
xando os salários mí�ümos do Exército, da Armada e

para o operariado", disse o' da Aeronáutica, da Polícia

sr, Vilasboas, ao apresen- Militar e do Corpo de Bom

[ar, ontem o seguinte pro- beiro� do Distrito Federal,
.

t "A tIO CI' a fim de que sejam subme-je o: r . .0: venci-

menta da praça de pré sim: tidas à aprovação do Con

ples, d� Exército, da Arma- gresso dentro de seis meses

da e da Aeronáutica não a contar da publicação des-'

poderá ser inferior da ... ' ta lei".

.c-s 2.400joo,: compreendel� I

I :,', 'it�

t: �1 �,

R�P!iUi;)��-, :I
I

.Presente projeto é o com-

plernento natural e lógico' ao

que apresentei ao .Senado
no 'dia 3, sobre os venci

mentos' do funcionalismo

público civil. Neste, .como

naquele, procuro estabele

cer os vencimentos dos ser

vidores públicos em base�
de equidade como o ültimo
decret� do Executivo, -fi-

ML

DIRETOR

" R ub.en. de.
,Arrucl.� Ramo.

.aENTE
D .rminlo. F.

�', de Aquino
-

<�==�--------���----,----------- ====�--------�------�����
de 1954

A 'viagem, do Mi�i8tro da
, Marinba Argenfina

-,

BUENOS AIRES, 14 (V. jou hoje para, os Estados

A.) -; O contra-almirante Unidos, a, bordo "do paque

Ohibal O. Olivieri, ministro I
te "Evita", '�l,e passará um

da Marinha argentina, via-I mêsnaquele �aís em visita
, oficial, como convidado do

F 1-'- Ad' 1 Departamento de Estado
é eceu - a -

depois de visitar o Brasil.

berlo Corrêa
.

RIO, 14 .(V. A.) - Ao

sair de sua residencia, na

rua Paisandu, esta tarde,
o ex-deputado Adalberto
Correia sofreu um colapso

MOÇÃO' DE. APLAUSOS NA COMISSÃO SE GURANÇA DA CâMARADE

RIO, 14 (V. A.) - Por cou deliberado comunicada, não estar acordo com ii pro"

d fI a s. ex,cia. o sr, embaixador posição' em face da políticapropo;;;ta dó deputa o u-

d V 11 da França. francesa no Marrocos, pelominense Galdino o a e,
A unica voz discodánte foi que �onsid�rava a Françafoi aprovada, ontem," a in-

d C
. -

a' d� sr. Paulo Couto, do como uma "nação ímperiascrc,ão na ata a omissao

de Segurança Nacional da' ?���_�:�c��:���:�! ..l����._.-_.._.._..............v
Câmara dos Deputados, �de .,-""

·C·r
..,.

hemei
'

guma lnoção de aplausos aos A âmara em
.

omena em
heroicos'soldados franceses,

"1)1'8 da haprensa'que tendo a �ren.tl o gene- ao
.

ral De Castríes, tombaram

em defesa da' fortaleza de

Dien Bien Phu. Referida

decisão, ,será, conforme fi-

o ((PrQjeto
dos Médicos»

fencimentas ..

do o soldo e a etapa. Art.
2.ó: O-vebcÍl�ento do ofi

ciàí do Exército, da Arma

da e da Aeronáutica terá

par base o valor correspon
dente à letra "L" do qua

dro do funcionalismo civil

para o segundo-tenente.
Art. 3.0: O Executivo pro

moverá, dê acôrdo com os

artigos anteriores, a revisão

das tabelas de vencimentos

---_._._-.

RIO,14 (V. A.) - A Co�"
lo'

da, ente;�'��:a�: �:::;��u �ú:��:� RqUI e I er
.

·

•••

I Serão punidos todos culpados:�ío das emer.das apresentacardíaco. Seu passamentoC80 do Dia da Imprensa ex- Ias ao "projeto dos medi, está repercutindo profunda-
pressamos a nossa homeita-

1 d -os". Confirmando os prognós- ta da qual não se afastará,_mente nesta capita , on e o

putado Luiz Garcia, a Câ- ,gem a quantos no Brasil
ex-representante gaúcho na Subiu o mesmo à Cornis- ticos, o' ministro da .Justi- Em' razão disso, em res-

'Dara' aprovou ante-ontem, servem á grandeza da Pá-
Câmara Federal residia-ha- ião de Finanças de onde, ça, sr. Tancredq Nevesj.dis- peito e çomo satisfação à

No PI'a'UI'
.

.Iata da Imprensa a seguin- tria e' á afirmação dos nos-
\ ia,- muitos anosr Afora as una vez apreciado, passará tribuiu enérgica nota, vaza- opinião ,publica,_declara pe-

", ' mocão: 'O� ideais democráticos, 'á 1 t'
"

1
,.

N
.'.

da nos "seguintes termos: remptoriamente que, os res-
-

,e >:.
� '"

'ides par amen ares, o ex" ',ia P enario, .0 primeiro

Ô d PSD PTB "N d t d ora "rente dos quais se acham· ,

,
. -

f � O ministro.da Justiça, ponsaveis apontados em in-ac r O· a a a a comem - 1 '.

into destacou-se no cena,', daqueles. orgãos oram. a- _

trabalhadores de Imprensa, li
.

'

.

-

1
_,

d di d' sr. Tancredo de Almeida quérito já instaurados, se-LEONIDAS DE MELO
Novos tremores -m geràl.>

cio pOIÍ1CO naciona

porl'Jrova
as as iversas mo 1,

,

::: -

b' t ,-

A
..

t Neves, tomando :'cQnheci, râo exemplarmente punidosPARA O GOVERNO .ua atuoaçao no com a e ao ic.aç�es. . primeira, con ra .O sentido de liberdade, .

d 1 t menta dos fatos que envol- e responsabilizados.de' torra na .omumsmo.
'

,

'

. parecer, o .re a 01', o me-
mo, 14 (V. A.) - Con- \J.,' respeito ás garantias consti- .

uco Prisco Santos, repre-:solidou-se, no Piauí o acor- Grécia tucionaik e preservação das Preler'iu a. ;entani� da UDN, rejeita �
do PSD-PTB, para a sucés- .nstituições que desejamos

1-b d
-

d
. artigo 5.0 -do projeto que-

t 1 Será, ATENAS, 14 (Ú. P.) cada dia mais fortes, unem I er a e ", .'

d d'
sao governamerr a .

assegura. aos servi ores . C
/ eandidato da aliança á go- ';:<'ortes tremores de terra ':ongresso e Imprensa na GRAFENWOEHR, Ale- '1

.

itari b' I,
•

-, I1fVe uruversi ano, os, ene-
vernanca o sr. Leonidas de zausaram grandes danos na, nesma luta diuturna de es- manha, 14 (JI. P.) -:-.A po- ficiós dos quinqueníos, roso inquérito para apurar FORTALEZA, 1� (De.

M€1o, �m chapa com o

sr·lzono.
central do Peloponeso .::lar€cimento e de defes<i do jicia dá "Âl'em,�nhã'-:Ogiden- : Aliás ,esse dispositivo já as violencias denunciadas, Newton Carlos, enviado es-

D2lT;crval Lobão. Para o se-
I
no dia 12. Infor�ou-se que ben� �õtilüm e tornam igual. �t:n infor��Vqtie'uni ,p'ilôto iôra c.ondenado pelas co- ressaltando. na oportunida- pecial) _ Choveu torrenci

mdo concorrerão os sr-s. i houve dois mortos e um �erite nossp o d�'svelQ cons�" tche�Oj'de. 2:3 �Íl.o� ,de iaaile; missõ,es dei justiça e' finaI;- de a necessidade de um rá- almente nesta capital.Mr,tias Olimpio e Mirocle� r número iI_1determinado de ta'ute- por ,qu� . coriti�uemos ate<vtQü' c�m seu' a�iã�, em
ças, por ocasião' da primei- pido proceder nesse s�ntido. Informações do interior

Veras. ° primeiro resulta- feridos. .Im povo line :e.$iosper�,i. �m ca�pó de -tr�rna�ento
ra votação. A segunda mo- ,

O Governo não compac- adiantam que caiu uma
do foi um estremecimento. Houve tanibém alguns do Exército dos Estados U- clific�cão nivela ao padrão tua Cô�n violencias pratica- chuva de 165 milímetros na
rí::lS hostES do PSD, onde o tremores em.Patras e Tri- "lidos. f

- '. O"'t�dos os cargo's d�-�'�r- das p�.r ag�es da uutori- ,zona do açúcar de A.carapé'deputado Sigefredo Pache� Doli, que são as duas cida- .' O comandante. da po1'ícia viço p.:.ublico para cujo 'pro- dadé p�blic�. aJé_Maracapaú._ _

_--:;: __

co não está satisfeito com a les mais pOP. lÍ.losas do Pe� Rep.ai;il(::ães:�,,� ...
\1 ��5i.}�esSe�t�:::Jl9 ';"i/

,;::",
'-

vill}'ento s�j'a�ecessario-di: �Q.tés.�itõtlà lii;�r�de in- Ch.oveu fortemen��, tam�
solução dada. Dêsse,modo" 10Pü,l�E'���"2 :lV�i)1-ist�rio ,dQ J

,

:f1",f", �,}��� ,:!'#t��R);.., ':1��::��(f'õ\, _

h ,'< ,

" ..
-< fptori'i:{â�� 'i1i��f:i���r' --d'i�ld�irl �� 'd�n;-âls' _' direitos· "hé� ao longo da :estrada, de

esperá-se que dos entendi- I�1te,r.I,�r, mf6rrnou que �uas d� _gu�-rra .:
,:. '�O, e f-Ol él'l.����f.; ;<>:,��rvI- equivalente a dois ou mais constih_;ci�nà:lmente asse- ferro de Baturité, (\}ue liga

mcntôs gue .... esse represeli- !GNilldaCles..,_da zona de rn-I ,..;_ �,' ço de Intchgencla norte-a-
anos de estudo. Jurados, e norma de condu- FOTtalezá ao Crato.-

tan� pe�ed�� vem ma� ���'cada �a d�s co� meri9n� o que constitci' ,�� .����� � ���__����__��__

�_
, RIO, 14 (V. A) � Atra-

rotl'ua e'm 'tal's casos.'

I
·

d
tendo -com elementos da 500 habitantes, Kalohora t

A B· t
11ft;,

D 1 f'
'

,. '!és do Minist�rio das Rela-
O �pl'loAto' ,tcheco fu'gl'U em O' 'ra5,1 a gora "I ao' _

UDN, resultei uma cisão no' ,r�;neS, lcararr sem Ullle�
_

_partido majoritário. casa habitavel. ;õe,s Éxteriores, a Comis- �m pe'q�eno �vi:ão' civil.
�!O��t�iv:;:::�od:�U::� �omotor.

,

'

,

d,'o 'rov'o':, e', Gov'erno do Li,bano.,nunicad�, segundo o qual,

I Im'b·" d!J B
..ela'lelodos os mteressados no as� • '-! BEIRUtE, 14 .(U. P.) "- sileiros, pela

. acolhida 'dE'
;unto deverão apreseliltar a, DO Brlsil '

,* Numa:Ínoç�o ontem �pr�v�- ; que v�m s�ndo objeto, no

\
locu:nentação ex�gida para .RRUX:E�AS�) 14' (U. P) da pela Sâma,ra 10 Pi'lTI_:- I

Brasil, o presidente Cha·
) alidamento de seus pro-. -,-.0 sr. René Van Meerbe-' mento, q govêrno e a naçao moun, e formulam· os vot'?s'cessos até o _d.ia 5 de julho ke, ministro 'l)eÍga em. Bo-' �li15�nesà, 'exprimem se�s I mais calorosos' pelos 'es
;:n'oximo. Adverte o comu- rotá, acaba de s�r nomea- sentÍl'nentos de viva grati- treitamento dos laços de a

nicado qué a relação no- do embaixador da bélgica dão ao governo e povo bra- mizade que unem o Libano
.n i n a 1 daquelas pessoas íw Rio de Janeiro; ()�()�()_"_()_() ao Brasil.

-

POSIÇÃO /:!onstá de uma publicação Nascido em 1895, o sr

RIO, 14 (V. A) - Jus

uficada da tribuna pelo de-

veram \'0 Jornalista Nestor

Moreira, ocorridos no 2.0 ChuV'O,S
Distrito Policial" determi- Ce 'O ra'nou ao general Chefe de

Polícia, a abertura de rigo-:

Na Câmara
o sr. Laler

o sr. Abdallah Yafi, pre- O 1 (V A)
,

RI ,4 . ..
- sr.

sidente do Conselh01 frisou
'[-Ioracio Lafer ,ex-ministro

-lue o govêrno aprovava, de
todo o coração, esta moção,

. Victor Hugo e sentia-se profundamente'� a Imprensa". , .
timo. Bogotá.

.

�:'a�t�::�:::Ug�:l��:P�:�:: CO· o' Ir'a a'
..

m-a"
", - d' ,

b -d·os Partido -Social Democrático
-_::m,:�::.e�;:;;e;:� :lt;é:.

.

-

Joraçao OS SU S1 I Oirot6rl. Regional de Sla.'Caíarlla
do Brasi[ Aos hoinens da RIO, 14 (V. A.) A Co- :la COl1Stit)l�ção, fixar· os zer do sr. Lameira Bitten A 'Mesa do lJiretório Regionaf; de acôrdo '

Imprensa de_ve a Marinha .missão de Finanças delibe- ,ubsidios para- a próxima coúrt, não impor,ta em de.s com,o:que êste deCidiu e na forma dos Estatu
de Guerra muito estimulo

l'OU nãb aumentar os subsi- legislatur,a.' 'col1b.êc�r a hec��sidade de
to�, vem convocar, p�lo presente, a Convenção' :lios dos parlamentares. Agora, o projeto .Ira a um ,reajustamento dos atu.

•que lhe chega, através da
Tal decisão foi tpmada fJlenário"'para decisão final, .ais �ubsidios, tê,odo-se em f;.egional Ordinária do Pal'tido, para reumr-sepágina dos jornais, vindo

C "t 1 d" 28 d t' 20 ho')ór aquele órgã,o da Câma- c'endo que -o pronun.ciame,n- v.ista 'a con�tante elevação oesta . apI a ,no la o corren e, as -diretamente do pensamento . ,

"

A' t P
"I'a Federal ao aprovar o. to da Sub-Com:is'são, �o di- ,do _

custo qe vidá. "as,)1a séde partidária, a rua rClpres e
.

aI-dos líderes e da emoção ft9 _

i)rojeto de resolução, apre�
l'a, n', 5, com a seguinte ordem do dia:'

.

povo. o historiador do futu-

A" doO"" d' M d h'1'0, para traçar em, toda· a
sentado pela Sub-Comissão· COO. ena ça,o

.
e Dssa

, eu a) escolha d9s candidatos às funções le-� ncu{nbida de, nos termos,
gI"slatI·vas do Es'tado e da UnI"a-�, noSUa realidade a o.disséia dos

,homens do mar, 'através dos N'
. _. ,

TEERÃ, 14 (U. PJ - culpado por tentar o des- 'pléito de 3 de outubr()
-

do � correntetempos, há de encont�'ar nas; OVO orgao nas Ui..í. Conselho d'e Guerra de I tronàmento do Xá, pouco ano.
� 'orca's Armadas :<\_p�'lação,confirmou dia 12, ...ntes de ser ele mesmo a� : b) ass�ntos': outro,s de alto interêsse

;;1 pena de três, anos de pri- pelado do poder petas f9r-' partidário.
",RIO, 14 (V. A.) - O ;ão,' na condição de inco- �as. monarquicas a Mossa-

Florianópolis, 14 de maiC,l de 1954'.'pI,esidente da República as- municavel, que foi imposta degh no cargo de primeiro
CELSO RAMOS3inou cl€qeto criando a Co- ;tO ex-primeiro minisfro do' ministro.

lnissão Permanente de Co- [rà'n, Mohammed Mossade- ,O Conselho aumentou de
BUENOS AIRES, 14 (U. ll�unicações das Forças Ar- �h, por um tribunal de ju- 2 �ara' 3 anos .a pena de

P,) � Faleceu oRtem� de madas, que tem �omo obje- , cisdição inferior que o con- prisão imposta ao general
lhanhã, nesta capital, na livo fixlll' doutrina· comum siderou culpado do delito Taghi Riahi, ex-chefe do
idade: de 55' anos,- o arcebis- de áção melhor /para' a uni- de traição. Por seis võtos Estado-Maior no regime de
po da cidade de Eva PeT,on 'Iormi;ação do� métodos e contra um, o Conselho de Mossadegh," o qU!l1 ordenou
(antiga La Plata), monse- n"cursos dentro das ca�ac� Guerra confirmou a senten- que o Exército fizesse caso

nhor dr. Tomas J. -Sõlari, ' lerísticas proprias de c·ad,.� :;a ditada a 21 de dezembro, omisso das disposições do.
Cuja saúde se' achava abala- I

::111a das' três forç-as arma� na qual o idoso.-chefe na- Xá para que Mossadegh se

a desde hÊ! tempos, I (i:I�. cionalista foi considerado demitisse.

cmalquer que seja a posição
de corpo a alma está de joe-,

Ih('s.

"Dia de
<

Imprensa"·
SAUDAÇÃO DA :oleções de jornais e revis-

MA�INHA :as do Brasil um amplo E'

RIO, 14 (V. A:) - A ):::l�:--i,tal1te manancial de in,

MaI'inha de t;uerra, por :orma'ções seguras e de for

int�rmédio, de seu Depar�a- "e-s e-lncções no relato· coti
mento de Relações, sob a liano das atividades da ma-'
orientação ,do comandante "ujada que domina os "ver
Maurilio Silva, dirigiu a im- _1.es mares bravios de nossa,

Há momentos na vida quP� prensa no seu

mercio" e "J�rnal do Hra- mática. Foi ministro da Bél
sil", no dia 3 de março úl- gica em Lima e depois em

programa tel.:'ra natal". Por tudo isso,
"Vjva a Marinha" saúd� os

trabalhadores da palavra
imprensa ciam-ªndo, Vi-

feita pelos jorn�is "Diário Van Meerbeke, ingressou
de Noticias", "Jornal do Co- em' 1920 na carreira diplo

"Viva a Marinha" a seguin
tE saudação: ao ensejo da
data do "Dia da Imprensa'"
- A Marinha de Guerra

'Faleceu o

arcebispo de
Eva PerOD

'

Secrétário
ROBERT.O,OLIVEIRA
�' -

.

Tesoureiro

Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Ger.al
RUBENS DE ARRUDÀ RAMOS-

0,-..
.

SecretarIO
ANTÔNIO DE LARA RIBAS

00

corÍÍovido pelos sentimentos
testemunh.ados pelo nobre

povo brasileiro, em rel::tç,ão,
ao chefe de Estado " -liba

nês.

la Faz�nda, já foi convoca
do para assu�ir a cadeira

vaga deixada pelo sr. Plínio

Cavalcanti, que assumiu a

Secretaria de Segurança
,PúLlica de São Paule. De

pois de ter-?e afastado da

p'asta 'da Fazenda, o sr. Ho

racio Lafer .restringiu suas

atividad€s _poliNcas a São

Paulo, onde partlcip_ou ati

,vamente, nas hostes do P.

S. D.,_Qa política sucesso

ria.

DA CIDADE.".RISO

,

,
:;.< ....

UDENILDA - Você, Vol-
11ei, tem que'me arran-(
jar muita vestimenta,
sei1ão eu o largo! Não

,

,

-foi pará isso que . você

despiu a Assembléia?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA D:B; OLHOS _ OUVIDOS·_ NARIZ E

Indíeador :Preflssienal JDi. GliERR Q
M· E iO I C'O ,S' ,'. Dr. 'aost_. Brasil I' o E S TA D O Chefe do Serviço de Ouvidos _ Nariz e Garganta

_

.

do Hospital de Florianópolis
.

" .

ADYSLAVA
ESPECIALISTA EM 0,0- ADl\UNISTHAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO r ;' DR..ALFREDO DRA iWL.
ENÇAS DE CREANÇAS.: Redação e Oficinas, -à rue Aparelhos para 'tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO I

'CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL
I
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

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

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
pR !ANTÔNIO DIB 12 horas.

Diretor : RUBENS A. inflamações do Nariz e' Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
· RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doencas Internas Ex-diretor do Hospital :; MUSSI Gerente; DOMiNGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
CQRAÇÃO' - .FIGADO Colônia Sant'Ana. I ...,...lVÍÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de

.

AQUINO. - Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E':1l muitos
.RINS :_ tN'TESTINOS Doenças' nervosas e men- I CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes:

_
casos sãc-.evítadas as operações das Amigdalas

rrratámento:'ínoder�o da tais.
.

GEI'(.AL-PARTOS
.

Representações A. S. La� IULTRA VIOLE.TA FRI_? (Tratame�to das Faringites
SIFILIS' Impotência Sexual. Servico completo e espe- I a, Ltda. . _

.

'e mflamaçoes dos OUVIdos)
Consultório _ Rua 'I'ira- Rua Tiradentes n. 9. cializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

I
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

.

lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _;;0 andar.
.

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
, HORÁRIO: horas. imétodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.
. ;LAMPAD,A 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 - Res. 54 - Estreito. .1 no - SALPINGOGRAFIA . ROS VIEIRA I.
Rua Felipe de Uliveira, n. I INFRA VERMELHO .

- 2.276 - Florianópolis. I 'rEL. - 6245. -

- ME.TABO�ISMO BASAL .

,'_ ADVOGADO _

\ 31:- 6° anda�', _ ,. Grande Prática na Retirada de- Corpos Estranhos de
---- ----.--;- I- Radioterapíap : or' ondas t

• .',
I
1 el.: 32-�870i.. - São Paulo Pulmão e Esofago

DR ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN- Iturtas-Eletro.coag.ula�ãO,�,- Caixa sposttalC15to r: Itajaí AssiNATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa•

. -. -- an a a arma -

N C it I .

PIRES DHAUSEN �UIOS Ultra. Violeta e l'lfra. .

,
..

a api a I
.

-Belo Horizonte
.

_ MÉDiCO -- CLtNICA MÉDICA DE jl\ermelho., . .
. DR. MARIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365, ,

âti Hosuít I: <\DULTOS E CRIANÇAS' ,
Consultórío : Rua Trajano, •

RIND'O
Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã .no Hospital _ A tardeCom pra .Ica no o,sjn a

r
.

- , ,'.
� n.]. 10 andar - Edifício do.'

" .' N I tertor d 2 h di t C ltóSão Francisco de ASSiS e na Consultório - Rua J08ú, '
.

- "�*",,,"jf
o m • as oras em ian e no onsu ono

Santa Casa do Rio de i Pinto, 10 - rei. M. 769. IMonte?]�., .. e

I
Ano Cr$ 200,00

\J
. I Consultas' Das 4 às 6 ho-' Eo,rar.o: Das 9 as 12 ho-

DR. eLA'UDIO Semestre o Cr$ 110,00 o
- - �_o__

anerro •. I D' MUSSI ... A úncios mediante con- DOENÇAS DO APAREI:.HO. DIGESTIVO
CLíNICA GERAL DE . raso iras

-

'_ 1,' •

,

nu.
ULCERAS DO ESTO:M;AGO E DUODENO, ALERGIA-AvbLTOS E CRIANÇAS I f:e,;i�lência:' Rua Esteves D�s lo as 18 horas - Dra, I BORGES

-

trato.
.. .

ão I _ DERMATOLOGICA. E CLINICA GERAL
" I' i . Av -Getúlio .1 ú

n io r, 45. Tel. 2.812. ,MU ....SL ADVOGADOS Os orrgmais, mesmo n

O M I N Fva�'�::� �or,oBIGÚAÇÚ. i <,
. IResidkê.lc�a4: Avenida Trom- Fôro em geral, RTe?burso� IP�ldblicados,

não serão dP,VOl-1 r'l. I·gu·e U:DeS' errel·ra:_·II
',.

S d
'

Q"
.

O! ,·JOS - OUVIDOS _ pows y, � . perante o Supremo ri una, VI v\. /

01"1)"'0" egun as e um- . 1 ,

Itha(lSl�afs;.ii:a;, das 8,30 às 11

II
;-J.-\HlZ E GARGANTA

1'.DRn'�,A�VEIWLTAON t:��:�r:�;.ribunal Feder�l sa�il�i:e�:I�Sn:�n::it::s����
""SCRITóRIOS tidos nos artigos assinados.

Residência: Rua Felipe
--

J', L

.

I -CIRURGIA GERAL· Floriánópolis - Edifício �

Schruidt, 23 - 2° andar, DR. JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras _ 'São Jorge, rua Trajano, 12 rarmaClaS
3JH. 1 - Tele 3.002. I VIEIRA Próctologia _ Eletricidade :- �o andar -:- sala 1,. ,. d PI

-

--------,
Médica o. RIO de Janeiro - Edifício e. amaoDR. WALMOR ZO-

. . Con;ultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antô-
8 Sábado (tarde) Farmá.

MER GARCIA Especialista em: Olhos -
Meireles n. 28 _ Tetefone: n io C,arlos 207 - sala 1008.

p_1110mado pela Faculdade Ouvidos _ Nariz e Gar- '3307." I' DR' CLARNO 'G ci�hE.spe�nia
.__ Ru'a Con-

N
·

M t---C ""I H kNacional de Medicina da ganta.
,

Consultas: Das 15 horas' • se

9 eI�:mi=g:a _ Farmáci.a aVlo- O Dr « ar: oeDe e)Universidade do Brasil Receita de óculos. em diante. '

. GALLETTI
,

E�-interno por concurso da Infra-Vermelho. Residência: Rua Vidal _ ADVDGADO - Esperança - Rua Conelhel-I'Maternidade-Escola Ultra-Sonoterapia ..::.. Ne- Ramos _ Telefone 3.422. Rua Vitor Meirt:lles, 60. 1'0 Mafra
, RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA

"I

(Serviço do Prof. Octávio DR. DIB CREREM FONE: 2.468. 15 . Sábado (tarde) _ Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
Rodrigues Lima) bulizações,

ADVOGADO
_ Florianópolis -

Farmácia da Fe _ Rua Fe-! .�scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
Ex-interno do. Serviço de Equipo de Oto-Ríno

. . ......,....._.---:-- li S h idt I' bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí,'.
d H lt I (' .

E t d ) Causas cíveis, comerciais.t s I maçooec ipe c mi
dCirurg ia o ospi a I.UlUCO no s a o .0 oro �. . , ._' mos apenas para movimento e passageiros.

l. A. P. E. T. C. do Rio de Rua _ Vítor Meireles criminais e trabalhistas. 16 Domingo - Farmácia As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não-

Janeiro Cons'IJ,ltds populares uteís da Fé :...._ Rua Felipe Sch- prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e
Médicc do Hospital de

n. 22.
,

.

-

SANTOS �Volt_a)
_o'

.

Caridade Horário - 9 ás 12 horas Rua Nunes Machado, 17 midt
I, .

_

-�-DOENÇ1t:s=DE�SENHOJt'AS- O_:-}6-�'s�18 horas. .-'''''-'- - (esq..'I'íradentes] -. sobra- 'O ileltoP" encontrará, neaT 22 Sábado (tarde) -

ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
- _eARTOS-OPERAÇOER FONE - 2.675 do\- sala 3�: '-: 'la çOrJDa,';finforlPaç�s que farmél;Cia 'Moderna":'_ Rua NO M:E:S DE MAIO DE 1954
Cons : Rua João Pinto n. 16. Itesidêncra : Travessa necessita. diàriamenfe e de João Pinto

j

das 16,ÓO As 18,00 Urussanjra 2. - imediato: 23 Domingo _ Farmácia

Pboerlaasm'anhã atende
Apt. 102.

DR H ENBI'QUE! Móderna _ Rua João Pin-
.

.

'. • -

'JORNAIS Telefone
to Florianópolisdiàriamente no Hos- PRISCO PARAISO

10
Estado 3.022 -

it I d C íd d .. .

ÉDICO 'G 26511 29 Sábado (tarde) . Far-prta e ar) a e..

DR. 'VIDAL.
. M. '\_, �zeta v :áesidência:

Operações _;_' Doenças nárío da 'farde..... 3.57: �ácia Sto. Antônio - Rua
,',' 'RBa: General Bittencourt CLíNICA DE. qnANçAs, h CI' ic d Hário da ManhA " 2.46� João Pinto

. , CONSULTóRIO ,_ l!"eli� <;le Sen oras - Imca e A-Verdade 2.0UI i 30 Domingo _ Farmácia'\ n.;lQ1. Ad lt i i I Z 68Sielefone: 2.692.
,I

pe Schmidt, ,_38. u os.

HImOpsprenI,,88AIQsf.C a ... • '5to. Antônio _ Rua João
CONSULTAS - Das- 4 Curso de Especialisação

.
. D-R' ARMAND'O 'VA . no Hospital dCls Servicr,rt's D� Caridade: _

Pinto.

;
O 'A'S\SIS

-

1
:'l.S 6 horas.

do Estado (Provedor) •...... 2.314 O serviço noturno será
� LERI DE Residência: Tenente Sil- (Portaria) . ... .. .. 2.036 efetuado pelas farmácias" o I (Se!'viço �I) Prof. MarIa- !.831

.

.--:. M:€Blco -. I vcira, 130 Nerêu RamGi Sto. Antônio, Moderna e
-1)os Servi�3slde Clinica In- FONE _ 3.165. ' no dE: Andrade) .Militar 3.157
iãntil da Assistência Muni- I Cl1nsultas - Pela manhã �ão Sebastião (Cua Noturna situadas às ruas

.

cipa1 e }Jospital_ de Caridade
I

_

-_._ I no Hf'sp'ital de Caridade. de S�M�) . . . . .. 3.15�, João Pinto e Trajano; EMPR11:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE'

CLt�ICA
.. l\J:€I,HCA DE DR ANTONIO 'MO- A tarde, das' 15,30hs..MaterDldad� �outor -.121CRIANÇAS E ADULTOS .

NIZ DE AR'AGÃO' Carlos Corr�a ... i}

.- Alergia - I·' 'em diante no consultório, CHAMADAS UR-
.

i I
.

a fComlUltório: Rua Nunes ii Hua Nunes Machado 17, GENTES DICO a�pllm r a
Mach;do. 7 - Consultas dai' CIRURGIA TREUMATO-

r"qlLna de Tit'adentes. Te:. Corpo de Bomlk:irCls S.3U I Adventista15 às 18 horàs. oLrtOGpeIdAI'a 2.766. __erviço Luz (Recla·
'2.41)' I, Matr(culas Abert"'.Residência: Rua Marechal o mações) • _,

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Consultório: João Pinto, 1 Resi!lêncià - La Porta �'olícia (Sala Cumis- I CJrsos: P.rimário e Aã-
.----

18. Hoie1. sário) Z.03� I missão IDas 15 às 17 dià.riamente. Polícia (Gah. Dt:l�-
.

de Ouro
DR I. LCBA'fO Menos aos Sábados fado) . . . . . . . . .. 2.554

Rua 7VsiscondeRes.: Bocaiuva lS5. L

'COl\lPANHIAS DE Preto,.·
IFILHO Fone: _ 2.714. , TRANSPOR'r'l

Doenças do apare'ho respi- \$:REOratório-
TUBERCULOSE 1'.-\C . , ..... , .... S.700

l'rl'lIzf'irt do Sul .. ""... �.500
RADIOGRAFIA E RADIOS- lP.anair' 3�5á3

� COPIA DOS PULMOES . I �. . , "

Cirurgia do ToracX \, ad... ;.-, ..,.,. 22�3��
F Id d 'AgA

'

• Lóide A'�"eo .
.4

������� deP�:dici::,uTi:io� eaC.18 .Real.·;, ,
1.3�

�candinavall 1.. 2.50(1
logista e Tlsiocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos /( d' BAR E SORVETERIA IJO'fF:JS

Curso de especialização pela . e AMERICANA
_ �;::.. it;I�>

.

: :
.

: : : : :: :
S. N: 7. Ex-interllo e Ex-as- V d B' Sorve .

eJ? e-se o ar e -. \1 .. 1 ropu'- .

sistente Je Cirurgia do Prof. •

R I"

P bl· ·d de'
teria Americana sito a ua L. r,·rt. . .. , ....

UgO Pinheiro Guimarães

U I'CI a
'

(Rio).
,

.

Saldanha Marinho n. 13, ('V1(III� •••.•••••

Cons: Felipe Schmidt, S8 'Edifício Machado. Tratar I ,0'.',0' r,,: .. ,
.

I I P"'lr.. h. .;'... .. ..

_: Fone 3801..1, :'0 local com o sr. Umberto
I '(1 .. _, , , ......••...

d
. Caixa Postal. 45 �

Atende 'emehota,rnarca a. I I \lIacha.do, o qual explicará :.'�,o�.�TI'F''1'O __..
_

Res: Rua São Jo.rge 39 - . }'lorianópolil
d d 3t1

Fone 2395. Santa Catarina I c motIvo
'_

a v_en a.

o_...._.__

i UI-que ...• , ••••••./._ _ _

--------------�------------�

2 Florianópolis, Sábado, 15 de Maio de 1954 O ESTADO
------------------ ----- ---

o
"

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 10
ANDAR DAS 9· AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

SCHMIDT.
.

IDA VOLTA

Itajaí Rio de Janeil'o Sant�s

19/5 20/5
24/5 26/5
OBS.: _ O Itinerário supra está sujeito a alte-

"'ação sem prévio aviso .

Horário de Saída: �,

de Florianópolis às 24,00 horas
_

do Rio ...de Janeiro às 16,00 horas
Para mais informações dirijam-se à

rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO..;ONIBUS DO

RAPIDIt {(SUL-rB.RASILEIRO»)

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2,:n2

Viagem com, ,seguriloça'
e

,

O MELHOR JURO . Florianópolis - Itajaf -- Joinville -' Curitiba

Agência: Kna ,Deodoro esquina da
Rua Tenenle Silveira5%

'Diretoria . de O,bras' Públicas2021
2.276
3.147 i
.3.3'%1 !''.H�
Z;,M'í I
•U71 I
�.f.i)9 .

i'

Dffe'SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO: 16

flORIAN6pOLlS' .

. A V,I S O

I
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avÍsa que

mudou-se provisàrialilent� .para a rua Vidal Ramos, n.

76.

II Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1° de
.

Abril de 1954. o,
���-------------

Casas
H' .

La:vando .com .�Sabão, ,
,

.

.

;'\'/·ngelll' �es�cialid�de
. da Cla., WBlZEL ·1,RD1JIrmL-J8Io:yille. (m_arca �8U!l.trada)

�-.,_.....,.� econo'
_".

- fe. ' e d 'elro

Alugam-se ótimas resi

dê?cias, uma à Rua José
Jacques nO 4 e outra nos

Çoqueiros; p r o xi m C? ao

Praia Clube.

Informações à Rua Con

selheiro Maha nO 24.
I
'I

I

---_.--_. :'. ,__ o _. ,_ - _,__ ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .ETAOO Florianópolis, .Sábado, 15 de 'Maio de 1954

ONTEM E HOJE
Na. "PA' SAEld

A's 4,30 e 7,30 e 9,15 hs.

O'ínema.s
NO I LAR' E' NA SOCIEDADE

)
A datá recorda-nos que: rio, junto ao, Trapiche do

Ipojuca, no Rio Merépe,
- em 1630, o, Almirante sendo os democratas Do

holandês Ita foi atacado de mingas José Martins e
,

I ,

.

surpresa 'no istmo de Olín- Francisco de 'Paula Caval-

da pelo Capitão �oão Men- canti de Albuquerque, der
bora a embaixada do Para- des Flores, fugindo com os cotados;
guai desminta, os dois pas-

" , dispersos de sua escolta; - em 1818, as tropas do John'Wayne - Nancy
sageiros misteriosos que de-

Olsen _ em _ I A's 4 e 8 horas
- em 1633, o bravo Hen- Coronel Gregório Aguiar esembarcaram do avião da

AVENTURA PERIGOSA PAFUNCIO E MARóCAS
"Nacional", procedente de rique Dias se apresentou ao do Tenente Coronel Fausti- IN TELEVIS-O JNo programa: A A - oe

Assunção, podem bem ser o

I
General Matia� de Albu- DO Tejera, foram fragorosa- Noti�ias da semana. Nac.' Yule.I próprio embaixador guara- 'querque, �o Arraial do Bom menta derro�adas, pelas do

Preços:,,7,60 -:- 3,50 !
REDUTO DE ASSASSI-

I ni nó Brasil, sr. Emílio Dias Jesús, oferecendo seus

ser-,General
Bento Manuel Ri- LIVRE _ Creancas maio-I NOS - Roy Rogers.

'

, Vivar e seu motorista Gon- .

h 1 d Lei
,,'

"
'

-__ I A LEGIÃO FANTASMA!
• ViÇOS contra os o an eses; .erro; -es de 5 anos poderao en- "zalez que haviam embarca- -

'. '':;',''

'19/100 Eps _ W Reed
'

d
'

, �h
I - em 1818, Bento Ma-" - em 1862, morreu em

I
trar na sesao de 4,30 horas' _ ,. .

.

o para o seu pars a c a-, ..' ,

.
' . No Programa:Existe, sim; mas nós não a alcançamos .rnado do presidente Chavez ; nuel Ribeiro, COIU 500 ,ho- Ilecife, o Coronel Bento

JO-: i 'F'l J 1�o:���ae�áp��:�r�n��e��� ���aem�tomos ,três dias :mtes de explodh: :m�ns de São Paulo e Ri.o sé Lamenha Lins, um dos t (itEij: g '�n " I i�::ço��n� Cr$��c� e 3,50-
x x x a rcvoluçao. iGl ande do Sul, em cumpri- bravos da guerra, civil de "J Imp. até 10 (DEZ anos".

,

D M" II 'menta as in:strucões rece- 1824 em Pernambuco e da '

As 8 horas. I _' ,

Enlace � emiani- appt' i • ��CAIl 811'1LlTlCA& 'Ibida, do OeneraÍ qurado, Campanha Argentina de John Wayne -

N:.�cy i

-_ ,- ,

Realizou-se ontem na cidade de Lajes, o enlace ma- Ellllr da NOOBelra atravessou o .u.ruguai para 11827;
de Deputados dos varies itrimonial do jovem Fernando Damiani filho do prof. (I

I 1Anacleto v. Damianí e d. Maria P. Damiani com a gen- lI"'ea. a-.slUar, •• ir.. ir destruir as baterias que - em 1947, foi solene- partidos conduziu a Ban-,
A's 5 e 8 horas

til senhorita Yolanda
.. Mappellí, filha da Vva. Bohemia t....t. ti. alfUIa. IA.r,tigas. .lev,antára na, . m.ar- mente intronizada na As- deira e o Deputado Veiga,

Wendel Corey - em -

P. Mappellí. .

,.gem
direita em,Entr,e-RlOs; sembléía Legislativa do Es- autor da proposta, fez a REGRESSO DO INFEnNOO ato civil 'realizou-se ás 16 horas, tendo como pa- --"",--�----..,-...-

drinhos por parte do noivo, representando o prof. Ana- Vem ai o Mio. da - em 1845, �o Rio de Ja- tado de SantaCatarína, na ,saUdação" por determinação. No Programa:
cleto V. Damiani, o jovem Claudio Ramos Floriani ,e d. .

..

neiro, faleceu o General Sala das Sessões, a Bandeí- elo Presidente da Casa. Cinelandia Jornal Nac.
Maria C Damiani, Sr- Ressé Mappelli e Snra. Many Marlaaba d� I· C s 700 350. .

'. AI' ü Manuel Jorge Rodrigues, ra do. Brasil Uma comissão ,! And1'é Nilo Tadasco Preços: r, ,
-

,Campos Mappelli; por parte da noiva, o Jovem tamiro ,.•

Pires Lopes e senhorita Eli Damiani, Sr. Renato, Sch- Argentina Barão de Taquarí, um dos Irnp. até 14 anos.

midt e S�a. Nair Mappelli Schmidt. O a�o religioso, rea- RIO, 12 (V. A.) _ Está gloriosos defenso'res.da Co-
lizou-se as 18 horas na Catedral de Lajes tendo como, .

. ,.! A • P I_
_ -

padrinhos por parte do noivo, o jovem Acacio Pinto da I 1��unc1ada para o proxu�1) ,loma do, Sacraménto, em .

.

ar lClpaçao "

Luz 'e senhorita Ilsa Damiani, Sr. Renato. Schmidt e Sra; I dia 15 a chegada a esta

c,a-11826; WASHINGTON LUIZ DO VALLE· PEREIRA E
Nair Mappelli Schmidt, por parte da noiva o sr.. Rene pital do ministro da Mari-

1891 N'" ,SENHORA
,11' 's M C Mil' V B h

- em
, em iteróí, ,Mappe 1 era. any. amp,os appe i.e. �a. o' ,e- nha' Argentina. O ilustre vi-

, " PARTICIPAM O NASCIMENTO DE SUA FILHA
mia Puchciles Mappelli e Luiz Ramos Floriani,

it t
..,

b
faleceú o poeta e historia,

_ REGINA _ OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE
x. x x I SI an e, que viajara a or-

d de I rTA M"'TERNIDADE "DR. CARLOS CORR,EIA".do do navio "Evita" desem- or Joaquim, Norberto _'I fi

Enlace Matrimonial I barcará antes no porto de SOUZIiI Silva, nascido' em 18 'A-
_'

d
�.

, tI
Santos. .

__-_

-de jun�o de 1820; .

A •
gra eClm�n·.o

. .LA1!� - C��POS ,

P 'I d' O·
- dia da Independenc1a Targino Vieira Machado e senhora, vem por mter-

, Realiza-se hoje, CiVIl e religiosamente, o enlace ma-

recel O O J!l . ",
.

.

-

.. trimonial da gentilíssima senhorinha Corália Laus, filha
. _" U. do, P��a��, �,.�() .Paraguaí: I' médio d,�ste..1 agradecej; publicamente o Pt. YJDALDU-

do nossõ presado e saudoso conterrâneo Pedro ,Laus
.

e ! ATUANDO ÃDIST:A'NCIA' .:....:.�aniversárlô,-da:.::Rádio-1 TRA FILHO, pela competência é dedíeação com' que
sua exma esposa d Alaíde 'Laus co mo sr. AlVIm Cam- ", ,,',

difi "O' ". i,r d' 'F'l
'

. .
','

. - d'filh
.

d' A "1' C' 'd As anlldalas podem ser- ) usora qaruJa, e o·

'I
tratou de sua filha menor GraCla Mana,- por ocaSiao a

pos, 1 o o sr. ti 10 ampos e sua exma. esposa
'. .

_ -

,c _

'

, '. , .'
•

Y, '

Ar-acy Campos' ,
.

VII' de abngo a varlOS ger- rianopohs, um dos maIS grave enfermidade que a -acometeu.
O ato civiI; que se realizará na residencia da noiva, ,nes, muitos q�les perigo- destacados órgãos' da im�!. _

'

'

,

no Sub-distrito do Estrei:o, às ,9 hor�s, terá como

teste-I ;05 por causarem afecções prensa falada; Tr,ansporjes Aéreos (;a:-munhas, por parte do nOiVO o Sr. An Alves d� Campos ;te órO'ãos situados à dis- '

,

e 5nra. Anita Campos; por parte da noiva, o sr .. Carlos " ,b •

d
- em 1942, assumiu a "ar.-nense S &,

K .

h '

'

I ,ancla, taIS como: oenças "
, I .'�.oerlC . e ex��. esposa. ,,' . '.; .

.

ISecretaria de Segurança C" h '

O ato religiOSO efetuar-se-a as 10 horas na IgreJa dos l,ns (nef_ntes), dasal-.

!
AS;:,EMBLÉIA GEnAL ORDINARIA

de N. S. de Fátima, terá como testemunhas: por parte: :iculações (reumatismo ar-
Pública o Estado de Santa 2a CONVOCAÇÃO

do noivo, o sr. Amir, Campos 'e_sua eXI?a. esposa e por, :icular) etc. Catarina o Capitão do E- I São convidados �s senhores' .ac}�nistas de.sta socie-

parte da noiva, o sr. Jucílio Bernardo Laus e a Exma.
I dade para a assembleIa gera! ordmana, a realiz.ar-se na

snra� d Alaidc Laus. P;l'evÍ1UL-Se contra pos- xército, Antônio Carlos ,de, séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta Cidade de

Ap6s o enlace o distinto casal segUira viagem para síveis complicações' fa- Mourão Ratton� , Florianópolis; no dia 20 de maio ele 1954, às ,15 horas,
Cambé, no Estado do Paraná, onde fixará residência. zendo 'examinar' sua

-o-
. para deliberarem sôbre a seguinte

Aos noivos e as exmas famílias as felicitações sin- garganta, ao primeiro ORDEM DO DIA ,

d O ESTADO 15 DE ·MAIO 1 - Leitura., discussão e ap'rovação do balanço,',cerase. sinal de inflamações, _ _

X X X I conta de' Lucros e, Perdas, relatorio.da Diretoria e pare-
por um médico espe-

, , cer do Conselho Fiscal.
'

'_

cialista. - SNES. A data recorda-nos que:

I
2 �<Eleição do Conselho Fiscal, e seus suplentes .

to Alves; . 3 _ Outros assuntos de interesse, social.
S I' M 'lh

------' -, -_. - I' - em 1635, os, nolande- Florianópolis, 13 de maio de, 1954. .- ra. nes ongm ot;
- Sra. Amélia de Olivei- Vande .se,

se foram surpreendidos no I J. D. FERREIRA LIMA� Arraial do Bom Jesús' por, . Presidente- Sr. Harpedes Pereira ra; ,

1M'
,

A, d.ou,ove ercury"trc:; t b 1 dd
'

S
-

01 D P
. rapas , ra,si eiras irigidas'a Silva, funcionário públi- - ra. ,ga . ereira; lútes cl.� ÍI:!rras situados IlC

co estadual; - Sra. Ursulina da Luz fl�l,il L��. rua Aracy Va.z por João Areia� de Mace-
/

''I: 11 (' li ' 't' S do, sendo-lhes tomada uma"

I"'
e o; ,

, "a, acto e um fi.lO na ' e_'-
- Sgto. Ernesto Carva-

SEI' M' .

d 101, " r-a tdncheira,'-

... rta. i al'la e 1- ,<l.

lho, do Exército Nacional,. ' Trmar no Ct�l-tÓríO do - em 1645, 'na várzea do', velra;

I "'" E"'tl'eHo. ,Capiberibe, os dois Chefes- Menmo AeclO, filhmh�'1
,

_

- Sr. Andre' C"
-

A C b 1 N I
da Insurreição' Pernambu-Iprlano;, ,(lO sr, écio a ra eves; _

Sr. Héli{) José dos - Sr. Carlos Costa, ins- . A "DRACMA ,tana contra os holandeses,
João Fernandes V:ieira e

desvaloriz�.da Aptônio Cavalcanti, assina
ram diplomas �onferindo

Venl0 ·Tema
-r , : �

VICENTE DE CAR,vALHO

Só a leve esperança, em tôda' a vida,
Disfarça a pena de viver; mais nada;
Nem é mais a existência, resumida,
Que urna grande esperança malograda.

O eterno sonho da alma desterrada,
Sonho que a traz' ansiosa e embevecida,
É uma hora feliz, sempre adiada -

E que não chega nunca em tôda a vida.

Essa felicidade que supomos,
Tôda arreada de dourados pomos,
Arvore milagrosa, que sonhamos,

. ANIVERSARIOS - Srta. Natalina Sartora-

FAZEM ANOS, HOJE:

servindo no 14°B. C.;

Reis;
.

pc tor de fazenda.

Particip.ação
MARIA ANUNCIAÇÃO SILVA CAETANO

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

�

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

5 do corrente, na Maternidade "Dr. CarÍos
Corrêa".
,----,---,_ -_ .. '-

Participaçãó
PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

-:- E -:....:.... �-'

DOROTY FRAGA DE OLIVEIRA

Participam aos parentes e pessoas amigas o

.. nascimento .. de sua filha MARIA. TEREZA,
'ocorrido em sua residência, à ruâ Major Costa

.

n 24, nest::t cidade,. em o dia. 9 do corrente,
.

'<,";.,.;:.�",;rn91';i;lnópºli?,:M:"iQ �le .. l95'L

(

bllcanos de Pernambuéo e

tropas legalistas do' Impé- Cine S.José
14 DE MAIO

festivaI nl.-.o.-,o....o.-.o.....()
.�Pa ssageiro� .

Imisteriosos
RIQ, 12 (v. A) - Em-

Brevemente

inaugura.ção

/

VENDE�SE
Dois lotes, "ada um c/12 por 28 metros, no bairro

da Gloria em Barreiros, a preço de ocasião.
.

,Tratar. com .Analgibo Vieira, à Rua Pedro Demoro,
1603 - Estreitd (Ideal Salão).

EGolllam8Dto Médmo; � Ci�Dtifíco"
RE'PR-ESENTANTE

f
<

ArENAS, 12 ,(U. P.) -

3

Olsen _: em-
AyENTURA ·PERIGOSA
No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 7,60 -,3,50

Imp. até 14 anos. _'

- /

AiS 8 horas
Esther WILLIAMS
EVA NA MARINHA

Technlcolor
No Programa:
Atualidade Allantidas -

I
Nac.

'

_. Preços; .:..:cr$" 6,20 ..e

"350
'

,

Imp. até 14 anos:
num deslumbrante tecni
color

PARA AQUELES QUE

DESEJAM 'O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

- _._---�;._-- -,--
CAsA MIS$ANIA dislri·

-:?�
.

bl',do'ra dos: Rádios R.C.A.
,

O papel:-moeda d;:t
- Gré'CÍa postos militares;

foi· desvalçniizado. Determi- _ em 1653, faleceu D.
nau o gov'erno grego que a Teodósio, primeiro Titular
dracma, cotad� à ,.razão de
:10 mil por doIar', vale ago-, 1 '

1'a mil vezes menos" ou seja
30 dracmas por dólar.

, ,

Firma importànte nà especialidade procura elemen
to ativo e bem 'relacionado junto à classe" médica e
Odontológ�'!a Para representá-la no Estado de Santa
Catarina.

Exige-se q�e o candidato
> resi<;l<;l em Florianópolis.. F .

_ I.Propostas acompanhadas de uma foto recente e cpm rlquezls, eÜl seta
,i,ndic?çoes das atividades a.n:eriores devem ser enviadas; Vlnio Creolotldea Caixa Postal 765 - CuntIba. .

�

Guarda-se �ibsoluto sigilo. (Silvei ra)

como Prl.ncipe do Brasil;
- em 1817, 'travou-se o

último combate entre, repu:

Vitor, 'Vaivt}las e 'Discos.

Rua Con�lheiro .Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Sábado, 15 de Maio de 1954

/

o ESTADO

Ou.ae J_,o�t_atoe rol_ja,-
i 1 J.' ,! REINA·EN.ORME EXPECTATIVA NESTA :�APITALPELO COTEJO\ FIGUEIRENSE X ATLE'T.ICO, MARCADO PARA AMA- I! .1 I' 'I"I � - c NHÃ, NE�'fA CAPl'fAL, EM .CONTINUAÇ AO AO CAMPEONATO DE PROFISSION IS. COMPLETANDO A RODADA JOGA- II

L

�. I RÃO BOC�IUVA E IMBITUBA QUE TERA� POR· LOCAL A VILA DE HENRIQUE' LAGE
.

....��, ",: .�

�:.� . : "
.' •

'r;! ;�;

��';' .

Grande mo,inu�nto no ",ai parai
·.a volt'a' de'·.. D·I..rc •...u·',.·'GDm·es' .

Campanha Financeim"Pró-C�nstrução do Ginásio Es-

,

. portivo, Sala d'Armas e NovaSéde Social.
Está obtendo pleno êxito a Campanha Fin�cenra

A purou a nossa repor-I' do D. F. do Avaí. S�.!a ação ')ido se ímpôr 'a estima e revelou se atenderá ou- não promovida pela "AA BARRiGA VERDE", pois, tendo
apena.s começado, já deram entrada as primeiras contri

tagem, que existe um gran- enérgica e decidida foram .dmíração dos esportistas a, ;;0 apêlo da "torcida" do buições, enviadas pelos associados e simpatisantes abaixo
de movimento no seio da fautores da bôa situação zaianos que com motivos querido clube. relacionados: ..

numer-osa família avaiana que o clube desfruta. -Não l }roclarilam a sua presença ,Aguardemos, pois, o seu

p�ra a volta d� �spo=tista rosse o traba�o profícuo e

I" ': frente dAo �etor futebolís- pronunciamento,
,I

torcendo
DIrceu Gomes a direção do i honesto de. DIrceu Gomes,' uco do �renllo azul e bran- para que os avaianos rece

Departamento de Futebol i
,) nosso mundo esportivo se ":.J. bam uma resposta favorá-

do querido clube tri-cam=! veria privado de bons espe- Dirceu Gomes. não nos vel.

peão da Cidade.
'

táculos como as temporadas,
.' , ._------"------------------

Ontem estivemos em pa- lo Madureira e Olaria e de

Dando prosseguimento ao tapa Maury eleva o pla
campeonato .

organizado pe- card pa�ra 3 x 1, atirando

lo Flamengo F. C., defron- no canto direito" não dando

taram-se,' sábado, à tarde, chance a que Everaldo es

no gramado dá Praça Ge- boçasse qualquer defesa.

neral Osório, os esquadrões Daí em diante dominam

do grêmio patrocinador e completamente o�· rubros
do Ferroviário, que até a-I .negros perdendo seus ávan

dora vinha .se mantendo na tes grandes oportunidades
liderança com apenas 1 pon- para marcar.

to perdido. Aôs 43m. Aríldo . npma
Nos primeitos minutos bôa jog�da individual con- CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA Para amanhã estão .pro-

de luta houve .equilibrio de signa ? 4',0 e último '�nto I gramados os seguintes [o-
.ições: mas já aos '10m. o da' sabatina; falhando neste No�icias chegadas de São I C:e ambas as p�ovas, con:,e- gos:

mbro-negro' abria 'a conta- �lalÍce' o-àtquei_5b . E�eratdo Paulo dão conta dos resul- guindo o 2.0 lugar na prova No Rio � :Amé;ic�' �
r ,

,;em por íntermédiode.Ionó- que jogara coontundido. No tados das provas clássicas e "Anita". Santos, ·Í10 Mar.acànã

li.inum tiro de fóra da área Flamengo destacámos'o tra- do 'Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro Em S'a-o Paulo - Portu- ,

Guaraní 3 ;X Bocaiuva 1 "

Paula R�mos 3 x Atlético 2 c]ue enganou completamen- oal,�o d,e .Hermes, E:rico.� e Ie Vela, efetuados na Re- acusou o seguinte resulta-. guesa x Flamengo..
.

Imbituba 4 x Figueirense 1 te o goleiro Everaldo. '.' 'TOr;t6li, -no. grêmio �veQcido, :.·resa Billings, -sob o patro- do: , I·
Avai 2 x Paula Ramos 1 Crescem os comandados Edson e\Gastão' foram

.

os cínio da Confederação de Barcos Lightning - 1.0 --
.

.

CLASSIFI.CAÇÃO
de Sagaz, sem. entretanto melhores. Vela e Motor. lugar: Rio Grande do Sul e ITREINA O

. , conseguir aumentar a con- As equipes alinharam: Na prova "Anita", os Distrito Federal - (empata-

d�do.lugar
- Guara.ní, Aval e Imbituba, sem pont�

" tagem. E numa das poucas FLAMENGO _ Carli- Jauchos conseguiram rven- dos); 2.0 lugar - São Pau- GUARANI
per 1 o" .., -

\
1 t

.

I 3 1 S
20 lugar _ Atlético, Bpcaiuva, Figueirense e Paula' investidas Conceição aos nhos, Wanderley: e Nelson; cer pe a ercerra vez conse- o; .0 ugar - anta Ca-

:RallY�, com 2 pontos perdidos. 43rri. consegue empatar o Hermes; E'rico e Armando; cutíva. Na prova "Veleiros tarína e 4.0 lugar - Minas Na tarde de hoje, no es-

" ARTILHEIROS match num tiro forte ras- Arildo, Maury, Sagaz,
•

To- lo Brasil, os sulinos foram Gerais. ,- l-t�diO da�. C, F.,. o Guar�-
A

,.

(G I) 2' .

t di 't d '1' B't também os ,vence,d.ores, pe- Iole olímpica - Indl'vl'-,I m voltara a. ensaJar coleb-
nastaclO uaranl . . . . . . . . . . . . . . . .

I' teu'o
no can o IreI o a no 1 e e o.

Lando (Imbituba) .\................... 2, meta gua�necida por Carli- FERROV�A'IqO E- â segunda vez consecutiva. dualmente vencel,'am os ; vamente, atIvando seus pre-

Valéria (Paula Ramos) 2 I h' 0:;:;:1:, rald C .' --'
V 3anta Catarina par.ticipou p'aulista.s. parativos para o match do

.., 1
,n os.,: "',-'/,' ve o, oncel(;�ao e ar-

Pltola (Guaram) _ 1 . ',;;;;.,,�,.( �'.'
1

.

'. qia 23 com o Imbituba, nes-
Harley (I�bituba) : �:�. C1 1 . Ap���:�va saída: y�o ,':�" 11;le ;

. Wolne:, �ds�� e Car- ta Capital. Garcês espera
Caréca (Im�bitu�a) ',:;' � ..1;.1..1rente''ol�'"�la�t::ngUls�as pa" c1oso� N�zareno, 'Am�ral, contar com todos na tarde
Pacheco (FIgueIrense) ....•.... ,"".-.�� �,tll'a 1m. depoJs ou seJa aos Gasta0, Tmho e JoaqUlm. FUNDADo' O FAIXA AZUL DE
Jacó (Paula Ramos) ...... "', .:' ���f ,

'rl�: �44m. desem;�tar a partida Apitou a peleja o Sr. As- FUTEBOL E REGATAS
de hoje e por nosso inter-

Edio (Paula 'Ramos) "........ ;;;J... 1', .'

d t S " ld S' t d t'
médio convoca-os a compa-

E,. (AtI 'tO )'
'.

"'.; "'ij, 1 o coman an e agaz, numa na o an os, sen o sa lS-
rICO � lCO '. ''',' .. '.

-

, .
recerem ásJ.5 horas na pra-

L�uro (Atl�ticor- ,:. /S �L�., 1 boa .a�r�ncada pelo ,c�ntro. i
fatono o seu de�empenho. Recebemos o seguinte ofício :

ça esportiva da rua Bo-
Nede (Aval) ; ;'

"'
. ;jfj'" 1 Ao lmCIar-se a segunda e-

.

M. 'BORGES "Florianópolis, 30 de abril de 1954

Duarte (A,vaí) , ..;; :'.\�.;... 1
, -'

Uma. Sr. Diretor Esportivo de "O ESTADO"
De õrdem do Sr. Presidlmte, tenho o prazer de co-

nunicar-nos que foi fundado em 18 de marco de 1954
) "FAIXA AZUL DE FUTEBOL E REGATAS" qu�

EM LAGUNA AMANHÃ A �uidará, dentre outros êsportes, principalmente do fu-
A. D. COLEGIAL [{Obol e do remo.

Alcides (Paula Ramos) .- 4 Excursion�rã, amanhã, á Será, sem 'ôúvida alguma,
Foi a'clamada na mesma data, a seguinte diretoria:'

Asdrubal (Fig'lteirense)
' �. ,4 .,' ..

" )residente de Honra ....,.... Dep� Francisco de Souza Neves
S

"

(AtI 'tO
.

)
. .

·'3 Laguna, afim de dar 'com- u,m grande, -espetáculo aos )l'esl'dente - Hell'o Callado' Cald·el·raoneln1 e lCO ••• � ••• ' .•••••••••••••••• '.

AMo (Bocaiuva) ',' '.' _. '.' . " '

31
bate ao Estudante, "��am" 'olhos do público sulino. O' ':0 Vice-Preso - Zenon Vitor Bo:g.assis,

Adolfinho (Avaí) c.

'

••••••••••••• , 1 que defende o Colégio La- "super" te� treinado com
) o Vice-Preso - José Rosa

Miltinho (Imbituba) ........................• 1 f.!unense a poderosa 'e,qui-
I

bastante r�gularidade, es-
f.O Secretário - João Artur S. de Vasconcelos

LeIo (Guaraní) ; . . . . . . . . . 1 I"
do C' I" C

.
'

d Ih
'

d
�.o Secretário' - Oraldo Costa

'

PENALIDADES MAXIMA�._ ' pe o eglO atarmE!nse, peran o co er Ull1 .gran e 1.0 Tesoureiro _ Mário Comicholli
Erasmo, do Guaraní; nó jogo contrâ; ,o Boc�iuva: bi-ca�peã amadoristà' da tl'iunfo que !iervi):'á, de in- ).0 Tesoureiro - Onildo Costa

desperdiçada.
'

.

Capital. O conjunto.do 'mo- ccntivo ás éqüip�� :�mado- 0rador - Antônio' Mateus Kruger
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- delar estabelecimento de r:stas ilh0as�'; , , :Jir. Propaganda - Dr. Alcino Caldeira Filho

ba: desperdiçada. eQsino da rua Esteve�, :Jú- No dia 23, "6 $studante Dir. Dep. Méd. - Dr. Fausto Brasil
Pacheco, !lo I"igueirense, no jogo contra o Imbitu- Técnico'"- André Vilain ' .

,r.:: d nior, irá representado .por l'etr,ibuirá a visita,. peiejan-ba: cresperoiça a:
. .�:, I ," . \ssistente - Renato Pinto de Oliveira.

Valéria, do Paula 'llamos, no jogo ,c.ont;!:a:::c;r��'&;vaí: todos os seus titulares e do nesta_Capital'· .
Conselho Deliberativo - Preso Sr. João Pinto de

convertida em gol. EXPU<LSA�O" ," .� ',i,J:rY:�'"': Jbedecendo agora á direção Não percam, p6is, o fogo Oliveira - Membros - Srs. Hamilton Lobo, Enio Co-
\
do professor Héber Lebar-I do dia 23 entr.e colegialinos micholli e Cid Xavier Goncalves'

. \

Trilha, do Figueirense, no jogo contra �o Imbituba bechon. / e estuclantinós.
.

.

Certo de encontrar por parte 'de 'V. Sria. todo apôio
JUIZES QUE APITARAM

. ,! moral e compreenção por esta iniciativa, subscrevo-me
2tenciosamente.

João Artur S. de Vasconcelos - Secretário"
.

Agradecendo a comunicação ,formulamos aos di
retor€s do faixa Azul de Futebol e Regatas uma exis'
tência longa e repleta de louros tanto no futebol como

.J.

.,-E s t ád O

lestra com o sr. Dirceu Go- outros clubes do interior, FLAMENG.O 4 X FERROVIA'RIO 1,.NA
,

"

VA'RZEAmes que nos exibiu um .. ssim . como não estaria ho

memorial contendo mais de ie o Avaí dotado de um'

150 assinaturas de . direto- -Iantel admiravel de [oga-"
res, associados,' [ogaderes e ior.es que constituem Q que

simpatizantes do Avaí, apé-. de-melhor existe no "soe

lando para o seu retorno ao 'cer" ilhéu.

Departamento de
. Futebol, A volta de Ceceu ao Avaí:

do qual se demitira: há pou- 'é mais que uma necessída

co menos de dois mêses. de. Administrador de larga
Inegavelmente, Ceceu fez visão, conhecendo futebol

prodigios quanto á frente como poucos, Ceceu tem sa-

-

,I',

� i

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROk'ISSIONAIS

.' -.-
- .,

- ... - . " ._ .' _. ..

JOGOS REALIzADOS

NEGATIVO

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva ; .....

ARQUEIROS VASADOS
---

1

'.

Francisco Prazeres, 1 vez

Oswaldó Silveira, 1 vez

.
Saul Oliveira, 1 vez

Jt'.:.J_João Sabtsião da. Silva 1 vez
-�

ASPIRAN!I'ES

Bocaiuva' e Paula Ramos sem ponto

INSTALADO "PELO REI PAULO;O
ÇOMITE' OLIMPICO

...-ATENAS; 14 (U. P.) - ha dois mil quinhentos a

O rei Paulo, da Grécia, de- nos. Tanto o rei paulo co

clarou oficialmente inau'gu- tllO o delegado Brundage,
'�'ada a conferência do ço-, dos EE. UU. presidente do
'nitê Olímpico Internacio- Comité 0Jímpico I,nterna

.

nal cujos delegados' ouvi- cional, destacaram a�lmpor
'.·am a palaví'a do sõbérano I t;:.ncia, do ideal olímpico e

-:
- .. ' -_

.

. _"

1° lugar
perdido.

2° lugar Figueirense e In:;tpituba, com 1 ponto
pe,rdido. ,

_

3° lugar - Avaí, Atlético e Guaraní, com 2 pontos
,perdidos.

... \

PRóXIMOS, JOGOS
"

'Íl•..
'

'\,·Dia 16 de Maio - Atlético "x' Figueirense,' n�sta
Imbituba x He:n,riqu17, � í

ASSOCIAÇÃO ATLE'TICA
BARRIGA-VERDE

TRANSFE-RIDO
AVAl X PAULA
RAMOS' I

Será iniciado, hoje, o

Torneio Rio-São Paulo,
com a realização dos se

guintes encontros:
.

No Rio ---" Botafogo x'

Fluminense ,'OI�
- • -�

- "�

Em Sãõ páulo' - São.'

Paulo x Palmeiras -

Não se efetuou, ante-ôn

tem, á noite, o match-revan,
che entre Avaí e Paula Ra
mos. Choveu nos dias ante

riores, tornando bastante a

lagado o campo da rua Bo

caiuva, o que deu motivos

aos .diretores dos dois clu
bes para transferir para . a

próxima quinta-feira o em
polgante. "Clássico" da A

mizade".

Cr$
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,QO
500,00 1'- _

500,00
200,00

-110,00
140,00
100;00
100,00
100;00
100,00
100,00
100,00

Magalhães, Sucupira & Cia. Ltda.
Luiz Manzon, (Prefeito de Orleâes)
Federação Catarinense de Caça e Tiro
Jayme de Arruda Ramos
Moisés B. Furtado (de Orleães)
Dr. Dante de Patta (de Orleães)
CeI. Duarte Pedra Pires
Major Maurício Spalding de Souza
Attilio Fontana (Prefeito de Concórdia)
Prefeitura Municipal de Concórdia
Rubens de Arruda Ramos
FIares de Oliveira (Bom Retiro, Prefeito)
Resto da Lista11. 82

.

Manoel José Mendes e Lista n. 2
. Cap. Salomão B: de .Arruda Câmara
Jayme Gevaerd
\Ten. Olavo Bech
Ten. Ayrton João de Souza
Ney Luiz de Souza

.

.»

Pedro Fortkamp

.:�
Y-,

-"I ;�

TORNEIO RIO
SÃO PAULO

"
.

SOMA: Cr$ 8.550,00

caiuva.

RETIFICAÇÃO
..__

Em nossa edição de :mi
versál;io no�iciamos a' ex-

.
cursão do Guaraní á cidade
de Tijucas onde. caiu ven

cido por: 2 x 1 diante do Ti
radentes. Houve engano.
Não foi o Guaraní quem ex

cursionou e sim o Caxias,
da várzea florianopolitana.

\ Aqui fica a retificação.

no remo .

_.

- _._----

bem organizados e compe-'
netrados çlos sêus, dever�s
esportivos.
A tabel� ficou assim 01'-

.

ganizada:
1.0 jogo - Palmeiras x

Universal
2.0 jogo - São Paulo x

Florianópolis ,

3.0 jogo - Vencedor do
1.0 jogo * Vencedor do 2.0

jogo.
Assista aos encontros,

contr'ibuirido' .para o so�r

gLli'ffi·ento .do' futebol �menor
,i " .:. �:'!� -�'�:".?>::;.,' :=;��_ ..

TORNEIO VARZEANO NO
"CAl\'IPO·DO MANEJO"

Heina grande expectativa
em torno do torneio que .o

Palni€ir:as
'

fará realizar, a

"Campó do Ma-

h.oras, em disputa de uma

linda taça. Espera-se com

plefo da mànhã flifebolísh-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

Terrenos na Vila Florida
-"(Estt�iIQ):

-",' ... �'": _-
"

, .,

,

ECONOMIA absoluta

Gr�nd�;,:pO;�FQ;.Rte
, .) '-

<;',,- ,t_:� -

.:
.: � , 5��"

Capacidade 30 LITROS

.

!

CONFORTO absoluto
Grande ECON,OMJA ,"
,.,.' .. ' ...... ,�, .'.

_....

5�:� ,.'

;

'_':� -...:;; :t,,�:-:��;':�,?: t�':;
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN 10 Á

'LONGO RRAZQ SEM, JUROS
.

Oportunidade especial para aquisição, com grande
/

. 'facilidade, de um esplerrdido rote na VILA .FL6RIDA.
Lugar .alto. e saudável, e toda facilidade de condução,

'. Priviligi::lda localização, nas 'PROXTMiIDADE;S DO ES..

TADIO DO·1fI.GUEIRENS,E, assegurando valorização
imediata.

.

,OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃOPODEM.OFBRECER AS MESMAS, VANTA

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE -IMOBILIARIA. SUL BRASILEIRA
LTDA,. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2,

..
�

�;�. .

AQUECEDOR.;t EL�TRIC9 -CENTRAL
. ,. -

" ,..
-

... \:-

, Capacidaqe:
í 00 a 1.00Õ litros

�-

AQUECEDOR

ELÉTRICO,

/
,

·I#M-�'4,
,IMERSÃO e

.-,.

I

... Aquecimento ultr;! rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

F�brié:�dos nos tipos
horizgntol • ",.rticol.'

"ATENÇÃO SENHORES -POSSUIDORES DE ARMAS-
.

DE FOGO"
A Chefia do Serviço de Fiscalização de Armas, JVI1.l

nições, etc., convida tôdas as pessoas possuidcras de [I!' __

mas de fogo, que se acharem em atrazo com as taxas di'
registro e porte de armas de caça e defesa, a comparece
rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de Armas e

Munições, nesta capital, e, no interior do Estado às D.�·
legacias de Polícia, afim de procederem a necessária re

validação das taxas devidas. Findo aquele p2Z0, serào
, consideradas clandestinas as armas não legaiizadas e "li,
jeitas a apreensão na forma da lei.

Florianópolis, 24 de abril de 1954.

A,lcides Bastos de Araújo; chefe do Serviço de Fis
calização de Armas, Munições, de:

.• Construido inteirarnente dê
cobre,

.... ,- ,

o MiSTURADOfl DÁKO
•.
de reçu

togem instantaneo, permite a

maior escala de graduações. d.
. TEMPERATURA,

• Construção .s6lida, sendo _ caixa 'interna de COBRE ti-

revéstida de material altamente-450lAI<IT€ -(lã-de vidro).
• 'Resistência do tipo tubulat,-.li.nteiramente blindada. �

• ' Centrole automáfico de temper-at.tl('aí per _T�RMOSTA1:0,
que proporciona grande. J:CQNOMJA.

.

)

r@J
ftlIZ",•. - .A,"

__/
<r. UMOS :S/Á�..Çoméreio8"lellei8S

'J'}"fj�,,·l�� Casamento dá fl- t ·ADra���ã;;(i 'Mr;;�'--S'·;R;I:n,inh·a: ,'E"'-I-iimbe�f�h � 1_,,1' ,

/71'"':-, n-. 0UIIAItTE TODI DIA Ihã de Ad6n8uer.' VIUVA ERNESTINAPAULIER
LII .. t .

I'" nos \tAPeJ05 BONN, Alemanha Oci- Filhas, genros e demais parentes da ti-
,MADRID,·12 (U. P.) - P.) - Feli� __

e sorçídente, a

" f dental,
12 (U. P.) _:. Uma . No que -diz, respeito .à Es-I família. real �ritânica partiu

•"' ...
�"

..

r
"

t
ltídão

. nada viuva ERNESTlNA PAULlER, muito pànha, a rainha Elizabeth I ontem para .Londres. 'Uma
/.
;;,

. n�merosa tríW.
1 ao api-

sinceramente' vem agradecer- iI todos àqueles não chegou _ainda a Gibral- despedida c��diaL'e extra-

%'
,;

�

�,

'

� '.
-::

�
� � ., �e�t:s:!do:d:,mp�;aasass:�t:; que enviaram, telegramas

.

e' flôres e que a .ar ... A imprensa e o radio f;rm�l assinaÍou o embar-

.

,,'-I- -1-
.J

à passa�em do
.

.chanceler acompanharam à sua ultima morada, convi- Iizeram total omissão da que do iate "Britannia",

.' ..r� Konrad. Ad:nauer, qu� 'a- dando-os para, em sufrágio 'à sua alma, assis- visita da soberana britâ- quando 'apri�cesa Arme su-

---------:----:---__.--�--;-----...:..:.-- ,. omt h
'

filh L tt
'.. '-lica. Esta parece ter, sido a biu ati convés superior, on-

� .": mpan ou sua,. a otte tirem à missa desétimo'dia que será rezada na
.

.

I b 1"
II- A"'" t

1 Catedral católica onde I
.

d S t A t
.. ,. ,

b d
reação da Espanha à visit� . de tocava uma banda de

mo .i, f·a· r�"!l.·· e - ,de,orlamen ft.. '. '-,
'. o', grela e an 'o n orno; no proximo sa a o. �a_R"ainha a um. território .musícadêInfantaría da' Ma-

". I

-'C�-�n�"u:" _.._'1'.' .�A_ 'C'·._· -

" o: :���:;�u�:�,��a� c:r:í�h::' '-:lia',1:'5-ito��0i'rêfífe,'-às,7�hora's'; ';�c'>.'��:· :.• ":�7 ';1Ü� �_ Espanha 'considera' rinha. Seu pai, o d:queo de .

U ot, A cerimônia civil reali- ,.
como seu. O silencio con- Edinburgh, galgou àquele

. 24 d
A

a do
..........,----•.-----,.-,

------ trastou com as violencias "local, por uma es�ada de

ESCRI'l'O'RIO: RUA- CeL Pedro Demoro N,
:,ou-se a, o mes p ssa o.

, A.' recem-casad'a tem vinte C�R,'E�-,' 'R... ,()�," [�·'E'.,T-.
manifestações que alguns corda, a HIV de trazer de

1.G!'::�_-- Çaixa Postal N. 7. Estreito '

1:" •

'1' S C
' 110ve anos de idade, E' observadores; consideravam volta a p'eOl.uen.a.

I: 'onanopo lS.,- . anta atarina _,
' .....

<, CASAS. À VENDA:
'

una moça esbelta, de 'ca-' possíveis. Em Madrid, o ho- 1 A visitá da Rainha .Eliza-

Ótima residência construída de alvenaria, cf 8 com- x los . castanhos, formada Vende-se Chevr_olet: Completamente reformado.
mem da rua, ao ser interro- zeth II e de sua família foi

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000)00. -cm filo,sofia e foi professo-
/ gôdo, expressou surpresa um acontecimento líistorico

,

1 à rua C itib
.

d' 1
.

b
.

t 1 d /
- � :larte mecânica, pintura e �stQfamento novos. Rádio le-· I

.

. un 1 anos, e a venana, em mS.a a, a, c
'a numa escola feminina do ,.o\llte a noticia, de' que a rai- para os 25'.000 gibraltaren-

9 compartimentos; pteço Cr$ 130.000,00.' �ítimo da Fábrica.
1 conjunto .résidencial, tendo 4 cas_as i.n.dependentes, ;egundo grau.

t1ha tivesse estado em Gil- ses. Mas os que realmente
TFatar na oficina mecânica São Cristóvã.o. . I' 1 1!'

•

construídas de alv. e, parte de macleira; G/ lnst. sanitária,
)ra tar e o lato da impren- monopolizaram as attlnçõ.es

água encanada, luz, etc. Local: rundos da Rua General Rua 24 dé Maio n. 77-7. - ESTREITO. �::l espanhola ter omitido o foram o principe \' Charles,
Gaspar Dutra - Estr,'eito - preço do conJ'unto, ,

t
.

-

t d.�con eClmen o. vesti o num �mifotille r, de
Cr$ 150;000,00. .

8 caS(:lS dE' madeira, novas,'bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de
Cr$ 15,000,00 - a Cr$ 50,000,00.

1 conjunto com 3 C<;lsas, sendo ur'1� de alvenaria e

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial pOftto para qt.alquer ramo de
negócio; com boa áréa de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00." , .

'

Uma eaS3 recém construida, de alvenaría, tendp 10
compartil;lentos, inclusive garagem imbutida no pl'ópriJ
frédlO, casa par.l empregado etc.; sita à rua - Dumt�>

ScJtp.tt�l, tendo terreno. para mais uma construção,' com
L�;te a l,l�',a Rua prOJetada; preço: Cr$ �5J.000,oo.

, TERRENOS ._ .

,5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000;00.
2 lotes no Bairro Nsa', Snra. de Fá1ima, por., .. , . RIO, 12. {V. A) -, Ao

Cr$ 15�.000,oo. . .,.

"

I juiz de Feitos da .F�zenda"I'Alem. das proprIedades Ja cItadas, temos 4.ambem, A t
. C' Ih'·

'd 'b'"
, h'

I o sr.' n onlO arva o,·pre-
a ven a, por preços . aratlsslloos, mumeras c acaras, ter- l' . ,

'
.

fenos para lotear, poÍ1tos p�l�a negócios; armazen;; bem; sldente da Cla. das Aguas

instalados, confe�tarias, sorv�terias,. ctc� . I de Lé\_mbari,pediu a citação
IMPORTANTE - V. S, deseJéllldo vender, alugar, do governo de Minas em

comprar,; hipotecar ou inver.tariar;, �asas, lotes de terra, vista da recisão por parte
pontos para negócios etc., dirija-se à I::nobiliária e Agên- d . d

�

f' d
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, qu<� será prontamen..

este o contrato Irma o

te atendidos pelos seus dirigentes; A - L A C.; :Jõe para a exploração comercial

também à disposição dos seus clientes, um Departamen- ::laqueIas aguas minerais. O
to de Construções, Plantas de Muros, de. 'sr. Antonio Carvalho plei�

teia do Estadó a indeniza-

GARANTE�O QUE FABRICA.'

'1.EGRESSO A' L0NDRES marinheim,'e sua

:GIBRALTAR, 12
-

(U. tlha. Anl1EF.
irmãzi- .

-

� ,Atef;lçãG�
.

PROPRIETARIqS DE PROJETORS 16- MIM
Brevemente estará a vossa disposição o grandioso

filme em serie - MISTERIO DO B'AIRRO CHINEZ.
Distribuidor - Loja. Rennel� - Fehpe Schmfdt ,

7A FLORIANO'POLIS.
'

'Lamba'ri' prftces
S8 o 8018rOO

-+

Mineiro

KAISER 1.950 - CR$ . T30.000,oÕ
Quatro portas, tapetes, pneús faixa branca éstofa·

.nto e_ pintura completamente novos. Motor' de seis

jlindr9s� usa óleo 30. Bem equipado, inclusi�e, rádio.
VIecânica � qualquer prova, Estado geral ótimo.

.

. Tratar à Rua Juca do Lóide, terceira casa à direita
próximo ao Coqueiros Praia Clube).

é;ão de seis milhões de cru-'

A Pan-"'-dquiriu ii<:�-' .

a Aeroviás :,Brasll
�IO, 12 (V. A) -'- Se-, da Panair, nesta capitlll,

"

gúndo noticiou, ontem, o distribuiu à imprensa à se

,I .\ "Diário Carioca", a Panair guinte nota: _'
têm o prazer. ,de convidar V. Excia e E.m:na, Fa* d B 1

_ '- .

.

o ' rasi vem de adquirir l-, "A proposito das noti-
nília para visitarem a sua exposição f de pinturas a . .

d da maIOria as ações a Ae- das veiculada,s pela impren_
realizar-se no período de 12 a 20 de Maio, no salão .de '<

'rovias Brasil, a qual era d� sa, segundo as, quais a Pa�

Recepção' _do LUX HOTEL. propriedade. do sr. _Adhe- n.air teria assumido () con-

,Crato pela presença.
mar de Barros. Adianta

0_' \role
da Ae:rcovias . Brasil,

/' Florianóp_olis, Maio de 1954, ref:_rido 'jornal que a tran: cClmunicªmos.que neste mo-

.
saçao � efetuou pela im:'1 mento se processam nego

______________, I P9�tanci� .

de cem milhões c�açõ:s cu-j�s r�sultados se-

de cruzeIros. I rao ,submetIdos· aO' Ministé-
IRMANDADE DO DIVINO.ESPIRITO SANTO E . Sobre o assunto, à diReção rio da Aeronáutica.

SS. TRINDADE
--

JóséI�,8onl-lac,io, BraDdao�'

___..;.·_' --w ...�.I_--- , _

,

O'gmvite.:·

Conselho Regional de' Engenharia
e 4,rqllitetur� da' Oitava Região

E .D I T A L
.

Pelo presente torno público que o Snr. ISM.AIL Vende-se um térreno

CORRÊA LEMOS, requerel,l a este Conselho, a -revigo- 3ito a Vila Qel. Ló�:S Vjei-'

ração de sua licença como AGRIMENSOR H título pre- ra.

cál'io para o Município de Bom Hetiro - 'Santa Catari- Tratar com o Sr. Dante
na � de acôrdo com o parágrafo único do, artigo 5° de De ordem do irmão 'Proved01', 'êonvoco os irmãos.

dec::'eto N. 23.569, de 11 de dezembro -de 1933. Bonetti" á Rua José. Cân· 10 Divino Espírito Santo e SS: Trindade pa:r.a a sessão
,

Fiçam, pois, convidados os profissionais interessa- I dido' da Silva s/no (No' final de assembléia geral que, està Irmandade 'fará reali,zal'.
dos já registrados neste Conselho, é: se pronunciarem' �. 'la Rua) ESTREITO. às 15 horas, do dia 16 do corrente, domingo, para o fim

respeito para o que lhes 0 concedi.do o praZQ de 30 dias V�nde-se . uma ,mobília Je eleger !ii nova administração' desta' Irmandade pa'ra·
a contar da publicação do presente EditaL· de. Sala de Jantar. .) período 1954-1955, tudO' conforme o disposto nos ar-

Pôrto Alegre, 2 de i�h'il de 1�54. ::igos 23 e 24 do nosso Compromisso.
- .�,

-

Eng. Fdú,'i.ó Lemil's:::e � Viw·Pre-sidente no hT,pedi,' Vêr e tratar à rua Vida}' . Sub-distrito da Trindade, em 8 de r.óÉiio de 1954.

l11E:l1tb do Presidente
'

/ Ramos n. 38. HilJólito Mafra - Seçrêtário _

.

zeiros.

Vend....
_. i

EDITAL, DE ,CONVOCAÇÃO

A:g�f:l:decii:nento
'!argino Vieira Maehado 'e

.
�enhqra; vêm por inter-

··médio dês�e, agradecer-publicamente..o Dr. VIDAL DU

TRAFILHO, pela competência 'e dedic�ção com que

tratou d� sua filha menor Gracia Maria, por OCflsião da

grave enfermidade 'que a acometeu:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Caso da. carne verde i

Discurso do' vereador Osm�ar �oDba
o vereador Osmar Cunha,

J
agora' que se sabe do resul

líder da bancada pessedis-' tado ela 2a. concorrênciá é

ta, pronunciou o seguinte
I que

tenha sido aprovada
discurso: ,

uma proposta, que contem

Senhor Presidente!' I a seguinte cláusula: V -

'Senhores vereadores! Uma vez aceita á proposta,
Não poderia, nestes dias depois de decorrer seis me-

de angústia para o nosso 3('S da assinatura do contra

povo, silenciar ante 'assunto to, verificado nesta. época o

que, diretamente, interessa 'aume:1to do boi em pé, na

a êste povo, já que a voz de fonte produtora, será solicí

um deputado se fez ouvir . tado ao órgão
.

competente
na Assembléia Legislativa um aumento na mesma ba-.
Estadual, denunciando irre

gulsrídades várias que se

vem verificando, no tocan

te � a Icmecirnento de carne

te. N'sinalei o silêncio do
executivo municipal, ant�
requerimento firmado' por
um dos proponentes, afim
de obter certidões, das pro

pos1as dos Irmãos Vidal f
�ta da sessão da

.

Comissã<

.Jul�aàora.·Até hoje, não re·

c2bi notícias de tal requeri
n,ento, muito embara a Pre

fl'itura, segundo a lei 127,
':1E:V<el'!U despachá�lo em 24

hor3s, por tratar-se de pt·o'
cesso de "caráter urgen!is
simo". Na sessão de onten'

ela /\ssembléia Legislativa
o deputado Ylmar Corrêa
ana1bando'o caso da carne

v<.>rc'f.. em nossa Capital,
conduiu que há

_
sensive�s

inegularidades, -que afron
tam o nosso Código de Pos
tura�·e a Lei Orgânica dos

Mt1l1:dpios. DeVo dizer tam
bém a esta casa que, infe

lizmmte, a Câma�a Munici-.
pií'l também não. foi ouvida,.
por (Irasião da concessão a

lítu'lo precário, financiada
peja Prefeitura, em flagran
te desrespeito ao n. 6, do
ált. 74 da Lei Orgânica dos

:Municípios, que assim se

expressa. Ar�. 74 - Com

pete au Prefeito: ; ..... n

VI' - providenciar sôbre o:,

c�so,� de' urgência, sucessos

imprevistos e calamidades

públic.as, submetendo à a

precia<:;ão da Câmara, os

ato� praticados que excede- \

rem suas
. atribuiçõe�". RIIpor :ncrível quê pareça, e�

ta Câmara não' [oi ouvida,
num eloquente atestado de
indiferenca do executivo ao�

-

legislativo municipal. Ago-
ra: ��.berta nova concorrên.
ela pública,.. para satisfazer
às exigências da L�i 160,
por nós aprovada, eis que
n':!nhum membro da Câma-
ra é convidado pata tomar

parte na Comissão Julga
dora, em matéria' que inte'
ressa aos representantes do

pevo. Sãbe�se�, que a primei
ra c'oncorrênCia foi rejeita
da, alegando a Comissão

que as propostas não satis

aZÚt;jl aos requisitos o edi

Mas, o que surpreende

Florianópolis, Sábado, 15 de Maio de 1954

6. E. Professora Ao.oBleta
de Barros

que me ,são conferidas pe�o
'disposto no artigo 29, da

.Constítuíção do Estado,
Faço saber a todos os ha

bitantes dêste Estado que a

Assembléia Legislativa de

ereta e eu promulgo a se

guinte lei:
Art. 1':0 - Ficá criado;

um grupo escolar na vila

de Ipumirim, município de

Concórdia, com a denomi

nação de., Grupo Escolar
"Professôra Antonieta de

SE., para o produto no vare

jo". Haverá garantias para
o povo, apó.s êsses seis' me

ses? Não o cremos. Estra-

verde para a. nossa Capital. nho a'nda, senhor presiden
Fui o porta-voz dos reta- te e nobres colegas, que 'a

lhístas de Florianópolis que, Comissão Julgadora não ti

pagando o quilo de carne a vesse agido com equidade
C c!.' 11 d a g a no. julgamento das duas Ir9 ,00, avam m r em

que os atuais concessíoná- concorrências. Na primeira
rios a título precário, se be- rejeitou a. proposta de um

neficiassem com mais 0,70 dos concorrentes que, solicí

centavos, porquanto o con- tava urna revisão por parte
tr-ato com a Prefeitura man- do órgão controlador de pre
d» que o quilo de carne se- ço�, apés dois meses, �s,)-ljei
ia vendido aos retalhistas

I tando se aos preços que fos-
J -

. I - �

por Cr$ 10,30. Felizmente, I sem marcados e, agora,' �u-
o meu apêlo foi ouvido, mal'iam�nte aP:t:0va u�a
pois, em despacho do sr. proposta em condições me

Prefeito Municipal, foi � 01'. nos favoráveis. O exame ali....

denada a devolução da im- geirado de tais fatos, pois;
t·..

.

cobrada a mais ',' ada não me aprofundeip rr ancia

j.e los concessionários. Por devidamente na matéria.vle
outro iado, _devo dizer que

va H crer que há interêsse

�!',te ato dõ sr. Prefeito, até
hoje, ainda não foi cumpri.
do pelos concessionários. "ade. firma, em prejuízo de

N"
-

.

d
,_.

P' S ONa semana passada, outra povo e dos outros concor ova a eSBn ao
-

�

,

vez falando sÔbre o assun- rentes. '.. '.'
.

•. •.•
Aqui estou, para defen I

der o povo contra ·atos ar' r'
oitrár,o�.· A Comissão Jul •

em que a concessão ,seja
entregue a certa e determi-

- Em virtude da' rejeição
:10 veto do sr. Governador
Irineu Bornhausen; ao pro

.eto respectivo, foi promul
�ada a .seguinte lei:

LEI N. 150

Barros".
qui se casou, com uma filha I.avoura. toras.

Art. 2.0 - O crédito ne-
das mais distintas famílias

I
A comitiva que o acom- Domingo - 10 horas

florianópolitanas, adquirín- oanhará nessa visita está Recepção .ao dr. Brasilio
lo. digna e numerosa próle. assim constituida: drs. Pau- Machado. Neto -no Jardim
Verdadeiramentl:! radica- lo Godoi e Francisco Milton I de Infância Murilo ,Bra

do ao nosso meio, tornando- de Queiroz Barros, Direto- ga".
�

..

e verdadeiro cidadão cata- "res Gerais e Presidente ao 'Na segunda-feira, s. ex-
União e o Estado. . ____

rinense, há o sr. Desembar- Conselho Fiscal do SESC, cia. retornará ao Rio, em
Art. 3.0 -=- Esta lei entra

. .. gador 'Ferreira Bastos exer- dr. Wilson Miranda, do G.a, I a v i ã o, pernoitando em
em vigor na datá de .. sua I

d
cido- em a nossa terra ou- binete do sr. Ministro do Curitiba.

publicação'; revoga �s as
.' " .

t
I

t
' . tras elevadas incumbências,disposições em c.on rano.'

-

P 1,· d A. bl ,. I
tendo 'por vezes assumido a

a acio a ssem ela

Lei
.

1 t· d E t d d Provedoria da Irmandade
gis a iva o s a o e

dos
-

Passos e Hospital de'Santa Catarina, em Floria-
, '. Caridade.

nópolis, 10 de maio de 1�4.
Alma nobre e generosa,Osw'fldQ Rodrurues, Ca-.

. aberta sempre ao bem, ca-.bral, preside�e .

valheiro de distinção pela
lhaneza do trato e qualida
des invulgares, não podia
5er outro o conceito de que
�osã em o nosso 'meio, onde
todos o estimam �'admiral�.
Embora' tardiamente, O

E:STADO apresenta ao sr.

Desembárgador Ferreira

\B_astos, felicitações e- votos

de longa existência.
/'. �

cessario para a construção
do grupo, que trata o artigo
1.0, correrá. por conta da
verba descriminada no a

côrdo celebrado entre a

Cria grupo escolar

O deputado Oswaldo R�::
,

.

lrigues Cabral,
Presidente da Assembléia

.. Legislativa do
..

Estado de
.Santa Catarina, dê confor-·

. nidade com as atribuições

f- ar (J a, em sua primeira' a ,

. reciação recusou uma pro
pnsta que oferecia carrie po
pular :J. seis cruzeiros, par<.

� �

aprovar, em seguida, mna
,

Gu.tr::;, que féjculta aos con-

cessionários uma revisão a-

'pós � eis meses. Dentro em·

breve, deveremos nós, apre
ciar o a�o do executivo mu

'

nicipal. Desta tribuna, qUE'

�em f<.>rvido de, porta-vpz
iJal'â tantas reivindicaçõe�
[Jc>pulares, apelo para o es

pírito de justiça de meu::;

pm:es, na oportunidade de
"�er lOpreciada a matéria, a

:i TI dE' que não façamos um Ijuízo {!ll'ecipitado, que venha
em detrim�nto' dêste pO;VJ
qUE. nos elegeu e a quem dá.
vemos' dar provas de l>übe.
rania.

'.'

-

Ela-o qu� tinha a d!�er.

Semana não passa sem que, no Estado,
se'registem valiosas adesões de antigos,mili-.
tántes udenistas 'ao P. S. D.

Eis mais.uma:
. ..' DECLARAÇÃO
Venl�o,_pot; irU;ermédio desta,tornar,pú

blico que nesta datá me-,desl�guei ((o 'pai,tido
União Demo�rática Nacional, a que' sempre.

pertenci; passando a,pertencer ao Partido ,80-
cial Democrático, chefiado neste Estado pelo
eiwnente deputado Nerêu .Ramos, . .

.

Não alimento rancor de quem quer que'
seja; o motivo dêste meu gesto é qúe não-,..es-

, tou de acôrdo çom certos rumos q�e tomou o '

partido, mormente'na vida partidária e ad;;
ministrativa no distrit() a quê pertenço: Des
ta formª; hipoteco inteira solidariedad� ao

eminente chefe Vidal Ramos Júnior e no dis
trito ao meu distinto amigo João Camilo Pe
reira.-

:,é São José do Cerrito, 3 de maio de 1954.

JOAQUIM COELHO DE OLIVEIRA
(Firma Reconhecida)

�OVO CHEFE DO_�STADO Il/rAIOR DO 5° DISTRI-
NAVAL I.

A fim de assumir--a Chefia do Estado Ma�or do Co
mando do 5° Í>is'trito Naval, em Substituição ao Sr.
Comandante Lauro Martins Ferreira,' apresentou-se ao \

Exmo Sr. Con1and�mte do 5° Distrito Naval o Sr. Cápi�
tão de Mar, e Guerra HEITOR ALMEIDA DE SÁ.

-Ao nosso brilhante oficial da Marinha de Guerra
Brasileira desejarnos boa estada- entre nós.

PARTIDO S�' UEMOCRftTICO
Beorgonlz,ado O diretório
de São Carlos

MESA DIRETORA

..

Desembargador
Ferreira Bastos
o nosso ilustre e estima-

do patrício sr. Desembarga
dor

'

José da Rocha' Ferreira

Bastos, dígnissimo compo

nente do colendo Tribunal
de Justiça; do qual é Vice

Presidente, e proficiente
Professor da Faculdade de

Direito, viu transcorrer,
.quínta-feíra, 13 do-corrente,
entre a alegria dos que lhe

são caros e e�tremecidos e

J satisfação dos se1.J.S inú

meros amigos 'e admirado

res, mais um aniversário de
sua útil e precisa existên
�ia.

Vindo para a nossa terra

nuito moco, recem-forma

lo, afim de, aqui e';npreiar
IS luzes dos seus conheci

nentos adquiridos em bri
'hante. curso de Direito, a-

DR. 'DURVAL
MACEDO SIMÕES
O dr. -Durval Macedo Si-

mões, nosso presado e.mui

distinto conterrâneo,' exer
ce 'as funções de Delegado
d.o Trânsito no Paraná, sen
do

.

ainda DÍretor da Rádio
Patrulha de Curitiba.

Hoje, no transcurso de
3eu aniversário natalício e

-ichando-se nesta Capital
em visita à exma. família,
3eus inúmeros amigos e ad
miradores tributar-lhe�ão
,ignificativas homenagens,"
:lendo-lhe oferecjdo. um· aI
!lOÇO, no Clube "12 de A-
{ôsto".

Presidente - Fredolino Zimmer.
Primeiro.Vice-presidente :..... Roberto Hoss.
Segundo, Vicé-ptesidente - Arnaldo' Mathias Hin-

terholz.
.

.' , ,

Primeiro Secretário - Manoel Klauck
Segundo Secretário - Vicente José Ohland.
Primeiro Tesourêiro - Pedro José Werlang.
Segundo Tesoureiro - José Benno Arenhart.

MEMBROS
Cai'los Spalding de Souza - Helmuth João Werlang

- Bertholdo Stoffel - Theobaldo Stoffel -;- Guilherme
Henn - ArlIndo Carlos Ely - J'osé Alfredo Massing -
Harri Franciséo. Ruschel - J-osé Arens - João Alfredo
Schmitt - Jol:io Brutscher -João Albano Franz - Ed
mundo Luft - Harri Herrmann .:._ João Kloch - José
Willibaldo Kuhn - l.uiz Schwendl�,r - Arí Brando.

Bâico1iJ�8iaSfl:-a.

Banco
.

do
.

Brasil . S ... I.
fi, -

CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR
COMUNICADO N. 12

CONTRõLE DE PREÇOS/DE PRODUTOS DE

IMPORTAÇÃO
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO

BANCO DO BRASIL S. A, coiu fundamento no art. 2°,
inciso lI; d� lei n. 2.145, de 29-12-53, e no art. 49 do de
creto n. 34.893, de 5-1-54,' solicita aos srs. Agentes, Re
presentantes, Concessionários ou Distribuidores, estàbe
lecidos no país, de fabricantes ou exportadores estran

geiros, que lhe forneçam com regularidade os çatálogos
e listas de precos dos 'produtos de seu ramo de negócio.
,

. O pronto �tendimento- desta solicitação contribuirá
para maior presteza no exame dos pedidos de licença de
importação, o que eVIdentemente, consulta aos int�rês- .

ses da carteÍra e dos importadores, em geral.
Solicita-se". outrossim, que a remessa dêsses elemen

/tos seja feita à Carteira de Comércio Exterior, supre,
Avenida Presi:dente Var�as n, 328'ou Caixa, Postal n. 813.,

Rio de Janeiro; 15 de marco de 1954.
a) Luiz de Moraes Bar1'o� .:._ Diretor.
-a) Augusto Carlos Machado Júnior - Gerente.

NOTA - Informamos aos 81'S. Agentes,-Repre.sentantes,
Concessionários ou Distribuídores 'de fabri
cantes ou exportadores .estfangeiros, estabe�
lecidos nesta prac;a, que 0S ea-tálogQs e listas
de preços acima aludidos serão recebidos
nesta Agência. "�o

/

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N. 11

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, consi
derando que se torna necessário, para a verificação do,s
preços declarados nas licenças de importação; que os im
'Jortadores forneçam - ao preencherem seus pedidos de
_licença - tôdas as especificações para isso necessárias,
inclusive pormenorizad2t discriminação de" peças, per
tences,., etc., 'quando for o caso, cÇlmunica que serãõ do
ravante liminar�ente recusados os pedidos de licença
tiu� n�o satisfi�erem a essa exigência.

Rio de J::meiro, 15 de-março de 1954.
a) Luiz de Moraes Barros - Di..etor.
a) AUg1�Sto Carlos Machado Júnior - Gerente

:Coofírmada a Chegada 'do dr,
Brasílte Mathado- Neto
s. Eleja. se, fàrá :ac'omp8nbar de

.

luzida comitiva. O' programz
Está confirmada a chega- Trabalho, Indústria e Co

da, amanhã, a esta Capital, mércio e', ainda, dois técní

do dr. Brasilio Machado cos do SESC e SENAC.

Neto, ilustre Presidente da PROGRAMA

Confederação Nacional do Será o seguinte o progra-
Comércio, que vem a San- ma elaborado para

.

recep

ta Catarina - conforme já ção e homenagens" ao dr.

noticianos - manter conta- Brasílio Machado Neto:

to com os homens das elas- Sábado �2 horas
ses' produtoras, em Mesa Recepção no aeroporto 10-
Redonda que a Federação cal.

A's 16 horas Coque-do Comércio fará
.iesta cidade.
O' ilustre líder

realizar
tel, oferecido a imprensa
falada e escrita, no Lux Ha'-

-
,

. tel, seguindo-se entrevista

coletiva.

A's 20 horas - Jantar õ
ferecido no Clube Doze de

aqui de-
lerá estar ás 12 ,horas, no

ieroporto da Base Aérea,
[uando será recebido pelas
.utoridades e homens do

.omércio, da indústria eda Agosto pelas classes produ-

Loteria do Estado
4 Extração 'do Ontem

7.386 - Cr$ 200.000,00 - CAÇA,DOR
11.426 - Cr$ 15.000,00 - FLORIANóPOLIS
5.744 - Cr$ 10.000,00 - FLORIANóPOLIS

.

. 1.517 - Cr$ 5.000,'00' - FLORIANóPOLIS
5.742 - C�$ 2.000,'00 - FLORIANóPOLIS

FV0GQanãa
. O jornal trapeiro. da Tiradentes está-se preci

pitando 'com os anúncios de casos no P. S. D.
Podemos ;-informar que, muito embora não haja

partido sem casos, os do P.S.D. terão solução nor
- mal, P9rque nenhum deles é de morte. Partido
coeso, e disciplinado é assim: ",ma .rocha monolítica.

0_ sr. Bornh.ausen, por. vái'ias vezes," experi
mentou dividí-lo e acabou aglutinando-o mais ainda.

Dissemos justamente, isso a um udenista (ala
,Collin) e ouvimos �sto:

- !'O Irineu em política é uma revelação. On
de se mete dá desastre. Não espanta qye tivesse
falhado no empenho de dividir o P.S.D., pois n,em
mesíno conseg'uiu fazer seu, irmão candidato' pela
U.D.N." , .•...

Fingindo-nos de a quo, recebemos à explicação:
.

- "Pois não sabe? O Waldemar Bornhausen,
prefeito do Rio do Sul e irmão do Irineu queria ser

deputado. No diretório foi derrotado por 17 contra
2 votOs. O Governador -insistiu na candidatura fra
terna e ficou resolvido que o diretório' faria nova

reunião: Feita �esta; o resultado foi o mesmo: 17x2!"
x x

Diz o jornal governamentoso, que o "P. S. D.
começou- a se bater p01' um acôrdo visando garan
tir o sr. Nerêu Ramos e que foi mal sucedido".

A mentira é gritante. E os fatos estão aí. O caso

é conhecido. Ulp movimento, partido do Rio e ini
ciado por elementos insuspeitos, porqy.e ligados ao

govêrno' estadual, visava determinar que o P. S. D.
e a U. D. N. apresentassem, cada qual, apenas um

candidato ao Senado. Esses candidatos, sabida ou

supostamente, seriam' os srs. Nerêu Ramos e Adolfo
"Konder. Os. promotores desse movimento, deram-lhe
o significado de homenagem a dois ilustres barri
gas-verdes, ambos com assinaladQs serviços ao Es
tado, e conseguiram que o próprio sr. Presidente da
República externasse a sua satisfação e desse o seu

infeiro apôi9 a essa formula alta.
O sr. Bornhausen, na sua falta de dimensão

política é na sua mania de industrializar tudo, en

tendeu de pôr prêço na homenagem! Quís cobrá..

la, . dando com isso enorme gafe e passandO-se ates
tado pouco lisonjeiro não só da sua sabença políti
ca, como aindª--.do respeito devido à dignidade
alheia.

'

Homenagem a prêço, podem aceitá-la certos
guri�otes escapos à auto-crítica e bem fornidos de
livros de cheques, pagando e recebendo banquetes
de 124 talheres, anunciados como de 500!!!

O prêçó da' hOÍnenag�m, tabelado pelo sr. Iri
neu, foi o da Presidência da Assembléia ao S�. Cel-
so Ramos' Branco. '

.

E a resposta foi ª eleição do único deputado
vetado pelo Palácio: o sr. Oswaldo Cabral!

x x

Aí fiea essa história para que o jornal do go
vêrno deixe de mentir, P9is sempre que o' fizer,
terá a verdade pela frente.

E as homenagens à verdade, para o sr. Bor
nhau,sen, são muito caras ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


