYJ-7 elaborou um grande
e movimentado "schow",
que serã irradiado do seu

palco-auditório, às 20 ho

ras, e no qual tomarão parte
Narciso Lima, Dilza Dutra,
N€ide Maria, - Tania Marti
nez, Dino Souza, Osny

I Furtado, Daniél Pinheiro,'
Trio Brejeiro, Jairo Silva,
Edy Santana, Zecatáu, Re

O Diário Oficial do Es- da Magistratura, em dando gional de Carlinhos, Nabôr
Presiden.e � Osny Perei:-a . �

1.0 Vice-pres1dente _ LUIZ Schmltz tado, de 23 de abril último, pela procedência da repre- e seu conjunto de ritmos e

2.0 Vic,e-presidente - João Mendonça Sobrinho publica o seguinte: 3€ntação, mandar-que sejam 1 Osquestra do Maestro

3.0 Vice-presidente _2, Nestor .Horácio Luiz Edital n. 2.823 l'iscádãs do despacho a fls. Carmelo Prisco.
1.0 Secretário - Luiz Pereira Lapolli De ordem do exmo. sr. 26 verso a 27 verso dos au- êomo distinção especial
2.0 Secretário -; Vilmar Cabral da Silva
3.0 Secretário _ Manoel Jerônimo de Souza leso presidente do Conselho tos do inventário que se ��!ão sendo convidados, pa-

1.0 Tesoureiro _ Benoni Schmitz Disciplinar da Magistra-' procede por falecimento de ra esse "Show" os anunci-

2.0 Tesoureiro - Manoel Cruz tura, tornó público que na Pedro Possamai, as pala- .:ntes da Rádio Guarujá.
3.0 Tesoureiro - João -Luiz de Bitencourt. sessão de 14 de abril, [oi as-

I
vras, desde "A Fazenda PÚ- "O ESTADO", registran·

MEMBROS'

1
. d' , d- t

I
bl' 'f 'bl' d .J -

'f'

M- t
-

S f' D
-

1 W dh
- sm3 o o acor ao, nos au os 1ca ate co res pu ICOS o ..lo tao sigm icativo aconte-

Honorato ano� era 1m, emerva en ausen"
. I"Ido Gomes dé Carvalho, Manõêl Maneio' Souza, José .:le. -- Estado. Recomendam ao dmento, envia aos Direto-

Jeronimo de Souza, Antônio Izídio �Feli:;;l)-�rtó" José, Representação n.25, de representado que mantenha res e demais funcionários,
João Vi�ira, Manoel Joaqu�m Silv�m>0, Jdã?, -" IYI�n,�1 Araranguá: �m que é repre-! sempre, para com as partes bem como aos artistas da

Constantmo, Manoel Antomo Machado, Ak1des, Car- sentante o-dr. Lecian Slo· atitude de' sere-nidade con-- Rádio Guarujá, as mais sin-
doso Rocha, 'Soely Patrício, Serafim Manoel Cardoso, .

k'
-

d di.
'

. -

M 1 L d S
-

A t N- d' J 'C t P
vms 1 e representa o o r. d1zente com a sua pOS1çao ceras ,felicitações, formu-

anoe ucas e ouza, ugus o an I, ose os a ' e-
. . I ." "

r-eira, Hermínio Lima, José Tomaz Machado, AroIdo Newton Varella, _ JUIZ de de mag1strado . lando votos para que pros-

Jorge Garcia, Protásio Izaltino Rodrigues, ,Abílio Gotnes direito da comarca. Relator Secretaria do Tribunal de sigam na senda até aqui
de Carvalho, José João Silvano, Obdúlio C.oelho Rebel<;>, Cl sr. des. Guilherm� Abry, Justiça, em Florianópolis, trilhada, s�mpre com des
Gustavo Garcia da Rosa, Cedario Manoel de Souza, cuja conclusão é do- teor se- aos 20 d'e abril de 1954. temor e altruismo, pugnan
Ovídio Militão Gomes, JoS,é Marcos da Silva, Raimundo
José Machado, Leopoldo, 'Eleutério Maciel, Jósé Jorge guinte: "Acordam, os jui- Ivo SeU) secretário.- do pela cultura da - terra

Garcia e Toma:!: Alfredo ele Bitencourt: zes do Conselho Disciplinar D. O. 23-4-54 barriga-verde.

ILDEFONSO JUVENAL
Ao entardecer daquele rãça, - sairia à luz da pu-

longinquo 12 de Maio de blicidade,_ afim de verificar-

1913, - j'á lá vão 41 anos, mos se toda a composição
- dávamos uma volta pe- já se encontrava feita, de

las oficinas do grande jor- modo a iniciarmos a pagi
naI que na manhã seguinte, :1ação da primeira e quarta
_ feriado nacional, consa- páginas" visto que as inte

grado à comemoração da tiores, preparadas com an

Áúrea Lei que redimiu uma tecedência, encontravam-se

PlR1Iõo�rüEMõêífAllêõ
Reorganizado o Diretorlo
-de Jaooarooa

Diretório Municipal de Jaguaruna, reo�ganizado
em 11-4-54.

MESA DIRETORA

_,I

, ,e :�

um fiO � urDI
,:

,mpressas, à espera daque-
le complemento.
À sala da redação, for

nando brilhante 'tertúlia,

:101' <:ativante; Ulisses Cos
les atuam, não sendo facil
Jestacar qual o melhor.

ta, redator principal, gorda
chudo, mas sempre alinha
.:lo no trajar, com aquele ex-

liscutindo sôbre o assunto pontâneo sorriso, expressiyo
)qlpitante do momento: a do excelente hwnour que

mblicação do novo jornal,
1e grande �ormato, que vi-

sabia imprimir às suas exce
tentes crônicas dominguei
ras; Jóe Colaço, piscando
por detrás do elegante mo

nóculo, que tinha algo do

:ia enobrecer a imprensa
:atarinense, viam-se o Dr.

�-I€nrique Rupp, seu' dire-

:;01', em pleno vigor dos trin- seu espírito de apreciado
ta e poucos anos, palestra- Continua na 11a Pago

Procedente a Reclamação
Juiz Varela

que é promissora a situação
econômica-financeira d o

Município de Crieiuma.

Dr. Rolando
Malocelll

contra o

:-.-...
-

.........._--...._...... "" •..-,.....-_........... - �� - -

Porque o prêço dos �vos subiu?
Salário mínimo, Ihe� caro!

- Galinhas ladronas!!!
x x

x
- Péssima impressão! Todo borrado! Todo

sujo! Horrível impressão!
- O ex-presidente da Assem�léia?
- Não! O Diário da Manhã. A impressora está

falhándo!
x x

x
- Quatro e meia da madrugada e você por agui,

_Guilherme? Olhando o céu, contando estrelas?
I

- Ouvindo!
- Ouvindo estrelas?

'-

- Não! Ouvindo estrilos) aqui, na fila do leite!
x x

x
- Saí da Assembléia convencido! A defe-sa me

convenceu!
. ,

- ,De que?
- De que a sessão devia ser mesmo 'secreta!

x x

x
- Bem inteligente. Multo talentoso.
- Quem?
- O Renato Barbosa!

x
-

x

x
- Preciso telefonar para a Laguna e não posso!
- Por que? '

,

Porque só tenho Cr$ 780,00 na carteira!
x x

x
- De Florianópolis a Itajaí estouraram seis'

pneus do novo carro novo da Assembléia!
� - Então o carro não �t'a novo. Era de segunda

n1ao.

Segunda! Nada! De primeiríssima mão ...
boba!
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