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para a avou

Ano XLI RI(;), 15 (V.A.) - o Mi- de dólares, destinada à

I I
nistério da Agricultura fír- venda aos agricultores

N 11 893 mou acôrdocom a Socieda- gistrados no Ministério
c '." de Rural Brasileira, para a .: sócios daquela entidade .

>( cessão de maquinaria agrí-
.

conformidade com as no

cola no valor de um milhão .' mas da Comissão Perm
nente de Revenda do Mat
rial, os tratores serão for
necidos a preço de custo a

.rescido das despesas d
transporte. A S. R. B. efe
tuará o pagamento de 50%

missão de Finanças da Câ- da importância quando fo
ANGORA, 15 (U.P.) mara resolveu não aumen- publicado o acôrdo no "Diá

MONUMENTO EM LAGES O sr. CelaI Bayar foi re- tal' o subsidio dos futuros rio Oficial", e o restante na

RIO,15 (V.A.) - No dia ros, João Armindo Correia J�lião de Cavalcanti Le- dos pracinhas de Engenha- eleito para a presidência da I deputados
e senadores, re- entrega do material.

MolÍina.
11, ts rça-feira, o marechal da Costa, Alisio Carlos Da- mos; major Osvaldo Frias ria mortos na campanha da República para um novo pe- cusando assim o projeto ela-

Mascarenhas de Morais, Ie Coutinho, os 'tenentes- Vilar e capitão Geraldo de Itália e <frigido no quartel riodo 'de quatro anos, depois borado por um técnico da

.chefe do EMFA, em- avião coronéis Wallenstein Tei- Araújo Ferreira Braga. do 20 Batalhão Rodoviário, da ampla vitória dó seu secretaria daquela casa do

da FAB, viajou para o Sul xeira de Mendonça e Diler- Na sua passagem por comandado pelo coronel A- partido, o democrático. Congresso. A comissão re-

do 'país, acompanhado de 0- mando Gomes - Monteiro; Lajes, o antigo comandant€' fonso de Albuquerque Li- Bayar recebeu 486 votos, solveu- manter os níveis a-

__ Iiciais do seu Estado Maior. capitão de fragata José de da FEB. terá oportunidade ma. contra 27 em . branco, em i- tuais dos subsídios e de a-

Cumprindo
..
programa es- Carvalho Jordão; tenente- de inaugurar um monumen, O retorno ao Rio está tidos pelos representantes juda de custo. O projeto su-

tabelecido desde .o ano pas- coronel aviador Roberto to que recorda o sacrificio previsto para o próximo dia da oposição na, nova Assem- biu assim à deliberação do

sado, percorrerá os Estados 26. bléia Naciona1. I plenário.
do Paraná, Santa Catar�:� prd T b N' I

.
.

:�:E��:�:;!::::=:: R�LL � agrad!e� :�mo,o!�e!�e�I- Greve protestandD .

i�:�::lt�,:!�:s�e ;::� ;l::;anóPoliS, 14 d: maio ��:at:e:ti�a�:ta��a�m:a
.

O alto custo do ensloo
parte da comitiva, os coro- de 1954. Partido Trabalhista Nacio- , '.

néis Aurélio de Lira Tava- Prezado Senhor: nal _ Secção de Santa RIO, 15 (V. A.) - Ale- r lares, a União Brasileira taxas do ensino e punidos

fOI' devida- ��ndo as çrescentes dífícul- dos Estudantes Secundários os infratores das determi-
Catarina,

A·SSEMBLEIA
dades criadas p.àra a classe resolveu

.

conclamar todos nações daquele Ministério.
mente homologada pelo, -

oelas constantes majorações 'S estudantes secundários

do . Clube Mili lar �:,:��: �:s�:n"àa;::d� .���: :e::��:7�=��:it::� ;:ç:��� :.,��en:�i:o;:;":� N,vo Secretário
-

Gerar:---
-

RIO, 15 rv. A.). � Está A sessão terá inic-;;: 10 ��a a:::,�nt�o!����:�o!� ,::;:no��t::t=:n:;t:o p,;; das Missões Americanlls de Lepra
convocada para a próxima horas, não podendo votar os outrosim, que dentro de E$pionagem.

bl'
, . -

té 21 'h l)OUCOS dias .a referida Co- P I A ..

quarta-feira a assem eia SOClOS que a e as· oras

na o 0018. 'mi"são dará publicidade do .

geral do Club Militar, para não tenham assinado as re- .,

a eleição dos novos mem- lações de presença.
seu manifesto-programa, pa_.

bras da Diretoria, Conselho
------- ra conhecimento, do povo

Vilimas
atõmíces

�Õ4·••�C�""E3__"".

�. Ru�:�:R de
"

Arrude R'.mol I
IEeENTE; ID'Jminlol f. .

de Aquin� •t
__

-

--

Crt 1...

Não balera
aumento
RIO, 15 (V.A.) - A Co-
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Vem ao Sul o Marec�al Mascaren�as

PALERMO, Sicilia, 15

(U� P.) - Foram senten

ciados ontem 63 membros
.

da quadrilha dé bandoleí-

WASHINGTON, 15 (V.
?) - Os EE. VV. reco

nheceram o novo govêrno
jo Paraguai.
A decisão foi dada à pu-

SepultadO o emb.
SODZa Daltas

VIENA, 15 (V.P.) - A

Secre-

-ádio polonesa anunciem que
;IS autoridades de seguran

,;a eliminaram uma rede

.iacional de "espiões e trai

dores", prendendo numero

ses de seus membros, A rá

J.io de Varsovia disse que

catarinense.

Saudações Cordiais

Octacilio Nascimento

Presidente
Nações Unidas, N. Y., 15

(U,P.) - Os habitantes de Manoel Menezes

tário

Walm01'-de OZ{veim - Te-
, ,

Deliberativo' e Fiscal e di

rc tores, secretários e tesou

riras da assistência dOa Cai

xa Mutuária e da Carteira

Hipotecária e Imobiliária,
para o período administra

tivo 1954-1956.

dois "atolls" das ilhas Mars
hall dirigiram ao Conselho
de 'l'utc;lla. das Na<]ões Uní-

_} ;i:!Od�- �r.L'Pio_ .d. .��� ��,

�f.ti�ns,-lli�-rgi-dô3 e)11. sua

.naíoria por ex-agentes da'Julgameoto�dô
bando de 010·'
liáno

das uma. petição> na qual
-leclaram que sofreram

quéimaduras, náuseas e R - hecidonal-estar, em-c(:)l1sequêncial ecoo, ..
dons recentes explosõ�s am:- Belos EH. UU.
ricanas bombas de hidrogê- ,

Gestapo.

anos. O julgamento durou

quatro meses, e alguns dos

réus já estavam no cárcere

há cinco anos. O cunhado e

a irmã de qiuliano: figuram
entr·e os que receberam pe

nas mais leves, êle conde
nado a 7 anos e 4 meses e

ela a 2 anos e 10 meses.

nio, e pedem; consequente
mente, ao Conselho, que

suspenda tais experiências.
.---.�-

�

ros de Salvatore G.iuliano,
perfazendo suas pe�as um Anistia
Jotal de 632 anos, sendo que' rhaia maior parte foram conde-

I
'" 1 e

nados a penas entre 18 e 21

no

Reeleito o Prese
di -Turquia

coisas, Em comunicado da

.lo à publicidade, a VBES
Hendérson,
Coréia por

o Rev. Harold Hayes com 62 grupos missionários
missionário na protestantes tanto da Amé-faz, simultaneamente, um

tpêlo ao Ministério da Edu
nos, vem de ser nomeado

secretário-geral das Missões

o Brigadeiro
Abolo em 80ma
ROMA, 15 (V. P.)

Procedente de Amsterdam,
chegou hoje a esta capital
J general-brigadeiro Ray
mundo Aboim, diretor ge
ral da' Aviação Civil do
Brasil, acompanhado por 4

peritos em Aeronáu�ica. A
boim estudará as possibilí
jades de maiores vinculos
entre o Brasil e 'a Itália no

terreno da aviação.
"

)

-ação e Cultura, no sentido
Ie que sejam tabeladas as

mais de 20 a- rica do Norte como de ou-
__..

tras terras. (SNA). -:

RIO, 15 (V.A.) - Como colecionadores particulares. Chateaubriand· a seguinte
se sabe, o Museu ,de Arte A propósito dessa aquisição, carta:
de São Paulo acaba de ad- a famosa firma M. Knoedler I "G.rande é a minha satis
quirir uma tela de Rafael and Company, Inc., por in- ,fação com o fato de que a

que estava sendo disputada term�dio do sr. Walter J. 'preciosa tela de Rafael irá
por-numerosos museus e Leary enviou ao sr. Assis -

para o Museu de Arte de
! São Paulo e não é menor a
I nossa admiração pelos seus

maravilhosos esforços e dos
amigos brasileiros do Mu
seu de Arte que o auxiliam
nesses esforços.
E' um motivo de grande

contentamento e orgulho
parà mim pessoalmente que
um trabalho de tão tremen
da importância vá para o

Brasil e por isso lhe envio
e àqueles que o ajudaram,
as minhas mais sinceras

congratulações.

o .Ualdldato do
-, iIlPJlltU:1

i.:.... -: �,�:b�.1t.." -;,....-

ASSURÇAO, .ts (U. '1'.)
-. O general Alfredo Stro-

essner, comandante em che

fe das Forças Armadas. do

Americanas de Lepra, se

diadas em Nova Iorque.
Dr. Henderson anterior-, Previsão do tempo até às

me�te esteve à frente

•.
horas do dia 16.

Comissão de Serviços de d. Tempo - Bom,

R�a_:l�ºtq�ão da
__ e .�gr��� 1-_-1:'e�11P.:ratura - �� de

P'l;�_hi{e-rolana nos Estados
I Ventos - Do quadrante

Unidos. Assumirá seu no- Sul, f�escos.
vo posto no' dia IOde julho I Temperaturas - Extre-

próximo vindouro. I n:as d;. ontem: Máxima

D ... d "R li 1'.,5. Mínima 10,1. '

e acor o com o e 1-

Paraguai e candidato às 'e- gious News Servíce", as PAZ

leições presidenciais de 11 Missões Americanas de Le- À humanidade atingirá o

de julho - anunciadas on- pra auxiliam ou mantêm paroxismo da ventura quan
tem - declarou que em 1166 centros e clínicas em 32 do cada indivíduo compre

RIO, 15 (V.A.) - Será breve visitará Buenos Ai- países, onde mais de 50.000 ender que a s�a própria fe
sepultado hoje, às 10 horas, res, a convite do ministro pacientes moram ou rece- licidade reside na felicida
no

I
Cemitério da Ordem do daDefesa da Argentina, ge- ')em .tratamento. Essa obra de dos outros.

Carmo 'no Cajú, ó corpo do I J
' H b S

'

1nera ose Um ert9 osa � rea izada em cooperação Emile Zola
�ci��emumabreven� Emb�x�M, Lu� MMtim � ��� �

_

La' à imprensa, que diz o se- de SOUZq Dantas, falecido

,UM ' ,RA IP"AEL' ,/ ;uinte: '::111 Paris há cêrca de um r,\
SANTIAGO DO CHILE, "O Encarregado âe, Ne-' mês e ontem chegado ao

:.5 (V.P,) - O presidente 5ócios dos EE. VV. em As- Rio, vindo pelo n a v i o

para- O Museu de Sa-o P Ibanez prometeu a remessa sunção (Paraguai} infor- "Charles Tellier".
.

.
.., �U O

.0 Congresso de um proje- mou, na tarde-de ontem, ao O �éretro sairá' da Cape- "
o 'de anistia geral para os Mipistério de Relações Ex- la da Ordem do Carmo,
:ondenados e proc�ssados teriores do Paraguai,_do re- sendo-lhe prestadas,as hon

por delitos sociais, pratica- início de relações' 'entr,e os ras funerárias por um des

Jos durante o atual govêl'- governos dos EE. VU. e Pa- tacamento da Marinha de

no. raguai". Guerra.

'. Fazia êsse comércio' po'r hábito e por gôsto. A féria
era toda sua. Não gastava o respeftivo lucro. Deposita-

1'0. A Repúlllica nasceu protegida pelas fazendas deser-
va-o, por mão de meu Pai, na Caixa Econômica.

tas dos pretos que, afinal, eram a base do_ florescimento Tal como a record� em relembranças de há longos
econômico de então. cinquenta anos, ã Cristina, negra sem mescla, não era

Assim, ao negro devemos a �rimeira riqueza produ- bonita de espantar nem feia de meter mêdo'. Meia idade.
zida no solo, conquistado pelo português e espiritualiza- A bôca se lhe rasgava ampla, no riso cordial dos lábios
do pelo jesuita. Aliás, à escravatura parece que não pa- vermelhos. Dentes de teclado, grandes, sãos e muitos.
gamos até o leite que nutri� os nossos avós, aquêles Na cabeça, um lenço de chita'encarnada, com obreias es
senhores bravos, cuja infância sugou o túrgido seio das curas. Saias, duas, três, não sei quantas, enrepolhavam
amas e mucamas cô:r de ébano e carvão. Devemos-lhe, na, ancas abaixo, até -os pés atamancados. Paletó, usava
ainda, os mulatos, espirituais do Brasil� tantos e tão paletó curto e de pano ralo. Vm colar de contas era a
grandes como Patrocinio e Machado de Assis, Oswaldo dôrno cotidiano da minha madrinha

-

carregadeira.
Quando uma dívida, bem velha, é paga sem intima- Cruz e Tobias Barreto.

'

,

Já se me' esfumaram da memória as circunstâncias
ção nem juros de mora, o pagado! pode respirar a fun- Santa Catarina inscreve. entre os maiores poetas da sua morte. Não me lembro sequer de que estivesse
do e com justificado alívio. O que êle não pode, entre- conterrâneos, o melhor e mais origin_al, o negro, "três doente algum dia. E' que negro, àquele tempo, só ia para
tanto, é julgar que saldou integralmente o' débito, visto vêzes neg1·0,'nõva interpretação, visual da côr negra", a cama quando não podia mais. Embora livre, não tinh.a
como o credor subsiste ainda na tolerância que nunca aquêÍe Cruz e Souza, titã rebelde e voz heróica, gri- consciência da liberdade. Conservava os costumes da es-

pediu discreta ou importuna liquidação da conta. tando a dôr de todo os cativos do mundo, num timbre cravidão. O tratamento, por exemplo:
Brasileiro que sou, em f:;tce do escravo africano e metálico e suficiente a quebrar os cristais da sensibili- Sinhôzinlio. Assim me chamava, a mim, seu afilha-

seus decendentes tambéin escravos, tenho a obrigação dade branca e senhorial dos escravistas passados, pre- dó. Nhanhã, Siô Moço, palavras de submisso e resignado
de neles reconhecer os trabalhadores fundamentais da sentes e futuros. cativeiro, bastas ''vêzes lhe ouvi falando a meus Pais.
terra pátria. Foi o suor -braçal dos negros que adubou x x ;x '.. Parece-nte ouvi-las agora, mais humildes, mais pri-
canaviais, algodoais, fumais, mandiocai�, cafezais, plan-, Quanto a mim, pessoalmente,' tive por madrll1ha" sioneiras da minha saudade.

.

tações de várias espécie e que constituiram riquezas madrinha,-capregad�ira, uma. antig� escrava; .que coÍlti- Segundo me diz uma intuição de fé, a Cristina 4á
agrícolas do Brasil-colonia e do Brasil-império .. Extip.ta nuou, ap?s. a alfor�'la, a se:vlr a mll1ha famlha. �ha�ma- de viver no Outr-o Munao, em bom lugar, para onde di-

'-a senzala, extinta' a Monarquia. O abolicionismo de va-se Cnstll1a, cozll1hava la em casa, no meu fogao pa- rijo e repito 'o pedido _que ao servir-nos o café dá ma

Joaquim Nabuco não previra a consequência. Os capri- terno, e sempre achou tempo disponível para confeitar nhã, eu outrora;1he fazia'l�vando a mão à bôca:
chos da História apresentam S),lrpresas emprevisíveis. A doces de baú e tq_buleiro, que ela vendia, aos domingos, - j.VIadcihhà; a bêncão!

-

Princesa Regente,' avisada, não vacilou..OlJ-tra nobr.eza r ü porta da"Igre3a Matriz da Laguna. Doceira de broas
I

"

.da sua àlma eleita, ° Império tinha escoras no cativei- tle polvilho, qucijâclas, pés-ele-moleque, bolos de cará,

As linhas de hoje, leitor; teriam cabimento aqui, se

O ESTADO as publicasse no Treze de- Maio, há q�a
tro dias, como tributo comemorativo da Abolição.

Aconteceu, porém, que nem sequer estavam escri

tas, e viviam, sim, apenas embrionárias, em
. gestação

mental, matéria que esta folha recusa sistemàticamente,
pois os seus linotipistas exigEm o preto no branco. Sem

isso, não compõem artigo ,seja de- quem fôr. E é pena.

Pena, porque o pensado e o imaginado são melhores do

que o manuscrito e ô dactilográfico. A obra feita perde
os encantos do plano, tal qual o casamento os do noiva

do. Sonho, p·rimeiro. Depois, visão de olhos abertos à

luz da realidade nua e crua. Vma séca!

CATIVOS

E' pena, repito.
x x x

cocad�s brancas e cocadas-puxas, bananas cobertas de
açú-car e canelã em pó, cartuchos de amendo.ini pralina
do ...

()_o_O_n_(I'_'·Q

O Tempo

RISÕ DA CIDADE...o

mais
contas! Será que· estão

pensando que
Assembléia!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
2

S.da Assembléia Geral
extra01'dinária

que Carbonífera.iinária dos quotistas,
A., com sede nesta cidade,
representada pelo seu Dire-,
tal' Técnico, dr. Mário Bal
sini .brasileíro, casado enge

nheiro, e o. seu Diretor Co

mercial sr, Abel de Olívei-
,

'

CERTIDÃO

deverá discutir a prorroga
�iio do prazo de duração do

Cm', trato Social, a �xt'.n

guir-se no dia 25-4-54, e,

consequentemente, delibe
rar sôbre a alteração do di

to contrato. Contando com

1. sua presença, subscreve

no-nos, atenciosamente. So
ciedade Carbonífera Cres
ciuma Ltda. (ass.) Mário

CERTIFICO em ' virtude
ao despaeho do senhor Pre
sidente, exarado �o reque
rimento sob número.mil
cento e setenta e quatro
(1.174) datado de vinte e

dois (22) de abril do cor-

ra Ávila brasileiro, casado,
contador, ambos residentes
nesta cidade, e de outro la

do o sr. Pedro Milanez, bra
sileiro, casado, industrial,

pt ucurador, conforme ,prlP
C;! ração que ora e exibida,
e o sr. Pedro Milanez, pos
sr.idor de 20 (vinte) quo
tas; deixando de compare-

Bét]sini, Diretor Técnico, da
. Sociedade Carbonífera
ClE'sciuma Ltda.. O presi-

• •

Capital e re;servas superio,res a,

tiTULO ...0 f'QiIADOJI Df Cf' 2$.OOG.GO
(_�_Q'i,clllt:do"." WN1. AV....�

"'"4.11 IH C."'ptloul:.�.. ,)I) "
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. A Prudencia Gapitalisaçao �he' oferece
outras sólidas! garantias:

• '23' anos de fecunda atividade
'. Equipe de economistas experimentados
• Elevados bens patrimoniais

/
• Mais de um milhão de títulos em vigor

PRUDENCIA
CAPITALlZACÃO

seu dinh'eiro

_'

.. �

rente ano, do senhor Lauro Balsini - Diretor Técnico, também residente nesta ci

Pereira Oliveira, residente (a) Abel de Oliveirà Ávila, dade, na qualidade de só

.resta Capital, que dos Do- Diretor Comercial. O sr. cios quotistas da SOCIE

eumentos registrados é ar- r'resldente oferec� a pala-I DADE CARBONíFÊRA
quivados nesta Junta, cons- vra aos presentes. A quo- CRESCIUMA LTDA., com

ta a Ata da Assembléia Ge- tista Sociedade Carboníf�ra sede nesta cidade,' conforme
ral Extraordinária da firma Próspera S. A.; propôs que contrato social.de 19 de ou

SOCIEDADE CARBONí- J prazo de duração da so- tubro de 1947, arquivado na

FERA CRESCIUMA LTDA ciedade seja ilimitado, po- Junta Comercial dêste Es

realizada aos vinte e dois dendo dissolver-se pela As- tado, sob n. 10.590, em 18 .

(22) dias do mês de abril sembléia deliberando por de janeiro de 1951 em vista

de 1954, que tem o teôr se- .naioria absoluta de votos, do que ficou determinado

guinte: .Sociedade Carboní- )assando o artigo 1° do na Assembléia Geral Extra

fera Cresciuma Ltda., ,ata -:::ontrato Social a. ter, a se- ordinária, realizada nesta

,da assembléia geral extra- Juinte redação: "Artigo 1° data, por maioria absoluta

ordinária, em- primeira con-,
- A sociedade girará sob a de votos (4.706 quotas, sen

vocação, realizada a 22-4- denominação de Sociedade, do: 4.686 da Sociedade Car-

54: Aos vinte e dçis dias do Carbonífera Cresciuma bonífera Próspera S. A. e

mês de abril do ano de mil Ltda., e tem o prazo de du- 20 do sr. Pedro ,Mjlanez,
novecentos e cinquenta e ração ilimitado, podendo vem pelo instrumento, alte-'
quatro, compareceram os a- ser dissolvida pela Assem-. -ar o prazo de duração da

baixo assinados à sede da bléia deliberando por maio- referida socíedade, passan-
"Sociedade Carbonífera .da' absoluta de votos". O dó o artigo primeiro do eon-.

Cresciuma Ltda.", em Cri- sr. Presidente põe -em dis- trato social, a ter a seguln-
.

ciuma, Estado de Santã Ca- cussão essa proposta. Como te redação: '!Ártigo 1° -

tarina, às nove horas, quo- ninguem fez objeção, foi "S d d.� ocie a e girará sob .a.

tistas, previamente convoca- posta em votação eraprova- lengminação'de SOCIEDA
dos para esta Assembléia da unanimemente, ficando DE C A R

, , BONíFERA
Geral Extraordinária. -Com- deliberado que, fosse lavra-. CR SC. E IUMA LTDA.", e'
Pareceram Sociedade Car- do o instrumento público de dtem o prazo e duração ilí-
bor.ífera Pro'spera S. A., alteração, a-fim de ser ar- .

d dlmta o po endo ser dissol-
pos suidora de 4.686 (quatro quivado na Junta

_
Comer- id I A bVi a pe assem léia; deli-

n-.il, seiscentos e oitenta e
cial .do Estado, na forma da .J5erando DoLlllilli>ria abso-

. -�= +orrotas
- -r�e-e=""t"""'......... .....•.-:ti'1n�uenr-nnl-rs-fazen o 1 d- ·=7 �1- '. , .�l:'. """u ,a,,,.. �

. � uta e votos. E, por se· a-
l'J'';U sr. Abel de Oliveir� lISO da palavra, ,e nada mais charern assim justos e con-
AV ila ria qualidade de seu havendo a tratar, foi pelo d

'

trata os, mandara dactilo-
31'. Presidente suspensa a grafar o presente instru
sessão pelo tempo necessá mento que, depois de lidorio à lavratura da presente

-

.
achado conforme assinamata, o que fiz como secretá-

'
. '

Par.ti·cípaç'a-o'.

1"
com as testemunhas abai-

no, no ivro proprio. Rea-Ib t
-

f' . XO, a tudo presentes, em
cor os srs. quotistas Gené- er a a sessao 01 lida e a-· . . . MARIA AN NC ç

-

O S VA O
d L provada por unanimidade a clbn�ol dVlas1:95C41'1c(lUm)a, S22 �e U IA A IL, CAE'rAN

SlU Miran a
•
ins, possui- a 1'1 e . as. ocre- E

dor de 190; Thiers Fleming. presente ata, qye vai assí- d d C b 'fa e ar oní era Próspera LE'R,CIO ,FELICIANO CAETANOpossuidor de 16 quotas; nada pelo Presidente, por �. A' ( ) M'
-

.

S
S, . aa. ario Balsini, TA

.

d
.

Fl itz H. L. Freytag, POSStti- . �lm ecretário e pelos quo- Diretor-Técnico 'e Abel de I
em o prazer e comunicar a seus pa-

dor de 50 quotas, Pedro :tyIa- tistas presentes: (a) Mário Oliveira A'vila D' t C rentes e amigos o nascimento de sua primogê-
, B I

"

P .dI, Ire 01' 0- .

galhães Castro, possuidor a SI�I, resi ente. (a) .nercial. (ass.) P d _ Mí! _
nita VERA SILVA CAETANO ocorrido em

de "'0 t L" B Lauríndo Lodétti sec t'''"1
enro 1 a

, .'
c':> quo as e ucia

ene-Ir'o ( ) P/S C' . b-pre,a ,nez. (Testemunhas) (ass.) 5 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos
de: possuidora de 8 quotas. I. a OCo ar. ros-

t ::luas assinatura '1 ' . C A,,·
'

'Os ·q.uotistas presentes indi-I
pera S. A. Abel de Oliveira (1" 1 d

s 1

Ceg1$V:IS:
. orrea .

.
.

.

a. VIa se a a com r ;j 60 ',- ---

cu�'"m por unanimidade pa- Avlla. (a) Pedro Mllanez. fdI' .

'

_.

. e era ' e maIS a taxa de
ra presidir os trabalhos des- Confere com o original, educação e sa' d· A' f't 't f Jh

u e. s 11'-
ta Assembléia o Eng. Mário ransc1'1 o as o as 14, 14v

.

, mas estavam reconhecidas
e 15 do livro próprio. (ass.) pelo Tabelião Elias AngeloLaurinda Lodétti,

-

secretá :li da comarca de Criciumario. Em carimbo. N. ,7.916, ,

neste Estado. Estavam cola- '

d::JJte convida o funcioná- conferida e aTquivada por
rio sr. Laurinda Lodétti, pa, despacho da Junta Comer- los selos federais no valor

�'a Secretário, que aceitou cial em sessão de hoje. Pa- Je Cr$ 6,50, inclusive uma

fin,ndo assim constituida a gou na primeira via taxa de educação e saúde,
;..,1€,"a da J\ssemblélci, na Cr� 21,50 de selos federais e estaduais no valor de ...

cOI!formidade do artigo' IR para arquivamento.. Secre- Cr$ 3,50, todos inutilizadõs

do Contrato Social. V�r:fi- taria da Jun'ta Com<ercial '20m os seguintes dizeres:
Câ00 que se ácham i-il'Cser.-

de Santa Ç,atãrina, em. Flo- Cresciuma, 22 de abril de
-

•

..
.

..J fÍanópolis, 29 de abrI'} de 1954, e com uma assinaturat·". quotlstas repreSeniéi,[o I

47!)f quotas corres'po(lQer. 1954. O Secretário (ass.) ;legível..Em carimbo: Reg.
t('ó� a 94,170 da totalidade Eduardo Nicolich. As' es- sob n. 14.230, a fls. do livro
d, S�aS quotas. O sr. P(,t:si. tampilhas acima menéiona- lO-A do Registro Público
dt.nte declara instalada esta das estavam assim irfutili- do Comércio, por despacho
A:-.sembléia, na forma da lei zadas: Florianópolis, 29 de da Junta em sessão de ho-

,
e 00 Contrato Social. O sr. abril de 1954.-0-0 Seêretário je. Pagou na la. via .

P:'êsidente informa qu� a (ass.) Eduardo Nicolich, e 21,50 de selos federais e

cOLvocação foi feita� de?- com a data abreviada de 29- Cr$ 12,50 estaduais por es

';ô, do 'com 6 artigo 15 do -1-54: _CERTIFICO mais �ampilhas. Secretaria da Targino Vieira Machado e senhora" vêm por ,intel'-
Ccntrato Social, em carta que consta a seguinte ES- Junta Comercial de Santa' médio dêste, agradecer p�blicamente o Dr. VIDAL DU

l"f:g::strada,' de, ü-4-54, l1iri- CRITURA PARTICULAR. Catarina, em Florianópolis, TRA FILHO, pela competência e' dedicação com que
/ gida a todos quotistas. J 51'. DE ALTERAÇÃO; RELA- 29 de abril de 1954. O Se- tratou de sua filha menor Gracia Maria, por ocasião da

. C-Iu'-.be, 15
.

de.' Dut,ubroPIesidente solicita ao Secl'e- TIVA À DURAÇÃO DA cretário (,�ss.) Eduardo Ni-
, ' qrave'enfermidade'que a acometeu.

tário seja feita' a leitma di'! 'SOCIEDADE CARBONI- colich. As estampilhas aci� .' .

'
-

.:' ';�il�(la �a:tá, cujo ,t�ót é o FER,A C 'Ii E s,C I U 1\1 A � n'la menCionadas estavam' (Rua Alvaro de Carvalho)
, f! k"-' '..1 -,' • '.

-- PROGRAMA DE MAIO ____.

-, �,;"sl:'gdj1lte: "Cdeiuma, 6 oe LTDA.": que tem o teor se- a�sim inutilizaqas: Floria- que, eu, Eduardo Nicoliêh, -ue-mIl novecentos e cmco- D'a 15 S" f 'd 1 "CI b 15 d O. . li-' l .

"

. I .
- OlfPe (I ereCl a pe o u e e u-

,

�ibril Cl!!3 1954.' Senha!' Q.lO- �uinte: Escritura Particu- nópolis, 29 de abril de 1954; Secretário da Junta Co- enta e quatro (1954). Se-, tubro" eH! h0l11ellagem ws campeões Sul-americano de
tistJ: Convidamos a,'. ::.. a lar de Alteração, relativa" '(aa} Eduárdo Nicolich, é mercial do Estado, mandei cretaria da Junta Comercial remo.

eÓI�parecer, em nossa sede à duração da Sociedade com a dafa abreviada em dactilografar a presente"
. do �stado de Santa Catari- DilI 2!J - Soirée.

�o(';al, no dia 22-4-54, às!) Carbonifera Cresciúma cada sêlo de 29-:.4-§4. E' o certidão que conférí, subs- na, em Florian9Polis, 12 de NOTA,-'- Do ro clt:> junno em diante não será per-
.

L 1
'.

I
mitida a entrada do associado e seus dE!pen- .

.

. ,1:0''"s, para tomar parte IVl
I

te a,: Os abaixo-ªssinados, que há com relação ao pe- creví e assino aos,doze (12) maio de 1954. EDUARDO d' , .

. entes, qi.1e não es.tejam .munidos das cartei-
Assembléia Geral Extra",'- de um lado a - ü�iedade dido do suplicante pelo, dias do mês ge maio do ano NICOLICH, Secretário, ras dê: identidade.

Consagrando 4 .éculo.
de prO$.f'8SS0 e evoluçlo

SOLICITE INFORMAÇOES
PROSPECTOS OU PEÇA, POR TELEFONE, A
VISITA DE UM DOS NOSSOS REPRESENTANTES. econômica

VINTEM POUPADO
VINTEM GANHO

�-PlljJD-E-t\1 [-I�f\- C!\ PI T !l L i Z!l � A O
Sede aI!' Sã� Paulo: RU3 José Bonifácio, 278 - 1.0 and'ar - fone 35-3181

Sucursal em Florianópolis: Prç. 15 ce Novembro, 9 - 3.0 ando - Tel. 1-637 - ex. Postal 197

'i
-" .

COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

t:>articipal'ião
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 rua Major Costa
n, 24, nesta cidade, em o dia 9 do corrente.

Florianópolis, Maio de 1954.

Participaçã,o.
WASHINGTON LUIZ DO VALLE PEREIRA E

SENHORA
.

P.ARTICIPAM O'NASCIMENTO DE SUA FILHA
REGINA - OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE

"JA MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA".

.Agradecimento

•

I TraDsporjes Aéreos Ca
termense : S_,A.

ASSEMBLÉIA. GERAL ORDINÁRIA
2a CONVOCAÇÃO

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

séde social, à rua Felipe Schmidt n? 14, nesta cidade de
Florianópolis, no dia 20 de maio de 1954, às 15 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte ..-

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,

conta de Lucros e Perdas, relatorio da Diretoria e pare-
cer do Conselho Fiscal.

.

2 - Eleição do Conselho Fisçal e seus suplentes.
3 - Outros assuntos de interesse social.
Florianópolis, 13 de maio de 1954.

,

1 J. D, FERREIRA LIMA
Presidente

VENDE-SE
Dois lotes, cada 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 - Estreito (Ideal Salão).

R'EPRESENTANTE
. .

.

Eq,uipamento Médfco Cientifico·)t �"

Firma importante na especialidade procura el-emen-·
to ativo e bem relacionado junto à classe médica e

Odontológ'"!;:!a para representá-la no Estado de Santa
.

Catarina .

Exige-se que o candidato resida em Florianópolis.
Propostas acompanh:;tdas de uma foto recente e com

indicacões das atividades anteriores devem ser enviadas
à CaiX'a Postal 765 - Curitiba�

,

'auarda-s,e absoluto sigilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

I,�O BBTABO ��I

NO . LAR E NA SOCIEDADE-

Mãe
Serás ainda .,feliz à luz da Eternidade
Quando, perto de ti, me vires no infinito.
Eu sofro a mesma dor de yer também proscrito
Da terra o teu amor ó! mãe que jamais há de

Acariciar-me as mãos e, cheia de bondade,
Falar-me ao coração, livrar-me do maldito
Caminho que dá ao mal e aonde, ao verme, aflito,
Tu ias procurar-me em plena tempestade ...

Scras ainda feliz, gozando a recompensa
Que o Céu te concedeu na mais justa sentença
Que pode conceder êsse �hfalível Juizo.

Eu sei que o teu olhar não tem o mesmo brilho
Que a "saudade que tens do teu querido filho
Roubou-te a paz que Deus te deu no Paraíso!

;;;. ..

ADÃO TRINDADE PAIM
xxx

hOI·O I r�o natalício,
A

o nosso dis
.
V tinto conterrâneo sr. Mon-

BETE- selhor Manfredo Leite, con-
sagrado oradôr sacro e fi
gura de relevo no clero

� beterrabas, cozidas e des- brasileiro.

EXPBrimen1e
GELATINA· DE

RABA

de local, vê transcorrer, ho

je, a data de sua nativida
de.

cascadas
1 pacotinho de gelatina sem

S3bor (ou _de limão)
1/2 xícaras de cubinhos

beterraba

I?eitosamente, os de O ES
TADO se associam.

STA. SUENE CALDEIRA
DE SENA

Vê transcorrer" h o j e,
mais uma primaverna de

.
sua existência, a graciosa e

Inteligente senhOl�inha Sue
-ne Caldeirá de Sena, filha
do nosso presado conter

râneo sr. João Acelino de

Sena, da Fiscalização da
Fazenda do Estado.
Pelo transcurso de tão

significativa data o grande
11úmero de. amiguinha� da
aniversariante aproveitarão
) ensejo para testemunhar
o rcgosijo, homenageando-
1 com carinhosas manifes

tações de apreço.
O ESTADO, prazerosa

mente, apresenta felicita

ções que extende à exma.

família.
FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. João Abreu, alto

se às muitas homenagnes
que serão prestadas ao

culto .conterrâneo, formula

votos de muitas felicidades.

associando comerciante desta praça;
Sr. Mozart Régis, .consa

grado como "Pituca" no

Teatro Nacional;
- Cap, Gilberto Silva,

da Polícia Militar do Esta-

O ESTADO

1/2 xícara de aipos picados SR. OSNI ORTIGA
1 colheer das de sopa de-su-

co de limão

1 colher das de sopa de

çucar (falcutativo)
MANEIRA DE FAZER

O nosso presado conter- do;
râneo sr. Osni Ortiga. ele-

_ Sr. Mário d'Acampora,a- mento prestigioso nas hos- -

dcirurgião entista;
tes do P.S.:D. e na sacieda-

- Sr. Ogê Cunha, Oficial

- Sr. Mário Silva;
Artur Capela, alto

Por tão significativa da- funcionário da Alfandega;necessário para preparar a
ta seus inumeros amigos Sr. Rubens Lemhkhl;gelatina (veja instruções e admiradores tributar-lhe- .

.,.-

_. h ).,
- Sr. Ruy Souza VIana

no pacotm o
.

ão justas homenagens, de- Junior; _

2 - Prepar� a g:latma, u� I monli:r��do "assim.o gran� _ :.,__-;- s.r._9�I!it fu,ttado; � .,-'sando em vez da agua o su
prestigio que goza,· neste,I·, �

_ "S' -CM·'· -G'
-

,""

·d b t b
- rrra. arma uima- J!';co e e erra a. -

E t d 1 lt li d
-

Is
a o, pe as a as qua I a- i rães Rocha, esposa do. sr.

des que lhe- ornam o cara- Major Adernar de Mesquita L Cordeiro:3 - Deixe esfriar. Junte,I. UZ 01 eno, .

. .
. I

ter. Rocha; -

I - S' Silvi D' ..o aipo, os cubmhos de he-· O ESTADO -... 1.
.

1 VlO . arruam,

d u
- , ,prazerosa- - Snra. Alexma Lima· comerciante'terraba, e o

s.
uco e imao.

mente, se associa as home-' Simas; I.' .'Misture tudo e ponha para
- Menmo LUiZ Alberto,

I.
.

.

'. I nagens. - Snra. Maria Amália' flh d AP'gelar, numa forma de vidro í SR ANTONIO MENDES .

I 1 0- o sr. genor ovoas,

tii 1dI' Cunha, esposa do sr. llhs- I - Dr Aderson Hornou numa ije a e· ouça. DE SOUZA
- .

es Cunha', F 1 d R' d4 Para desenformar, na data erro, ac voga o no 10 e

b
.

Vê transcorrer, - Snra, Clara Ramos Janeiro;quando estiver em consis- . de hoje, mais um aníversá- -:';uz Silva, esposa do sr. - Sr. João Mirosk, alto.tente, ponha o forma ou a
I rio natalício o nosso presa-. foão Maria Ferreira da Sil- funcionário da Contadoriatijela mergulhadas em água do amigo sr. Antonio Men-

va;1 Geral do Estado;bem quente por a guns des de Souza,. do alto co-

minutos. Vire no- prato em
.

mercio local e pessôa muito
água irá servir. (APLA) relacionada na sociedade

. florianópolitana.
Nesta oportunidade o seu

grande número de amigos
�

-

admiradores, notadamen
te os amantes da "caça e

pesca", prestar-Ihe-ão sig
nificativas homenagnes de,

regosijo pelo transcurso da

data.
Os de O ESTADO assoei-

/ 1 - Exprema as beterrabas
e retira todo o suco. Acres

cente tan'ta água quanto for

.>1; *

ANIVERSARIOS

P1'Of. Lorival Câmara
Transcorre na data

.

de

hoje o aniversário natalício
do nosso presado conter

râneo Prof. Lorival Câma
ra, alto funcionário do Ins

tituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatistica, no Rio ando-se às homenagnes for
mulam os melhores votos

inteligente, o de muitas, felicidades.

de Janeiro.

Culto é
,

da Marinha Mercante;

Snra. Isolina Régis,

GRACAS AO ..
-

•••• *

os MOTOe
ARNO

.presentam absoluta

.u.lncia de vibr.�ções!

A total ausência de vibrações
é qualidade excepcional em motores

elétricos. No entanto, ela é característica
uniforme e constante de todos ·os

Motores ARNO - graças à rigorosa
aplicação das normas C. I. Q. durante
tôdas as fases da sua construção.

*C. I. Q. , Contrôle Integre.: de
Qualidade - único sistema que garante
a máxima perfeição na prcdução em série .

O C. I. Q. baseio-se em inúmero.s testes;
dOI quais são essenciais:

I) teste. de laboratório, para contrôle das
característicos elétricos e mecânicas dos
motores, exame prévio do matéria primo e

alerir;õo periódica dos instrumentos de medida.
2) te.tes durante a fabricação, peça por peça J
3). teste. das peças, depois de FobricodoiJ
41 t••te. finais. de após.montogem.

,/

!�!!�o!�®
A maior fábrica de motores elétricos da América latina

MAT.IIZ: AVENIDA DO CAFÉ,240 (MOÓCAl - FONE: 33-5111 • CX P. 8.217 - SÃO PAULO - EST. DI: SÃO PAULO

(Escritório em �ÔRT9::ALEGRE: Avenida Alberto Bins, 383

AVENTURAS 00

'\

1
..

'- ..
,,,

, J ...
"

__

SÃO PAULO. RIO DE JANEIRO .' PÔRTO ALEGi{E • RECIFE. CAMPINAS. SANTOS -.' RIBEIRÃO PRÊTO
-----...--------------"----------

Participação
Teodoro Ligocki e Se

nhora participam aos pa-
rentes e pessôas amigas o

,

;������e oc;:�do
fiI:: : Espolio de Waldemiro Alves

Mate_:nidade Dr. Carlos
I

- Restaurante EstrelaCorrêa a 14-5-54.
-o....()_O_()�().... o Afim de poder ultimar o balanço comercial do Res-

Balconis.a taurante Estrela, de propriedade de meu falecido marí-
• do, Waldcmíro Roberto Alves, venho, pelo presente, so-

PRECISA-SE DE UMA. I licitar aos senhores comerciantes e particulares que se

FAVOR TRAZER RE- julgarem credores. do mesmo, por� obrigações contraidas
FERENCIAS.

.

até a, data do seu falecimento (28 de fevereiro último),
a fineza de, até o próximo dia 25 de maio, fazerem a a

presentação dos seus créditos .com os competentes com

prçvantes, diretamente a mim, no Restaurante Estrela,
ou ao advogado Wilmar Dias, à Rua Arcipreste Paiva, .

n. 5 (baixos), dzs 10 às 12 horas:
Florianópolis, 15 de maio de 1954
DORVALINA ALVES - inventariante

Carlos Corrêa. ,RICARDO,
um robusto garoto, é o. no

me do herdeiro do feliz ca-

esposa do sr. Otávio Régis;
- Snra. Anesia Wagner

Silva, esposa do sr. Eucli
des Silva;
- Sta. Genita Maria dê

Souza, filha do sr. Lindolfo

Souza, funcionário da Im

prensa Oficial:
- Sta. Eugênia Ferreira,

filha da exma, snra. d. Ce

cilia Valente Ferreira;
- Sta. Eda Lourdes Ma-

sal, ao qual . apresentamos r
nossos cumprimentos.

. CONCURSO DO·
BANCO uo BRASIL
VENCIMENTOS INICIAIS - 5.000,00

Comece a se preparar, eficientemente, desde já,
com pontos, organizados por professores do próprio
Banco - Peçam informações ao INSTITUTO N.t\CIO
NAL DE CIÊNCIAS E ARTES - PRAIA DE BO
TAFOGO - 526 - RIO

(Remeta-nos êste anúncio - 210)

- Snra, Ligia Entres, es

posa do sr. Otto Entres;
- Dr. Menescal do Mon-

te, médico em Itajai;
- Hélio Porto, comer-

ciário;
- Sr. Edgard de Araújo;
- Sr. Carlos Boiteux

Piazza;
- Sr.: José Ferreira de

Souza Sobrinho;
Snra. Elsa Amélia

Torres de Miranda;
- Sra. Maria das Dores

TRATAR EM "MODAS
CLIPER".

Vende-se

--------�-- ---_--.,

dos Passos Maia;
ria, filha do sr. Cél Manoel

Freitas;
ilustre aniversáriante têm

_ Menino Marcola, fio,. NASCIMENTO Vende-se um terreno
exercido elevados cargos SNRA. GUSTAVO NE- lhinho do sr. dr. Antonio O lar do nosso distinto sito a Vila CeI. Lopes Viei-
na administração pública. VES FILHO Modesto Primo, abalizado coestaduano, dr. Fúlvio VÍ- ra.

- havendo diJ;_igido, neste Es- Transcorre amanhã o ani, clinico em nossa. capital. eira alto funcionário do. Tratar com o Sr. Dante
; ._� tado, com sua proverbial vcrsário natalício da exma. FAZEM ANOS, AMANHÃ Tribunal Regional, e de I' Bonetti, á Rua José - Cân-

proficiência, o Departamen- snra. d. Maria Tereza Car-
_ Jovem- Luiz Botelho, sua exma. sra. D. Maria dido da Silva s/n. (No final

to de Estatistica. doso Neves, esposa do sr. filho do -sr.·Otaviano Bote- Leonida de Souza Vieira, da Rua) ESTREITO.
A's muitas homenagens Gustavo Neves Filho, fun- lho.; engalanou-se no dia 13 do Vende-se uma mobília

que lhe serão tributadas as cionário público estadual.
_ Academico Jaymor corrente, com o nascimento de Sala de Jantar.

de quantos mourejam em Dama virtuosa a ilustre G. Collaço; do seu primogênito, ocor- Vêr e tratar à rua Vidal
O ESTADO. aniversariante, que desfru-

_ Snra. Terezinha- da rido na Maternidade Dr. Ramos n. 38.
MONSELHOR MAN- ta de vasto circulo de ami-

FREDO LEITE zades na sociedade local,
Vê transcorrer, ria data será alvo, sem dúvida, de

de hoje, a do seu aniversá- homenagnes, às quais, res-

------------------------------------------�
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2 Florianópolis, Domingo, 16,de Maio de 1954

Sociedade Carbonitera
- ,

Creseiuma ltda .

da Assembléia Geral

extra01'dirJ-ária

CERTIDÃO

CERTIFICO em . virtude
do despaeho do senhor Pre-

\
.

sidente, exarado �o reque-
rimento sob número mil

cento e setenta
.

e
. quatro

(1.174) datado.de vinte e

dois (22) de �bril do cor

I
rente ano, do senhor Laura
Pereira Oliveira, residente
.resta Capital; que dos Do-

I
cumentos registrados e ar

quivados nesta Junta, cons
ta a Ata da Assembléia Ge
ral Extraordinár�a. da firma

SOCIEDADE CARBONí-
..

FERA CRESCIUMA LTDA

realizada aos vinte e dois

(22) dias do mês de abril

de 1954,. que tem o teôr se-

I guinte: .Sociedade Carboní
fera Cresciuma Ltda., ata

.

da asse�bléi� geral extra
ordinária, em' primeira con-,

vocação, realizada a 22-4-

54: Aos vinte e dqís dias dó
mês de abril do ano de mil
novecentos e cinquenta e

Quatro, compareceram os a

baixo assinados à sede da
"Sociedade Carbonífera
Cresciuma Ltda.", em Cri

ciuma, Estado de Santã Ca

tarina, às nove horas, quo
tistas, previamente convoca:'
dos para esta. Assembléia

Geral Extraordinária, Com-
pareceram Sociedade Car
bor.ífera Próspera S. A,
possuidora de 4.686 (quatro
n.il, seiscentos e oitenta e

�n�, fepresent1\C'!ã'
pr';,) sr. Abel de Oliveir�
Avila ria qualidade de seu

*""l..-Hn"lguenrmelTs-razendo
üSO da palavra, -e �ada mais
havendo a tratar, foi pelo
sr. Presidente suspensa a

sessão pelo tempo necessá
.rio à lavratura da presente

pi ocurador, conforme ,Pl'�
cvração que ora e exibida,
e (J sr. Pedro Milanez, poso
5Li00r de 20. (vinte) quo

tas; deixando de compare-

•

o ESTADO

•

Capital e re:servas 'superio,res a.

..... I. __ I"
..... 11 nah

CAPitAl SUUt.'I'O f ttAlIZ,AOO, CRi :l.HQ:�Oo.oo
hd. '.',al,. 'ÂO f''''UlO

C�çÀO p� 501'1'00

fiTUlO AO POltl ...DOJt Df Cr' UoOo.GO
C-�""tQIlt:OoJ»ttoen'_�eOIlioQ�tkCllill:ircrb

P.�UI o. CIilp'MlI,�, ]')_,,
MENSAlIOADE, CtS 100.00

' ....1,4_...�U.._ _ 0;1"'.• 'iM �
.. 1"/j1/;'; ••"t'I .. c"nY'A1.Jl.sf;JiJ_ "".� ,_.,_.

�-""-�.�"'fIW�I"""-u",,-,.�

····fr=.ilE::"WE-:.��
."'-"..,.,"""' ..�_ ... ,-�"....�........................
-- � 1_ ........�_ ....---. _ ó8tM

h'-��ê=2;-:�:= :=.-:::-:
UI����=.;;�::-':;::_�
"'·'-�"""-"-,-""""""""I""',_.",_""".'"

...._ ..�-.N_..._ ....�.u.....

O,._ ..14"'C-""'O"" ........ IoOIW
__�

_

apÓLICE DE
. '�. A Prudencia Capitalização -lhe oferece

,ou!ras sólidas! garantias:
.•. 23 anos de fecunda atividade
'. Equipe de economistas experimentados

,
.• Elevados bene patrimoniais

J '. Mais de úm milhão de títulos em vigor

PRUDENCIA
CAPITALIZAÇÃO

� garantem a

.estaIUJlitra'de da

seu di.·nh�eiro

_.

;.�

.�}1
,

F:-:�
.;

Consagrando 4 .éculos
de pro�,resso e evoluç_o

-

'(j)',,".,�w;.

SOLICITE INFORMAÇOES
PROSPECTOS OU PEÇA, POR TELEFONE, A
VISITA DE UM DOS NOSSOS REPRESENTANTES. econômica

.:1.inária dos quotistas, 'que Carbonífera Próspera S.

deverá discutir a prorroga- A, com sede nesta cidade,
;dO do prazo de duração do representada pelo seu Dire

Cor.trato Social, a :!xt;'a- tor Técnico, dr, Mário B�l",':
guir-se no dÍé� 25-4.;)4, e, sini ibrasíleíro, casado enge

consequentementé, delibe- nheíro, e o. seu Diretor Co

ral' sôbre a alteração do di- mercíal sr. Abel de Olivei

to contrato. Contando com ra Ávila brasileiro, casado,
1. sua presença, subscreve- contador, ambos residentes

no-nos, atenciosamente. So, nesta cidade, e de outro la

ciedade Carbonífera Cres- do o sr. Pedro Milanez, bra
ciuma Ltda,

.

(ass.) Mário sileíro, casado, industrial;
Balsini - Diretor Técnico, também residente nesta ci

(a) Abel de Oliveira Ávila, dade, na qualidade de só

Diretor Comercial. O sr. cios quotistas da SOCIE

r'resldente oferec� a pala: IDADE CARBONíFÊRA
Ira aos presentes. A quo- CRESCIUMA LTDA, com

tista Sociedade Carbonífera sede nesta cidade, conforme
Próspera .S. A; propôs que contrato social.de 19 de ou

J prazo de- duração da so- tubro de 1947, arquivado na

ciedade seja ilimitado, po- Junta Comercial dêste Es
dendo dissolver-se pela As- tado, sob n, 10.590, em 18 .

sembléia deliberando por de janeiro de 1951 em vista

.naioria absoluta de votos, do que ficou determinado

}ussando o artigo lOdo· na �ssembléia Geral Extra-
20ntrato Social a ter a se- ordinária, realizada nesta

_.;uinte redação: "Artigo 10
.

data, por maioria �bsoluta
- A sociedade girará sob a de votos (4.706 quotas, sen
denominação de Sociedade, do: 4.686 da Sociedade Car
Carbonífera Crescíuma bonífera Próspera S. A e

Ltda., e tem o prazo de du- 20 do SI\ Pedro �Mjlanez,
ração ilimitado, podendo vem pelo. instrumento, alfe-'
ser dissolvida pela Assem- rar o prazo de duração-da: ,

bléia deliberando por maio- referida ,�oci�d:ade, passan-.
}'ia . absoluta

.
de .votos". O do o artigo primeiro da con-,

�r. Presidente põe em dís- trato socfal, a ter a seguln-.
cussão essa proposta. Corno te redação: "Artigo 10 -,'
ninguem fez objeção, foi A Sociedade girará sob .a:
posta em votação e·: aprová- denominação 'de SOCIEDA
da unanimemente, fica�do DE

.•C A RJ3 O NíFERAdeliberado que. fosse Iavra-: CRESCIUMA LTDA.", e'
do o instrumento público de tem o prazo de duração ili-alteração, a-fim de ser ar-.

'
,

.

mítado podendo, ser' díssol-
quivado na Junta

_'
Comer vida pela Assembléia, delicialdo Estado, na forma da ·e.t:and<Li>lll:...lllilli>i'ia abso-

��::e: ::s�:· j��t�:re�s:�on���t---:-\.+-:---��-I-------,\-----IHItfjHtV-I:-M- C II P ITilL i Z II�! O
tratados, mandara dactilo-

Sede el!' Sõ,? Paulo: RU:1 José Bonifácio, 278 - 1.0 andar - fone 35-3181

grafar o presente instru
mento que, depois de lido
'achado conforms, assinamata, o que fiz como secretá- Partícínac

'

.

n ,.
com as testemunhàs abaí-

.

a-r lClpa;"'�a-o�:;tanOa lvr� prfo�rl�od' Rea-I xo, a tudo presentes, em
'.

..

.'
. y

cer os srs, quotistas Gené- sessao 01 I a e

a-I'
. . .

-

M' d L'
. provada por unanimidade a clbn�ol dVlas1:95C4rlc(lUm)a'S22 _.de MARIA ANUNCIAÇAO SILVA CAE'rANO

SIlO iran a .lns, POSSUI- . a 1'1 e . as. ocre-
"

E
dor de 190; Thiers Fleming. presente ata,. que vai assí-Ls..' . , ','

possuidor de 16 quotas; nada pelo Presidente por �ade ,Carbolllfera Próspera LÉRCIO _FELICIANO CAETANO
.

S rÓ, .' :;. A (aa.) Mário Balsini· T'" d
.

FI itz H. L. Freytag possúi- .

mIm ecretarlO e pelos quo- Dl'r-et T" Ab I d' em o prazer e .comumcar a seus pa-,

I . or- eClllCO'e e e I
.

dOi' de 50 quotas, Pedro lVIa- tIstas presentes: (a) Mário Oliv€ira Á'l D' t C remes e amigos o nascimento de sua primogê-
. '1 -

C
.

d Balsini P .

d .

t ().
VI a, Ire ar 9-

ga1J1aeS astro, pOSSUI 01' , .' reSl ene. a ·.nercial. (ass.) P d M'I _
nita VERA SILVA CAETANO ocorrido em

d ')0 L" B Laurmda Lod'tr t' I
e.ro 1a.. '

e.) quotas e UCIa

ene-I .

e 1,. ��re a'" nez.· (Testemunhas) (ass) 5 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos
de!. possuidora de 8 quotas. no. (a) P/Soc. Carb. Prós- /:1uas assinat '1'" C "".

.

.

.

Os quotistas presentes

indi-I
pera S. A Abel de Oliveira

I

(1" I duras 1

Ceg1$vels
..

: . orrea "

. .

'1 .

a. VIa se a a com r 3 60 --',-

ca�'2m por unanimidade pa-
AVI a. (a) Pedro Mllanez. fdI' .

"

.

_. .

". C f . .

e era e maIS a taxa de
ra presldu' os trabalhos des- on ere com o ongmal, d

-

'd' P t··
-

_. .' e ucaçao e sau e. As fir- a'r I'c'p�aota Assembléia o Eng. Mário transcnto as folhas 14, 14v
.

"

.'
'.'
!l'. �

mas estavam reconhecidas
BnJsini, Diretor Técnico, da Lea1u5r,dl'nodloivLroOdPe=.tÓtPl',ri?s·ec(raeSSta·!_ pelo Tabelião Elias Angelo-. SoCiedade Carbonífera ;ü da .comarca de Criciuma
Cn'sciuma Ltda.. O presi- rio. Em carimbo. N..7.916, ,

neste Estado. Estavam cola- .

dente convida o funcioná- conferida.e a-rquivada por
rio S1'. Laurindo Lodétti, pa. despacho da Junta Comer- 10'5 selos federais no valor

�'a Secretário, que aceitou cial em sessão de hojê. Pa- Je Cr$ 6,50, inclusive uma

fic"ndo assim constituida a gou na primeira via taxa de educação e saúde,
;"'!(,i'a da Assemblé;a, na Cr� 21,50 de selos federais e j:!staduais no valor de .,.

codormidade do artigo � 1R para arquivamento.. Secre- Cr$ 3,50, todos inutilizadõs
do Contrato Social. V�r:fi- taria da Junta Com"ercial ;�om os seguintes djzeres:
caoo ilue se ácham }il'c.set_- le Santa C.atlll'ina, em. Flo� Cresciuma, 22 de abril de

t' 't' t
.

.

d
' rial1ópolis,: 29 de abril de 1954, e com uma assinatura"" quo' 1-S as representa, () I

4 }()f quotas corresponà.er.. 1954. O Secretário (ass.) ;_legível..Em carimbo: Reg.
h.'ó: a 94,1% da totalidade' Eduardo,NicóÍich. As' es- sob n. 14.230, a fls. do livro
d. ssas quotas. O sr. P(·(!si. tampilhas àcima menéiona- lO-A dQ Registro Público
dt'fite declara instalada esta dà� estavam assim inutili- do Comércio, por despacho
Af,sembléia, na forma da lei zadas: Florianópolis, 29 de da Junta em sessão de ho-

,
e dó 'Contrato Social. O sr,

abril de 1954 . .,..0 Secretario je. Pagou na la. via .

P:'esidente informa qU0 a (ass.) Eduardo' Nicolich, e 21,50 de selos federais e

cor.vocação foi feita� de p- com a data abreviada de 29- Cr$ 12,50 estaduais por es

<;ô, do 'com ri artigo 15 do '4-54: _CERTIFICO mais �ampilhas. Secretaria da·

Cc.ntrato Social, em carta que 'consta a seguinte ES- Junta Comercial de Santa'
l'fg:strada; de 6-4";54;� düi- CRIrr:URA PARTICULA.R ..Catarina, em Florianópolis, TRA FILHO, pela competência e· dedicação com que

/ gida a todos qúoti'�tas. ;) sr. DE ALTERAÇÃO: RELA- '29 de abril de 1954. O Se- tratou de sua filha 'menor Gracia Maria, por ·ocasião 'da ,C'lu�·,h.e. 15'
.

de- ODIu" h·" rooPlesidente.solicila ao SeCl'e- TIVA À DURAÇÃO DÁ, 'cretárib (jiss.) Eduardo Ni-
...

.. �rave'enfermidade·que a acometeu.
tário seja fEita a leltma d.q

,

'SOCIEDADE CARBONt- colich. As estampilhas aci� v '.,'

:' "�it.�cla cartá, cujo 't;o� é o FE�A C'RE S.CI U 1\1 A .111a menCionadas estavam' '1;

,-
,

(Rua Alvaro de Carvalho)

rr""·' "l!f'� "C";"
" .'

LTDA" '. .

- '-.. .+'1" d 'FI'
.

.

Ed d N' l' -h
..

..]
..

"1
'.

-- PROGRAMA DE MAIO - .

.. l',.s.egl.JJl1,: .. rlelUll1a, 6 oe . : que' tem o teor se-· a;;Slm mu.l Iza ,as: ona- ,qU€, eu, uar o ICO ICe , 1'''lle':1111
novecentos e clnco- D' 15 S" f"d' 1 "CI b 1'5 d O' ., � . . .' .

.

, .

'. '. ,'.,.., . '
.

Ia - OIrpe o .ereCl a peou· e e u-

� *'ãbr:ll
.

1954.' Senha!' Q.lO- �Ulnte:'Ese:ntura Parti�u-: !,lQpol!s, ,29 de abrIl de 1954) qecretano da Junta Co-. erita e quatro (1954). Se-_ tubro" eH! horneuugem f;C�: campeões Sul-americano de'
[ tiSt;; Convidan10s a V. 1>. a lar de Alteracão,' relativa' '(aà)_ Eduardo Nicolich, �,mercial do Estado, mandei crétária da Junta Comercial r,emo.

�, <:olC!parecer. em nossa sede à duração da Sociedade com a data abreviada em dactilografar a presente' " dá �stado de Santa Catari- Di11 2� - Soirée.

fr, 'sQ(::al, -no dia 22-4-54, às 9 Carbonifera Cresciüma cada sêlo de 29-4-.fí4. E' o certidão que conférí, subs-' na, em Florianópolis, 12 de . NOTA(...:..... Do 1�1 clt' junho em diante não será per-

7"-.,·1
.

t
-

-t
."

-Lid '0
.

b-'
'. ,

h>J. 1
-

.

, .

d (12) I
.'

d 1954 EDUARDO
.' .. mitida a entrada <;lo associado e ,seús d�pen-

:or<:s, para omar par e 118
I

a.: s a alxo-assinados, que a com re açao ao pe- Cl'eVl e assmo aos.".oze malO e.... . d/
. ,entes,': que, não es.tejam .munidos das cartei-

Assernbléia Geral Ex:traoJ- de um lado a o�iedade dido do suplicante pelo, dias do mês,,4e maio do ano NICOLICH, Secretário, ras de:: identidade. ...

VIHTEIoí POUPADO
VINTE� GANHO

�.

Sucursal em Florianópolis: Prç. 15 (�e Novembro, 9 . 3.0 ando - Tel. 1·637· ex. Postal 197

COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

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 rua Major Costa
n, 24, nesta cidade, em o dia 9 do corrente.

Florianópolis, Maio de 1954.

Participação.
WASHINGTON LUIZ DO VALLE PEREIRA E

.

SENHORA
.

I

PARTICIPAM O/NASCIMENTO DE SUA FILHA
RE.GINA _-. OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE

'IA MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA".

Agra-d.ecimentQ
_ T�rgino Vieira M�chado e senhora�, vêm pqt ,int�r-.

rriédi9 dêste, agradecer pl!blicamente o Dr. VIDAL DU-

•

'1 Tr�ânSporfes . Aéreos . Cft�
termense : S.'Â-

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
2a CONVOCAÇÃO

São convidados os senheres acionistas desta socie
dade para a assembléia geral ordiná�ia, a realizar-se na

séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta cidade de
Florianópolis, no dia 20 de maio de 1954, às 15 hOi'as,
para deliberarem sôbre a seguinte �_

ORDEM DO DIA
1 - ,Leitura, discussão e aprovação do b�lanço,

conta de Lucros e Perdas, relatorio da Diretoria e pare-
.

cer do Conselho Fiscal.'
.

2 - Eleição do Conselho Fisçal e seus suplentes .

3 - Outros assuntos de interesse social.
Florianópolis, 13 de maio de 1954.

,

1 J. D. FERREIRA LIMA
Presidente

VENDE-SE.
pois lotes, cada um c/12 por 28 metros, no bairro

ela Gloria cem }3arreiros, a preço de ocasião.
.

Tratar com Analgibo Vieira, à Rua Pedro Demoro,
1603 .....:. Estreito (Ideal Salão).

Eq·uipam8uto MédIco Cientifico �� �

Firma importante na especialidad� procura elemen-'
to ativo e bem relacionado junto à classe médica e

Odontológi;:!a para representá-la no Estado de Santa
.

Catarina. �

Exige-se que o candidato resida em .Florianópolis.
Propostas acompanhadas de uma foto recente e' com

indicacões das atividades anteriores devem ser enviadas
à C::l,i;a Postal 765 � C:uritiba'.

-

Guarda-s.e absoluto sigilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 16 de Maio de 1954
- -- __---- -_._..------ '---'----�---------------

I

ESTABe��e
NO . LAR E NA SOCIEDADE'

Mãe
Se rás ainda ,feliz à luz da Eternidade
Quando, perto de ti, me vires no infinito.
Eu sofro a mesma dor de yer também proscrito
Da terra ° teu amor ó! mãe que jamais há de

Acariciar-me as mãos e, cheia de bondade,
Falar-me ao coração, livrar-me do maldito
Caminho que dá ao mal e aonde, ao verme, aflito,
Tu ias procurar-me em plena tempestad€ ...

Scras ainda feliz, gozando a recompensa
Que o Céu te concedeu na mais justa sentença
Que pode conceder êsse íhfalível Juizo.

Eu sei que o teu olhar não tem o mesmo brilho
Que a "saudade que tens do teu querido filho
Roubou-te a paz que Deus te deu no Paraíso!

ADÃO TRINDADE PAIM
xxx

b I·ai
rio natalício, o nosso dis

fi. ti tinto conterrânea sr. Mon
BETE- selhor Manfredo Leite, con-

sagrado orada; sacro e fi
gura de relevo no clero

� beterrabas, cozidas e des- brasileiro.

Experimen1e
GELATINA DE

RABA

cascadas
1 pacotinho de gelatina sem

sabor (ou ,de limão)
1/2 xícaras de cubinhos

beterraba

GRACAS AO .. -te •• *

*C. I. Q. , Contrôle Integre.: de
Qualidade - único sistema que garante
a máxima perfeição na prcduçõc em série.
O C. I. Q. baseie-se em inúmeros testes,
dOI quais .são essenciais:

l) teste. de laboratório, para contrôle das
caracterfsticas elétricas e mecânicas dos
motores, exame prévio da matéria prima e

alerisõo periódica dos instrumentos de medida.
2) te.te. durante a fabricação, peça por peça}
3) teste. das peça., depois de fabricadas}
4) t••t•• finai., de após.montagem.

OS MOTORES
.·&RNO

!

peitosamente, os de O ES
TADO se associam.

STA. SUENE CALDEIRA
DE SENA
Vê transcorrer" h o j e,

mais uma primavema de

.
sua existência, a graciosa e

inteligente senhorinha Sue
-ne Caldeira de Seria, filha
do nosso presado conter

râneo sr. João Acelino de

Sena, da Fiscalização da
Fazenda do Estado.
Pelo transcurso de tão

significativa data o grande
11úmero

.
de. amiguinhas da

aniversariante aproveitarão
) ensejo para testemunhar
o regosijo, homenageando-
1 com carinhosas manifes

tações de apreço.
O ESTADO, prazerosa

mente, apresenta felicita

ções que extende à. exma.
1 ...

família.
FAZEM ANOS, HaJE:

.presentam absoluta

.u.lncia de viblÇ�ções!

A total ausência de vibrações
é qualidade excepcional em motores

elétricos. No entanto, ela é característica

uniforme e constante de todos -os

Motores ARNO - graças à rigorosa
aplicação das normas C. I. Q. durante
tôdas as fases da sua construção.

- Sr. João Abreu, alto

se às muitas homenagnes
que serão prestadas ao

culto ,conterrâneo, formula
'Votos de muitas felicidades.
SR. OSNI aRTIGA

O ESTADO associando
comerciante desta praça;

Sr. Mozart Régis, ,consa
grado como "Pituca" no

Teatro Nacional;
- Cap, Gilberto Silva,

da Polícia Militar do Esta-
1/2 xícara de aipos picados
1 colheer das de sopa de-su-

co de limão

1 colher das' de sopa de

çucar (falcutativo)
MANEIRA DE FAZER

a nosso presado conter- do;
râneo sr. Osni Ortiga. ele-

_ Sr. Mário d'Acampora,a-
mento prestigioso nas hos-
tes do r.s.rí e na socieda-

- Sr. Mário Silva;
Artur Capela, alto

Por tão significativa da- funcionário da Alfandega;necessário para preparar a t'
.

a seus mumeros . amigos Sr. Rubens Lemhkhl;gelatina ·(veja instruções e admiradores tributar-lhe- .

...

..,
- Sr. Ruy Souza Vlana

no pacotmho) ão justas homenagens de- J
'

. '.' umor;-2 - Prepara a g:latma, u� I monlitra�dQ -assim
_ o_ gran�. __ Sr ..�Oêl!i:Fut�-do;sando em vez da agua o su

prestigio qU€
-

goza, neste·i, ;'.L·S:n:ra.�Mà:flna' ;Guima--
co de beterraba.' E t d 1 lt li dr _

Is
a o, pe as a as qua 1 a-.

raes Rocha, esposa do sr.

..

des que lhe- ornam o cara- Major Ademar de Mesquita L Cordeiro:3 - Deixe esfriar, Junte, I •

UZ OI eno,
.

'I ter. Rocha' .

I S Silvi D
. .

o aipo, os cubinhos de be-l O ESTADO
' ,

"

- r. 1 VlO . amlam,

d u
- I ,prazerosa- - Snra. Alexma Líma '

comerciante'terraba, e o suco e imao.
mente, se associa as home- Simas: I.

'
.

.
.

Misture tudo e ponha para ' - Menmo LUlZ Alberto,
I• t nagens. - Snra. Maria .

Amália' fílh d AP'gelar, numa forma de vidro í SR ANTaNIa MENDES .

I 1 o - o sr. genor ovoas,
..

1dI' Cunha, esposa do sr. T.!hs-I - Dr Aderson Hornou numa tije a e· ouça. DE SaUZA
' .

4 Para desenformar, es Cunha; Ferro, advogado no Rio deVê transcorrer, na data
_ Snra. Clara Ramos Janeiro;quando estiver bem consis- de hoje, mais um aniversá- do sr.':';uz Silva, esposa.tente, ponha o forma ou a

I 1'1'0 natalício o nosso presa roão Maria Ferreira da Siltijela mergulhadas em água' do amigo sr. Antonio Men-
va;bem quente por alguns eles de Souza" do alto co-

/ 1 - Exprema as beterrabas
e retira todo o suco. Acres:
cente tanta água quanto for

de local, vê transcorrer, ho

je, a data de sua nativida
de.

minutos. Vire no prato em mercio local e pessôa muito
água irá servir. (APLA) relacionada na sociedade'

.:j: *

. florianópolitana.
ANIVERSARIOS

Pmf. Lorival Câmara
Transcorre na data

Nesta oportunidade o seu

grande número de amigos
� admiradores, notadamen

de
te os amantes da "caça e

hoje o aniversário natalício pesca", prestar-lhe-ão sig-
do nosso

.
presado conter- nificativas homenagnes de.

râneo Prof. Lorival Câma- regosijo pelo transcurso da
ra,' alto funcionárici do Ins- data.
tituto Brasileiro de Geo- Os de a ESTADO assoei
grafia e Estatistica, no Rio ando-se às homenagnes for-
de Janeiro.
Culto é

MAT.I�Z: AVENIDA DO CAFÉ,240 (MOÓCA) - FONE: 33-5111 - CX P. 8.217 - SÃO PAULO - EST. Dr;: SÃO PAULO

(Escritório em, "ÓRTO_ ALEGRE: Avenida Alberto Bins, 383
I • �

-5ÃG» PAULO • RIO DE JANEIRO.' PÔRTO ALEGi(E. RECIFE. CAMPINAS. SANTOS'·.· RI8EIRÃO PRÊTO

cirurgião dentista;
- Sr. Ogê Cunha, Oficial

da Marinha Mercante; ..

Parjicipaçào
Teodoro Ligocki e Se

nhora participam aos pa-
rentes e pessôas amigas o

,

;�����;�eoc;:�dofi1:: ;,Espolio .
de Wal4emiro Alves

Mate;nidade Dr. Carlos I
. Restaurante EstrelaCorrea a 14-5-54.

-o....()_O_()�Cl__ Cl Afim de poder ultimar o balanço comercial do Res-

Balconisja taurante Estrela, de propriedade de meu falecido mari-
_

- do, Waldcrniro Roberto Alves, venho, pelo presente, so-
PRECISA-SE DE UMA. I licitar aos. senhores comerciantes e particulares que se

FAVOR TRAZER RE- julgarem credores do mesmo, por�obrigações contraidas
FERENCIAS. até a- data do seu falecimento (28 de fevereiro último),
TRATAR EM "MODAS a fineza de, até o próximo dia 25 de maio, fazerem a a

presentação dos seus créditos com os competentes com

pr9llantes, diretamente a mim, no Restaurante Estrela,
ou ao advogado Wilmar Dias, à Rua Arcipreste Paiva,
n. 5 (baixos), dzs 10 às 12 horas.'

Florianópolis, 15 de maio de 1954
DORVALINA ALVES - inventariante

Carlos Corrêa. ,RICARDO,
um robusto garoto, é o no

me do herdeiro do feliz ca

sal, ao qual apresentamos r

- Sr. João Mirosk, alto
funcionário da Cont�doria
Geral do Estado;

.

- Snra, Ligia Entres, es
posa do sr. Otto Entres;
- Dr. Menescal do Mon

te, médico em Itajai;
- Hélio, Porto, comer

ciário;
- Sr. Edgard de Araújo;
- Sr. Carlos Boiteux

Piazza;
- Sr: José Ferreira de

Souza Sobrinho;
Snra. Elsa Amélia

nossos cumprimentos.

Snra. Isolina Régis,
esposa do sr.'Otávio Régis;
- Snra. Anesia Wagner

3ilva, esposa do .sr. Eucli
des Silva;
- Sta. Genita Maria de

Souza, filha do sr. Lindolfo

Souza, funcionário da' Im

prensa Oficial:
- Sta. Eugênia Ferreira,

filha da exma. snra. d. Ce- CLIPER".
cilia V'alente Ferreira;
_ Sta. Eda Lourdes Ma-

Torres de Miranda;
- Sra.' Maria das Dores Vende-seinteligente,

votos riu, filha do sr. Cél Manoel
Freitas;dos Passos Maia;

Modesto Pr-imo, abalizado �oestaduano, dr. Fúlvio Vi- ra.
Transcorre amanhã o aní, clinico em nossa capital. eira alto funcionário do; Tratar com. o Sr. Dante

versário natalício da exma. FAZEM ANaS, AMANHÃ Tribunal Regional, e de I' Bonetti, á Rua José Cân
snra, d. Maria Tereza Car-

_ Jovem' Luiz Botelho, sua exma. sra. D. Maria dido da Silva s/n. (No final
doso Neves, esposa do sr. filho do 'sr..Otaviano Bote- Leonida de Souza Vieira, da Rua) ESTREITO.

A's muitas homenagens Gustavo Neves Filho, fun- lho;" engalanou-se no dia 13 do Vende-se uma mobília
que lhe serão tributadas as cionário público estadual.

_ Académico Jaymor corrente, com o nascimento de Sala de Jantar.
de quantos mourejam em Dama virtuosa a ilustre G. Collaço; do seu primogênito, ocor- Vêr e tratar à rua Vidal
O ESTADa. aniversariante, que desfru- S T' h d'd M' t id d D Ramos n 38- nra. erezm a, a ri o na a errn a e r. ..

MaNSELHaR MAN- ta de vasto circulo de ami-

FREDa LEITE zades na sociedade local,
Vê transcorrer, na data será alvo, sem dúvida, de

de hoje, a do seu aníversá- homenagnes, às quais, res-

mulam os
_

melhores
o de muitas. felicidades.

ilustre aniversáriante têm
exercido elevados- cargos
na administração pública.
-havendo diJ;_igido, neste Es

� '.� tado, com sua proverbial
proficiência, o Departamen
to de Estatistica.

SNRA. GUSTAVO.

VES FILHa

NE-

CLASSIC
17 RUBIS

- Menino Marcola, fi-� NASCIMENTO
1hinho do sr. dr. Antonio O lar do nosso

Vende-se um terreno

distinto sito a Vila CeI. Lopes Viei-

!!!�o!�®
A maior fábrica de motores elétricos da América latina

'CONCURSO DO
BANCO DO BRASIL
VENCIMENTas INICIAIS - 5.000,00

Comece a se preparar, eficientemente, desde, já,
com .pontos, organizados por professores • do próprio
Banco - Pecam informações ao INSTITUTO. NACIO
NAL DE CI�NCIAS E ARTES - PRAIA DE BO
TAFaGa - 526 - RIa

(Remeta-nos êste anúncio - 210)

ZE-MUTRETAAVENTURAS 00
�- o

•••

I

'I
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para fug
,Um grande público deverá acorrer na Jogam na tarde de hoje Figueirense e Atlé-

tarde de hoje ao,campo-da Praia de Fóra para ,tico que procurarão a rehamlitação - ,

ver a continuação do Campeonato Citadino j Em Henrique Lage pelejarão Imbitu-·
de Profissionais. Serão adversários os times ba e Bocaiuva
do Atlético e Figueirense, os quais lutarão
leôninamente pela rehabilitação, de vez que
estrearam pessimamente no certame em an

damentó, sendo vencidos o tricolor diante do
Paula Ramos e o alvi-negro frente ao Imbi
tuba.

Com dois pontos perdidos logo de saida,
Atlético e Figueirense farão tudo para nãover
a derrota que significará a "lanterna".

Propala-se que, ao contrário do Atlético
que prefere enviar á liça a mesma equipe que

"O
"

a6

caiu diante do' Paula Ramos, o Figueirense,
agora sob a 'orientação técnica-de José Ribeiro
(Bagé). sofrerá modificações, devendo, Ney
atuar como "pivot" e sendo possivel que Ma
fra venha a guarnecer o arco,

Os quadros provavelmente serão êstes:
FIGUEIRENSE - Mafra (Asdrubal), Tri

Ilha e Heléiô; Aníbal, Ney e Laudares: Ale

! mão, Julinho, Justino, Betinho-e Pacheco.
ATLE'TICO - Soncini, Abelardo e Ju-

TABE'LA PARA O "RETURNO" DO CAMPEONA-

TO DE BOLÃO INTE-GRUPOS

"ALCIDES CLAUDIO"

DIA 17-5

_-

Dragões da Ilha x Chevrolet, na cancha d� B.'V.

Big Boys x José Lisbôa, na cancha do Praia Clube

DIA 7-'6

Zig Zag x Gatiaras, na cancha do Barriga Verde

Chevrolet x Big Boys, na cancha dos Granadeiros

DIA 14-6

Gatiara x Dragões da Iha, na cancha dos Atiradores

José Lisbôa x Zig Zag, na cancha dos Granadeiros

DIA 21-6

Dragões da Ilha x José Lisbôa, na cancha do B.V.

Gatiara x Chevrolet, na cancha dos Atiradores

DIA 28-6

Chevrolet x Zig Zag, na cancha dos Granadeiros

Big Boys x Dragões da Ilha, ria cancha do Praia C.

J?IA 5-7

Zig Zag x Big Boys, na cancha do Barriga Verde.

Competirão em Porte Ilegre os r:emadores
catar!nens·es campeões do 'ContioentQ

A "nossa reportagem foi todo o Brasil laureando- ximo mês, devendo compe- I 'Manoel' Silveira e Wal-
I '

.

, I
informada que o "double- \se campeões de remo da tir com as guarnições -10- 'mor Vilela e Moacir Igua-

-

scull e o "quatro com" ca- I América do Sul, estarão
I
cais em retribuição á visita

I
emy da' Silveira, Hamiltqn

, ,I ,I
tarinense que

-

empolgaram ,"em Pôrto Alegre, no pró-
.

que OS gauchos n?s fizeram
I
Cordeiro, 'Francisco Sch-

---------- ..------------------ há
..

cerca de �m .ano. Imidt, Edson Westphal e Sa-

B· I""
I

".. ,dí Berber, glorias máximas
-

.
.

O a o
Para uma "performance" do esporte náutico catari-"

.

.

. i digna da classe que pos�u-Inense e· br�sil�iros estão-

em, os remadores campeoes certos de que. saberão con-
. I

..

do Contmente, pertencentes' quistar novas e retumban-
I

ao Aldo Luz e Martinelli .tes glórias para Santa Ca-

\

j
já reiniciaram os trei�a-

I

tarina em aguas riogran-
-, mentj)s., I denses, ..'

, �

DIA 24-5 -
j

t
FERNANDO BOTELHO

Drag-ões da Ilha' x Ziz Zag, na cancha dos Atiradores .' Eernaiuio, uma das maio-
I
be .Atlético- Catarinense.

-

E

José Lisbôa x Gatiaras, na cancha dos Granadeiros IJ'es
revelações do "soccer" com brilhantismo, aliás. ',O

DIA 31-5
ilhéu no ano passado quan- t jqvem dianteiro tem obtido
do formou no Figueirense: progressos no contrôle da

.

I" f' "

.

d d d d .

I' es era , po en o es e, Já
'figutar entre os players de

I primeira. granc1.esa do [oot-
I .

boll: florianop01itano. Inteli-

1ge�te, �ápido, infilt�ador e

[possuidor de um "shoot"
,

I!respeitável, Fernando, as

.

sim cpntrinuan�o, dentro

I
de pouco tempo estará em

r

I condições de brilhar ,em

qualque; centro esportivo

,EXCURSIONISMO'
Prepara-se o Clube de Excursões da Ilha

para grandes conquistas
o Clube de Excursões da 'face leste da Pedra Branca,

Ilha apresenta para êstE; Ino Munidpio de São José.
.

inverno, época própria p�-IAmbos empreendimentos
ra realizar suas jornadasl I estão acrescentados no Úpo
ent�'e inúmeros objetivos, ,Ide excursão pesada, e �e
duas grandes conquistas,

,quererãO' muita calma e
Em primeiro, a terceira ten- .

.

lao lado de Danyr, Nede,
. sangue frio, pois estão si- .,

tahva da conquista da Pe-
-

IPacheco e Justmo, constl-
� tuados, os dois pontos cita- .

d
.

l· 1
". )J1·ospe1'idade.

dra dO' Charuto, na Serra .,

I tum o uma pengosa m ta

do Cambirela, e ern segun- dos, a 850 metros e 450 de de frente, presentemente

do, a 'difícil descida pela altitude, ,respectivamente. kntegra o esquadrão do Czu-

�------------------------------�-�------------'-----------

.NOS., 'DIAS 3-" O
. ESTA�

DUAL DE VOLEIBOL

RIO, 15 (V. A.) -- A preliminar e, no encontro

I
do América F. C. excurcio-

estréia dos consagrados principal estarão reunidos
nará brevemente á Tijucas ..

conjuntos norte-americanos

lOS
"five" do, America e dos

onde enfrentará ,o forte
'Globetrotters" e "Surfri- "Globetrotters".

conjunto do Botafogo F. C.
des" verificar-se-á na pró-

--

.

.

-fei ,. NO CAXIAS O local, em disputa de um be-
. iClma terca- eira no Estádio .

e promsssor
..

�

,
_. I AVANTE JUAREZ ·'líssimo troféu ..

oferecido

foot-ba.ller verá transcorrer ' Municipal do Maracana JO- ·1
.,

1
".

I
'

. . .

genti mente pe a galante
na data de amanhã o seu �ando na preliminar os O antigo centro-atacante

á

'

S dra Reai f

I
'

.' I ,memna an ra egma, 1-

aniversário natalício. Ra- hawaianos contra o Botafo- do Palmeiras, de Blume- �lh 'd' D.

. .. I _
,..a. o r. Ayrton Rama-

paz de bons dotes de cora- go e no cotejo principal o nau, Juarez, campeao pa- 'Ih di d

I
I 0, igno representante o

= e espírito, por certo te- Grajaú Tenis Club contra o ranaense do ano passado' A. Ivi
,

.

I
grémio a vi-negro.

rá ensejo de receber pro- "Globetrotters". pelo Ferroviário de Curiti-'. E t 1· d d"., .

,

_ '

'

.

s e pre 10 es e Ja esta
vas eloqueutes de simpatia A 19 e 20, os norte-ame- .ba acaba de retornar ao fu- 'd d d

'

A'
•

• • _ I sen O' aguar.a o com gran-
e apreco pelo transcurso de· rlcanos Jogarao em Belo tebol barriga-verde, ingres- Id .

1�

,. j ,

e entusiasmo pe os espor-
sua data maior. HOrIzonte retornando de- jsando no Caxias, de Join� 't· 1·

. ,

I
'

lstas OCâlS e servlra como

"O Estado Esportivo" pois aO Rio para novas

eXi-lville,
que ga1stou soma a- I

1'· 'd·
'

. _ .

{ pre munar o Jogo a ser

,que o admira sobremodo' bIçoes. Na nOlte de 21, os vultada ,pela conquista do 't d T' d
.

"

.

I
rava o entre o Ira entes

envia-lhe o seu abraço de hawaianos terão o Flumi- Iperigoso comandante "colo- S C d T·· 1 b
, 'I'

. . e lJucas e um c u e

felicitações com ,votos de nense como adversarip na red". de Florianópolis, pertencen-
te a la. Divisão de profis-

.�............•.�� ..
sionais.

do país.
O jovem

i_) OLARIA PARA
"SPARRING"
RIO, 15 (V. A.)

esportivas a próxima volta

do zagueiro "Garcia aos trei

nos do Figueirense. O gran-

De conformidade com o paratívos que estão proce-
de back gauçho .oomo se

.alendário da Federação A- I dendo os nossos clubes é sabe, serviu na direção téc

luát�ca de �a�ta Catarin�, I de ,esperar-�e disputas das nica do alvi-negro de janei

Iomingo proximo, na bala
I
mais renhidas e eletrizan- ro a abril, quando passou o

sul, sensacional competição 'teso cargo ao sr. José Ribeiro,

-emistica, .eonstante de 8 em vista de encontrar-se
I '

»áreos. A julgar pelos pre- Aguardemos. I
adoentado. Agora,' restabe-

Iecído, .espera ,Garcia retor-

nar á equipe que tanto tem

dignificado com sua classe

Em Paris, quarta-feira voltou a exibir-se na Alé- 1--------------

) São Cristóvão conseguiu
I
manha, enfrentando 'o se- Torneio Rio-

nanter sua invencibilidade, ,lecionado de Heilborn, com' São Paulo
10 vencer o quadro local do

..

.

'

Red Star por 3 x 1. o qual empatou sem aber- Paulo, iniciado ontem, pros-
Por sua vez o Madureira tura do score. seguirá hoje com o jogo

-----�----------------�--------------

PA�" � �OJ
l/. A�I '-'

� , �. -'","",,� Boca alparga -- Gases -

ffi�
, IlUIIAIITE TODO ... Ictericia, . má digestão e

/
I '"

I nos \tAPeJ05 YflJIE. IN
.

• D�"ai:'- t*
N- ,

N- d'..

.l�' ao e purgante. ao a

� �

;._/ ."

... _

cólica. Não vicia nem falha.
I -

...,
11&"" �...., � Nas farI;ls. e drogs. l()c",ü·.

_____..::;;.._z_"'_'-.,__,<'� ,1P__ ..

Reembolso aereo Cr$ 50'.
Caixa Postal 6, Meier Rio.

último
ca; Morací- Frederico e Cazuza; Osni, Som
bra, E'rico, Fernando e Lauro.

Como preliminar teremos também uma

bôa disputa entre as equipes secundárias dos
mesmos.

,.. .Todos ao estádio da F· C. F.!

BOCAIUVA X IMBITUBA

A quinta rodada do certame proíissiona
.ísta da cidade será completada eom o en

contro entre Imbituba e Bocaiuva, que terá
)01' local os domínios do primeiro; em Henri
que Lage.

. Os boquenses esperam desfazer a má
.mpressão deixada no jogo inicial quando fo
ram batidos sem apelação pela equipe do
Guaraní.

O Imbituba, que teve uma estréia aus

piciosa, logrando golear o Figueirense por
4: a 1, aqui na Capital, é apontado como íran
co favorito da peleja,

Olaria, qúe se encontra na

Europa, enviou um �le
grama á C. B. D., oferecen-

, do-se. para "sparring" do

selecionado nacional du-

REGATA E REMO NO PRO'XIMO
DOMINGO

"VENCE'U O SÃO CRISTO'VÃO E
EMPATOU O MADUREIRA

NOVAMENTE xo BRASIL OS
"GLOBETROTTERS"
-,

o

A Federação Atlética Ca

tarinense marcou as datas

para a realização,' na cidade "rante a estada dos pupilos

Ide Bl'usqu_e, do <;ampeona- campeões e campeãs de de Zezé Moreira na Suiça.
to Estadual de Voleibol, ao Florianópolis, B r � s q u,e, I Zezé Mõreir'a dará ares-

de 3 e 4 ele junho vindouro qUi11 deverão concorrer os' Blumenau e Joinville, I posta,
. ,

sto
OS MAIORES FEI
TOS DO REMO CA
TARINENSE'
Com relação á crônica es-

tampada em nossa edição
de quinta-feira, sob o títu-

110 acima, houve um lapso
que nos aprestamos a cor

rrgir: O patrão da guarni-

ção de out-riggers a 4 re

mos do Aldo Luz que, der

rotou os gauchos nesta Ca

pital em junho do ano pas

sado, foi Q sr. A'lvaro Elpo
e não Moacir Iguatemy da

Silveira. Quanto ao sobre

nome do sota-voga Chicão,
da guarnição alvi-rubra é

Schmitt e n.o Schmiclt. Mais

uma retificação, pois.

RETORNARA'
GARCIA

nas rodasComenta-se

e experiência.

o Torneio Rio - São

entre América e Santos, no
Estádio do Maracanã.

IRA' A TIJUCAS
O AME'RICA
A equipe infanto Juvenil

M. Borges

Prisão de
/

Ven're

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Ho;�
PassadQ

16 DE. MAIO

.e

-:-:- '1823, deu-se a capitu
lação de São Bernar�o do

Brejo, no Maranhão. Ale-Igando que não podia faltar

ao juramento de' fidelidade
que prestára ao Rei de Por

tugual, o Capitão Severino

Alves de Carvalho recusou
se a reconhecer a Indepen
dencia do Brasil e conse-

-

guiu honrosa capitulação
I

· da generosidade de Salva-
dor Cardoso de Oliveira;
- em 1837, foi constitui.

do o Ministério .com o Re

gente Feijó e Manuel Alve�'
Branco, segundo Visconde

lrm ndade
de lossa· Senhora Ias Vitltiâs

. -

\
.

.

'

assim

5 I

- I

•

r-�--"--"'''''''-",

iB��l
I lJl1litlon COO! rol Addlrlve :_I I
, ��chnj.ida(l� (Ia SHELL I
,

. t
'-�---,_.-._- ..� ....

.I! aperfeiçoamento _.

nuus

No dia 4 do mês corrente, . remidos, o Governador Iri- nema, no dia 7; em seu be
A data de hoje recorda-nos a Irmandade adquiriu 4 10-1 neu Bõrnha�sen, o Almi-I nefíci�, espe�.ialmente ao
que: tes de terreno, em �ua a- rante Carneiro, o .Dr. Ader-I Sr, MI�uel ���x,: .

que re-
- em 1818; a célebre berta na Pedra Grande, bal Ramos da SIlva, o Sr. servou magnífico. filme pa

"coridotiere" de cavalaria, fronteira ao Asilio de Me- Celso Ramos, Dr. Paulo' ra êsse fim' � que lhe dará
Bento Manuel Ribeiro, ·com nores, pelo preço de' ..... Amaral, Dr. Pedro de Lima direito a ser considerado
seus indomitos cavaleiros, Cr$. 60.000,00, tendo pago Castelo Branco, I)r. Rànul- irmão/remido.
entrou em

.

a Povoação de ainda Cr$. 7.904,00 de im- fo Cunha e Sr. Julio de Os imediatos objetivos
Arroyo de la China (hoje postos e sendo dispensada, Andrade. Fizeram donati- da Irmandade se voltam pa
Concepcion del Uruguai), de acôrdo com o decreto vos à i Irmandade, c o m ra a construção .da igreja

. apoderando-se -de navios e n. 1038 de 22 de janeiro de quantias variáveis, o 50 e do prédio .para Assistên
depositos de -munlçoes e

viveres das tropa de Arti

gas e Ramirez;
- em 1818, um deecreto

de D-João VI aprovou as

condicões estabeleec i d as

pelo Agente 'do Cantão de

Friburgo para _ estabeleci
mento de. uma colônia de
suissos na então Fazenda
do Morro Queimado, hoje

·
Nova Friburgo;

de Caravelas;
- 1839, em Lisbôa e em 1954, do imposto estadual Distrito Naval, a firma Cas- cia Social. Para completar

extrema -rniséria, faleceu o inter-vivos. telo Branco & Cia, a Escola a área necessária ao vulto
Conselheiro Thomaz Anto- Assinou a escritura em de Aprendizes Marinheiros, dessas construções, estão
nio d� Vilanova Portugual, nome 'da Irmandade, o pro-o, o' Destacamento .de Fuzilei- prometidas pelo Govêrno

que havia sido Ministro de vedor, Vic�-Almirante,car-Iros Navai;')'19 �r� Charles 'do Estado êp'êlã"Kt:lminis
D. João VI, prestando ao los da Silveira Carneiro. Edgar Moritz, o Dr. Volney ção Municipal duas peq1.\�-/'

nosso Brasil uma considera- Tendo sido fixada em Colaco de Oliveira e os nas faixas de terreno, de-
<vel son1_a de serviços; Cr$ 5(x),00 a quantia míni:! S1's. "Espridião e Dahil vendo a Assembléia Legis-

- em 1888, todo e ter- ma de doação à Irmandade, I Amim. lativa e a Câmara Municí-
ritório

.

nacional realizava' ou benefício equivalente, i A Irmandade está muito pal da cidade se pronuncia-
· festas populares pela ex-[ para que seja considerado. agradecida a. todos que co:" rem a respeito.
tinção da escravatura.' irmão remido quem o fizer, laboraram, comprando' eu- O ilustre -engenheiro Dr.

André Nilo Tadasco 'foram considerados irmãos tradas. Ipara a sessão de cí- (Con.tinua na 6a. pág.) I

sensacional em gasolina
anos!nêstes 32

(O tetraetllo de chumbo foi introduzido em 1922)
,

(O rerraerílo de chumbo foi. introduzido em 1922)
Os pesquisadores da Shell escreveral]1 LIma nova pagina
na história do automobilismo com a descoberta de I.C.A.
(Ignition Control Additive). conhecido quimicamente
como Iosl ato tri-ciesüico. -

A gasolina-Shell com l.e.A. f'az o que nenhum outro com
bust ível fez até agora. Não deixa sue se tornem incan
descentes os resíduos acumulados nas câmaras dé combus
tão, evitando assim a· pl:é-igni�'ão que pode danificar o

motor do seu carro além de desperdiçar combustível e

potência. Modificando a composição química dosrésíduos
que se depositam nas partes internas doas velas; a gasolina -

Shell com Le.A., impede o curto-circuito e as consequen
tes falhas de Iuncionamenro.
Esses resíduos roubam ao seu carro combustível e' potên-

- cia. Tornando-os inolenvivos, a gasolina Shell com LC.A.
permlle que os motores novos ou revisados conservem por
muito mais tempo o seu rendimento de "carro novo". Os
velhos motores ganham nova vida. Comece hoje a usar

gasolina Shell com LG.A., uriliêando assim, todos os ci
lindros do_ seu carro todo o tempo.

lESTE DOS DOIS IBlSTEtIMENTOS
Depois de encher o tanque.jpela
segunda vez consecutiva, usando
gasolina Shell com I.C.A. V. '.

nota que o motor funciona com

mais suavidade e trabalha me-

_ Jbpr-. Funcionamento suave si,

'gnifica menores danos" para '0
.

..motor Melhor funcionamento
quel dizer maiór .quilemerra
gem por litro.

• LEMBRE·SE: .. I.C.A.
con iém fosfa to tri-crestll
co e é uma exclusividade
da SHELL.

Lnicie 'hoje mesmo o teste dos DOIS

ABASTEClMENTOS e VEft�fIOUE A DlFERfHCA I
-----_. --

I
>

PARA PRONTA

- Por estrada de ferro ou

avião, garantimos _a sua

cheg�da viva ao local.

-

Envie.,nos- este anúncio e receberá

gr6t� um brinde de seu in#erêsse. <,

Asuntbléia LqislaUva ..
_
......
-_.-_ .•

I·.Represen lau (e Comerei a I·Tecidos
Indústria grande e conceituada com freguêzia

própria, desejando ampliar seus negocies rio Esta
do de i Santa Catarina (Capital e Interior) oferece
oportunidade a representante experimentado, que
trabalhe diréta e pessoalmnte, base de comissão,
para venda de Sedas-Raiou e Cretones,

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

AS SESSÕES DE ANTE- ONTEM E ONTEM. - VO

TO AO NOSSO JORNAL O FALECIMENT�.Db Pe�
GABRIEL - SEM QUORUM

'

Sessão de- 13-5-54. mê�ecerem� 'Exemplifican
Presidência: Oswaldo R. do':- V. Excía. recentemente',

Cabral. em aparte; -interrompeu um

Secretaria: Elpídio Bar-l dos seus pares 'I>ar� dizer:
bosa e Gomes de Almeida. I "que mesm� sém saber sô

Na hora do expediente 0- br.e o que _êle iria falar, po
eupou a tribuna o deputado de;ia. contar',' antecipada-

-
...

-

I
"'0 "

Walter Tenório Cavalcanti, mente com o seu apoio".

vice-líder pessedista, para, I ara; deputado Paulo Mar

em nome de sua bancada, ques, e ·se fosse algo con

encaminhar à Mesa reque-' tra a sua pessoa, seu Che-
, I f t

.

rimento com votos de con-. e, ou mesmo con ra o seu

gratulações pela passagem' partido? Fatos como esses

de mais um ano de existên- I são passíveis de críticas.
..

da de "O Estado" e tam- Em ·todo 'o. caso, so;mos nhou à Mesa requeFimento
hém da Rádio Guarujá. gratos pela solidariedade à 1 pedindo um voto de pezar

Continuando, manifestou-se honrosa homenagem pro-' pelo falecimento do Pe. An

no sentido de serem consig- posta' a9 nosso jornal.
-

., t'ônio Gàbriel, recentemente
nados em ata os referidos Na sessão anterior o dep.• ocorrido na cidade de Tu

votos de congratulações, Francisco Neves enc-ami- i barão.
-

bern cemo se' desse
_

ciência
dos mesmos aos aniv�rsari�
antes.

Em seguida falou,' com a

sua habitual "eloquência",
o deputado, Paulo Marques
o qual apoiou, em parte, as

palawras do deputado Ca
.

valcanti. Frizou que a �tual
impre�sa escrita não é me

recedora de consideraçõ�s
pois que a mesma, especial-

DIA

NEW HAMPSHIRE
LEGHORN BRANCA

Procedentes dos sele·
cionados plantéis da

GRANJA BRANCA

.---

. --

----

ÓNDI COMPRAR:"

'J�
Dlr.�ão' ... :

Renato
-

Brogi.olo. - Diretor da S�"L-RIO
Est. Sta. Maria, 517 - Campo Grande· D. Federal

s-' C I L·-�·R '1;0, "S /1" .�.' -

Rio: Avenida Marecha.1 Floria"o, 96-A Esq'-de Andradas·T�I:'23.5029·:
....
""

�'

S. Paulo: Ccmpanhia. Avicola Sõo PaulQ - Rua 25 de Janeiro, 23:i!- ,,';

ment� alguns jornais, só
tem servido para criticar.

•
Quer?mos Çldiantar ::lo sr.

Paulo Marques que só cri-
Vcgo Pub Icídcd.

ticamos fatos, que,

CHEVROtET
Vende-se Chevrolet.· Completamente refor;nado.

Parte mecânica, .pintura e e'stofamento novos. Rádio le

gítimo da Fábrica. '

Tratar na oficina mecânica' São Cristóvão.

Rua 24 de Mai� n'. 777 - ESTREITO.

Adiantou. aipda�t[ue o r�
ferido voto fosse inserido

em. ata e dado ciência do

mesmo à família enlutada.
Na sessão de ontem, não

houve quorum .

._;,

RAMAl S. Ao • Rua Mal. Deodoro, 528 � CURITiBA
FLORIANÓPOLIS

Tônico Respiratório

,"Q'POBYL .

FíGA-DO - �PRISÃd DE VEN'TRE
,-:0.5 lAlO�"ÓRIOS A. IAIUY_ co",unicam que, por 'motivo

-

de forca ·maior, as

_,,'lri. co"tivas fCN,'am transferidas para> o periodo de 1.0 até' 30 de .Maio cor
nnte: Todavia,'�um plantão ficará à disposi�ão �os' Srs. Médicos, para a en

trela de amostras das especialidades dos Laboratórios.
/-
r
i
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Irmandade Cinemas
Paulo Ted�eBar�o�!�!.�e��!�!r!�I��tb!!t!ta! Cine S. José ;:::à:\-:n:;e:::ã:�::
reter de Obras de Patrimô- :prOXlmo do que fôr adota- tôrre, separada, que se acre- As 5 e 8hs.

nio Histórico Nacional, /�s- �do pela comissão julgadora, . dita poderá 'dar grande har- B1'evenwnte festiva

boçou uma planta da situá- �caso não,o seja.na sua tota- monia 'ao conjunto. Ãpenas inauguração

ção para aproveitamento Iidade, terá o trabalho

PU-I
se dese1a,'''<Í.�e a fach�da

do terreno e que seacha no blicado nas revistas de en- do templó contenha um pai-
_ � 1

croquis que se apresenta, genharia do .Rio e de São nel sacro em mosaico, como
O terreno medirá, inclusi-; Paulo,' além do titulo dé ir- 'por exemplo, baseado no

ve com a parte do ar- mão remido, quadro de Paulo Veronés,
.

��man�a.J� X $!Aw �at> CUiro't�a;

rf"nt"a �.� �i-r�e.<i<,
.---�---- ,

, As 71f2'hs,

I _
. =. '- Tyrótii,:'PE�R -Ann

ruamento, cêrca de 65,m "A AnuA,Giflção da No?��: r�'
,-

':}�\-';
X 110m, O templodeverá compor- Senhora�à?, Vitórias", do .IA

_
" ,�QUECE�EI

Desejando a Irmandade tal' cêrca de 300 pessoas Museu Nabional de Veneza No Prqgraii11�,:,
que as construções tenham., sentadas, e a Assistência, ou de TiCi�1'O sôbre. a bata- O Espofte :riâ Tela. Nac.
a imponência à altura

.

da
i
em 2 andares, um- compri- lha de 'Lepanto, que deu:'.., Pr���s:. 7,60 - 3,50

'

bela cidade de Florianópo-' mento de 90 a 100 metros. ensejo aoPápa "Pio V con- . 'Imp: 'até 14, finos.

lis, abre um concurso nesta No prim�iro andar fica- sagrar na data' em que sé
I

data para os engenheiros rão os gabinetes médicos travou, 7 de outubro, o cul- I

patrícíps, no sentido de a- instalacões de Ipronto socor-
.

to de Nossa Senhora das I

presentarem um ante-proje, '1'0, de �dontologia,' cirurgia, Vitórias.' I As '2hs.
to, quer de templo quer da

I obstetricia,
maternidade sa- Os interessados poderão; John WAYNE - Nancy

Assistência. Serão especial- las de aparelhos médicos, se dirigir, pessoalmente ou
\
OLSON em:

mente convidados alguns etc. e no 'segundo andar, por carta ao Provedor, .vi. 1
AVENTURA PERIGOSA' O Centro de Irradiação

IM ntal "Am L" rsacerdotes que se torrráram quartos, pequenos e gran-
I
ce-Almirante Carlos da Roy ROGERS em'

e
_

E
,o.r e uZd rea iza

, , • ..' c."
• IeSsoes sotencas, to as as se-

conhecidos pelas obras de des alOJamentos" solárío e' Silveira Carneiro, 5.0 Dís-. REDUTO DE ASSASSI- I

gundas feiras, às 2(;),30 à rua
arquitetura sacra, para con- anexos necessários. trito Naval, que fornecerá! NOS Conselheiro Mafra' '33 _ 20
correre!ll neste certame. - Nenhuma restrição se faz DS croquis e os esclareci- I '9 e 10 episódios de: 'andar.

'

O vencedor, isto é; o que quanto ao estilo, nem mes- mentes necessários. A LEGIÃO FANTASMA 1,\ ENTRAD� FRANCA

i
1
:.
i

\

, 'As 2hs.
raro

As 2 - 4 _ 61/2 _ 9hs. 'R()V Rod�RS em:

Tyrone POWER - Ann QF.DUTO DE ASSASSI·
.

NOS·,JLYTH em:

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

:nrs i·dl!'! Wendelt����Y em:

REGRESSO DO INFERNO

V d·
". Um Relógio "ÓMEGA" de Ouro 'para homem), de

en e ·se pulso, no .Cint; Ritz, ou no percurso Cine Ritz-Praça 15,.
. Ponto ChIC. .

'

. !., 'Lfln,6vel Mel'cury, :r6:.; Gratifica-se bem a quem entregar nesta Redação.
JútE:S de terras .situados I:G

- -------

f!:l .• j c:;", rua Aracy VélZ .VENDE-SEElisa Cal lado e um sitio na Se_'-

As '10hs.
MATINADA

Jornais .

Shorts .

Desenhos ...

Preços: Cr$ 3,50 r: 2,00
LIVRE - Creanças maio-

'es de 5 anos poderão -en-

Conselho', Regional de EDg�oh,arla ·EI�II�lrCA8d·'8 N8IPIL1T100IeCiAr8.a' Ci�e�a���:r;::al Na�.
e ArqDit�tira da '(�i�rava :" Ite,alão aulUar •• 'r.

Imp. a�s l�1/;��Z anos'�
.
,E 'D 1 T ", A-",.L ,

"
, t••• .uD"

Gino CERVI
Pelo presente torno público que':', ?', Snr. ISM'�rL CEGANI em'CORRÊA LEMOS, requereu a .este .Conselho,: à; revigo- ,

.

ração de sua licença como AGRIMENSOR' a título pre-
A COROA DE FERRO

cário para o Município de-Bom Retiro.� Santa Catari- I John WAYNE - Nancy
na -r- de acôrdo com o.parágrafo único do artigo 5° de

'

OLSON em:
decreto N. 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidados, os profissionais interessa
dos já registrados neste gD'lrselho, � se pronunciarem a

respeito para o que lhes �' concedido o prazo de 30 dias,
a contar da publicação do presente Edital.

, Pôrto Alegre, 2 de abril de 1�54.
Eng. Felicio Lemieszek Vice-Presidente no impedi

mento do Presidente

JAMAIS TE ESQUEC:EREI

I 'l\,chnicolor
,

.

No programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,5,ó
Livre __: Creanças maio

res de 5 anos poderão en-

Tyrone POWER - Ann

BLYTH em:

JAMAIS TE ESQUECEREI
NÇl programa:
O 'Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre - Creanças maio

r�s de 5 anos poderão en

trar ás 5 horas.

o ESTADO
------.,.--- - --

As 2hs.

Esther WILLIAMS
EVA NA MARINHA
John Wayne - Nancy'

Olsen - em-

:\VENTURA PERIGOSA

Preços: 7,60 ---, 3,50
No programa:
Pilme Jornal' Nae.

- Livre; ..:...o..:',ºi�eànças maio

res de 5, ano�"poderão en

trar

Preços: - Cr$ 6,20 e

3,50

9 e 10, episódios de:

À LEGIÃO EANTASMA
.Ioe YULE em:

I PAFUNCIO E MAROCAS

NA TELEVISÃO
No programa:
Atual. Atlantída. Nac.,

f3L�VIÂ
EstreUo

As 2hs.

MlITINADA'
Jornais.

'

..

·S40rts ...
Desenhos . ..

'

i
Preços: 3,50 -'2,00 I
Livre - Creanças maio-

'

res de 5 anos' poderão en

trar

Gino CERVI Elisa
CEGANI em:
A CORÔA DE FERRO
No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Proibid� até 18 anos.

,

\

"ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES DE ARMAS
DE FOGO"

A Chefia do Serviço de Fisc-ilização de Armas, 1\11.1-
.iições, etc" convida tôdas as pessoas possuidoras de ar

mas de fogo, que sé acharem em atrazo com as taxas de
registro e porte de armas de caça e defesa, a comparece
l:em, dentro do prazo de ,30 dias, no Servico de Armas e

Munições, nesta capital, e, no interior do �F�,tado às De
legacias de Polícia, afim de procederem a necessária re

validação das taxas devidas. Findo aqus-le p:2Z0, serào
(

consideradas clandestinas as armas não legaiízadas e su

jêitas a apreensão na forma da lei.
Florianópolis, 24 de abril de 1954.
Alcides Bastos de Araújo, chefe do Serviço de Fis

calizaçã-o de Armas, Munições, etc.

'Tra\ar

S<:tl'eilo.

no Cartório

/

DeleQ8cia de Ordl POlitica e Sdclal

PRECISA-SE
Precisa-se um contador com longa prática

- e -

Um auxiliar de escritório

Informações nesta redação

Perdeu-as

Por motivo' de viagem, vende-se um quarto de ca-
.

<al, estilo antigo, composto de oito '(8) peças, por preço
1)0 te '(ocasião.

. .

,

Ver diàrramenta, das 16 horas em diante, à l{ua V'
.\:11 Fi.m os n. 50, nesta Capital.

! AVENTURA PERIGOSA· ,..----_..;--'--:=--,---..., __----�----�--------�--

I No programa: i

Cine Jornal. Nac. I
.! Preços: � Cr$ 6,20 e 3,50

Proibido até 18 anos. I

PARA AQUELES QUE

DESEJAM 'O IAAXIMO

EM CORTESIA

E EFlCIENCIA

Terrenos na Vila Florida
(Estreilo) ,

MAGNIFICOS l--OTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

'

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidàde, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto !? saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nRS PRQXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE,

,

assegurando valorização
imediata. '

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

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
, '.

LTDA.' {S�UBRAI,.)". '.

EscriÍ6rio: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fonlil: 2-1-9-2,
�

As 3hs.
Esther WILLIAMS V d 't'

.

àen e-se o Ima resmrell- KAISER 1.950 _ CR$ 130.000,00B:1rry SULLIVAN em: cia à ruó: Fl�ei Caneca n. Quatr? portas, tapetes, pneus faixa,branca, estofa-EVA NA MARINHA 133. mento e pmtura completamente novos. Motor 'de seis
No programa: Tratar com Olívio Vall�:1- cilin?r?s, usa óleo 30. Bem equipado, inclusi�e rádio.
N0ticias da semana: Nac. te Vieira na rua Cruz e \

Mecamca a 9-ualquer prova. Estado geral ótimo.
Preços: Cr$ 7,00 _ 3,50 Souza n. 59. I �r�tar a Rua Juc,a do Lóide, terceira casa à (lii'eita

(prOXllYl0 ao Coqueiros Praia Clube).

, 7XJllÁLi(!/(]�g(j4J1[g
gE/XAgfl�TTOI _

FlORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

(A·SA

Oonvite
Jos,é Bonifacío Brau'dão

têm o prazer de convidar V. Excia e Exma. Fa
mília para visitarem a sua exposição de pinturas a

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

'Recepção do LUX HOTEL.

Grato pela presença.

Florianópolis, Maio de 1954.

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. , °C :f"'" , .. ::tJcr= t' lm==

São ,Joaq��
�'Nolicias- Díversns

o p. s-. D., em São Joa1

de'sta vez começou
11, '

sorte". Foram estas as

vra5 de um grande Ií-
a ,

da U. D. N. neste mu-

" cujo nome hão nos
IpIO,
ermitido revelar, mas

p
'dA

ta-se de pessoa 1 onea e

ito credenciada nos nos- ,: Moço inteligente, medes

rlleios polític?s. to e culto, filho do ilustre e

CoJU muita razão s� con- grande industrial senhor

e o acima exposto, pois 'Celeste Ghisoni e duma tra

s'fileiras da U.D.N. está dicional familia do distrito,

stando apenas um pouco ,vem conquistando uma si

boa vontade, porém, e- tuação invejável e de mui

itores, já nâo restam 20%. ta repercussão nos' meios

Se fossemos enumerar os políticos deste municipio.

omes das pessoas que dei- Nerêu Ghisoni, animado

aram, e-sse partido, enche- 'com o calor de moço, ani

jam�s folhas e folhas de mado com a grande trans-

apeI. Em outras, notícias 'formação, política do seú

á foram citados diversos. 'distrito e do rnunicipio, vai,
esta ,vez, queremos regis- sem dúvida alguma, rece

rar uma empolgante_ riQ;tí� ,bel', nas urnas, o premio
ia que, com muita 'satdsfa- que merece. Será um gran

o levamos ãõ conhecimen- de e proficuo legislador.
o público. Trata-se do' se- Nerêu Ghísoni, com as

guinte telegrama: "Coronel qualidades, bem reconheci
Adolfo .Martins� e derri'ais I das por todos; sereno, cáu-'

amigos. São. Jó�quim� De teloso e decidido nos seus"

Úrubicí. S. t: -:- 284 - 38 _propósitos, 'será, no legiSla-I)22 - 14, 15,- Comuní- tivo municipal, um grande I

càmos valiosa adesão nosso Incenüvador do 'pregresso I

partido ' ü�1polu�0 . Doutor do' município, dando, as-
I

,

Nerêu Ghisónipt Reina a- .sím; à sua terra uma efici- I

qui grande' entusiasmo nos- ente colaboração.
sa causa pt. Saudações (as.)

,

Nerêu Ghisone, recem de

uma faculdade, muito cedo

soube conquistar a simpa-
� ,

,

tia ei amizade de. um }Javo,
cuja prova está no lança
mento do seu, nome para

candidato a Vereador pelo
distrito de' Ur�bid.

F'ulgêncio e' Clarimundo".,:,
,

'
Correspondente

/'

VELHOS E.MOCOS:
- Fracos e' senís

A epoca atual agitada. febril e enérvante, exige do ;
homem grande força de vontade para vencer todas as

dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pelá I
existencia, Quando. um homem tem o sistema nervoso I
descontrolado, quando sofre de insonia e falta de

me-l�oria, ele não pode, de .Iorma alguma, firmar a sua

vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso
.
no

,

exercício da sua profissão. Em tais casos torna-se im- I

�l'essindivel o uso de um tonico poderoso, que combata
I

rapida e eficazmente' o mal. Esse tonico . só poderá ser

"Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador do
sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
'

'

Nas farms, e drogs. locais. Reembolso aéreo
42,00 C. Postal 6 Meyer - Rio.

Cr$
,

I
t

ccA BIBLIA fALA
Mais de 160 cidades nas ÇÕE'f: estã� dando mais ênfa

Ilhas Britânicas estão co- !::e ao estudo da Bíblia. O

operando com uma campa- lobjetivo principal da cam

nhr denominada "A Bíblia 11,anha é estimular as igre-
Eal FI'"

.

lmi
, I. id Bíblic�.& oje', que cu mmara jas a consi erarem a 1 la,

<orn a celebração, do 1500 a-
I
mais seriamente, como um

niversário das- Sociedades llivro que contém a mensa

Bíblicas Unidas. A primei- gem vital para o mundo.
ra sociedade bíblica foi or-

g:lnizada em Londres' em

1304. Durante os últimos 3

lIIJJ!mesf's, grandes reuniões tem
�,idç. efet�adas em muitos

centros, e 100 mil opúsculos
comemorativos 'estão sendo

distribuídos. Anuncia-se

,que paróquias e congrega-

�

PRISAO DE VENTRE

V.- ficará orgulhoso de sua rádio-victrola*BV-841

.�

..

$..f"""
!': .

,I

C0111 o moderno aperfeiçoamento da "Alta Fidelidade" (Hi-Fil!

�ste é o primeiro aparelho em nossa linha de
rádío-víctrolas'"a incorporar o notável aperfei
çoamento dá "Alta::-F-idelidade'" (Hi:"Fi). Apresen-.
tado agora no' Brasil, à

-

novo modêlo BV-841

da RCA' Victor está sendo prod�zido em larga
escala e vendido a, preços acessíveis ao grande
público. Agora V. tem a victrolt que esperava,
com absoluta clareza e perfeição de som .. '. uma

impecável recepção musical. Procure ouvi-la. É
'como se as grandes orquestras. executassem as

páginas dos mestres em seu próprio lar!

, ptteiH:._ovvir G
,"

-

*
IADIO-V'CTROLA. IY-841

,.lifisli·
'

..... riGlmente' apfeCi4=ta,"! .,,.,_

,* .,�;; •..!�.'01'" '_ICá·,.....;... ',
-

c
� .. Rôkí' cO!'pOrotlo. •• Americo .

• '" ,..,.':a......, artlfOl" IH lebrlcoç6e.

"" .Ó»

�ÁDlO - 8 válvulas, 3 faixas' de 'ondas A-B-C
(535-1680kc, 12D.-49m, 41-13m) com o aperteí
çoamento da Micro-Sintonia.

*
ylCTROL)\ - 'automático com 3 velocidades •

pára discos de 78, 331/3 e 45 RPM - e espe
cial adaptador central para discos de 45 RPM.

Pick-up de cerâmica, que não está sujeito •
umidade e às, oscilações climatéricas.

ALTA FIDELIDADE - conjunto dotado de uma

câmara acústica tonal, que dá uma fiel repro
dução do' som. Não importa que o som- seja
vibrante ou pianíssimo, suave ou vigoroso •• �

você o terá com absoluta fidelidaàe.

ESTILO - um móvel de linhas har-monioiu,que
,

' ,

embeleza -qualquer ambiente doméstico.
I,

•

--'

--------------�------------------------�------------���-----------.�----,------------------

Frio êíMais. Frio Es.m.a,:ce o Espirit?
De domingo para cá há :-I'i�s expostas nas vitrines e RelI glOSO na RUSSla

um ambiente' desus�do e Ina porta., Anuncia-se que De�,n IPor famílias que. aAs t�ans-
estranho 'em nossa "urbs". Foi nesse rapido exame Schoelkopf, redator do diá- formaram em residências,

I Os fl�rian.ó�olitan;s foram que encontramos a c�usa do I rio da Universidade .de Min� 1-------'-------------......----surpreend�dos pela brusca
I
sucesso do Estabelecimento. (esota, Estados Unidos, fOl�.

mudança do tempo. Rara-, Vimos os preços das merca- I
um dos sete estudantes de

'mente no mês de Maio se jdorias expostas e dentro do ;júrnalismo convidados' a

observa algo semelhante. I que determina a sã consci- � passar três semanas na U-

'Muito pelo contrário, o nos- ência só podíamos achá-los :ni30 Soviética. Declara
I

:so M�io tem a caracterizá- barato.s. Muito �aratos. Àin-l�fawqlJe estudant;es rlls�os
11o" alem dos rojões, fogue- da mais se considerarmos.a ,mformaram que "a, medida
tes, barraquinhas, noivados alta contínua a alta impla- que. os 'anciãos' vão morren�
e. dias maravilhosamente a- caveI dos preços em todo o do, a igvêja vai-se enfraque-
zuis, uma temperatura de país. �endo?'. " Acrescentou que

Para o ,ioa'do e P-ris.io de Ventre '::�; é �ni;':::;��: m:i� :�i: =�it;:ni:i::�:Sd:;a:::�\
to nJssa. Fr�qu��.� �"ge�.1 I.C(J�tta�'a��e, fechada, !st,<>:.�,'

PILULAS DO ABBADE MOSS
_

O comércio está espondo, VIDboreíelfOtad.rlfech����,J)ara::o§/cUlt?S, P�,l,s,,-:As vertigens, rosto quente, falta 4e ar, e vendendo,; os seus esto-
" (SlIveíra) � éJ�glln)aS, ei'itavam' oeup#.d�:s

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a ques de malhas, .lãs ,e peles;
maior parte das vezes são devidas ao

A
'

"

S'OF'RE D"E' A'-S'MA
',h.' '-

mau funeionamento do aparelho diges,.
s casas comerCIaIS tem �

<
"

,,'
, '.'

'

tivo e consequente Prisã,?' de .ventre vivido diàs de movimento GRIPES, BRONQUITE E COQUILUCHE?
As Pilulas do Abbade Moss são indica· intenso. F�mos igualmehte ,Se a, tosse o atormenta e exige do seu organismo um

'

das no tratamento da Prisão de Ven-
�t' A ,M'ODELAR " '_ esforço sobrehumano, produzindo ânsias, asfixias e ru-'

tre e suas manifestações e as Angioco- c. e
, a casa d '1 h" d d 't't'

", 'tura e vazas capl ares, c la os e ores no pelO, eVLe.l;tes Licenciada .. pela Saude Publica, as PihIlss do Ab- que normalmente apr�sen- .. chegar a êsses �extremos, tomando algumas doses do
bade Moss não usadas p� milhares de pessoas. Fa� o

ta as mais belas novidadés REMÉDIO DO DR. REYÓGATE, ,as gôtas que dão ali-

O (, "b I' I '. ",. vío nas toss.es .rebeldes, coqueluches e bronquites crô-

as. a' S'!a er,-,' er e esc'rev,er IC
os malpres estoqu�s. Ma� niálíl;;,:oU'"Teéêntesí sêcas ou catarral. Um único vidro

11 ' .

, ,'. qüem disse que lá-podiamos' d<;> REMÉDIO -do Dr. REYNGATE é o bast�nte 'para
PARA'

-

penetra�. Só com muito es-
desobstruir as vias respiratórias, normalizar;� respira-

aspirar a um futmo brilhante, diplomando-s� POR cão, dando alívio, e bem-estar imediato, pciÍ1<ftl'é ci mu-
CORRESPONDENCIA no CURSO GINASIAL (Art. forço e paciência. Desisti- �us é dissolvi,do. Quem tem bronquite, 'eiH;pntra no

91 do D!�c. J ..ei n. 4.244) mos do intento e limitamo- REMÉDIO do DR. REYNGATE a sua sah,;,�Ç;�o.' ,

Peçam infol"uélções ao r. N. C. A. Nas drogs. e 'fams. locais. Reembolso a�er®, Cr$ 44.
Praia de BntRiogo, 526 - RIO. nos a observar as mercado-

.
C. Postal 6, Meyer - Rio. " !.:.�, r

"J�lXr
',c.'

""�,,

CASA MISCELANIA d_istri.
bl'�dora dos Rádios R.C.A..
Vitor, Valvulas e Discos.

R!l8 Conselhefre Mafra.

í••pecia's pCJra:,
,,: 'Açougues,' Çàsas de •.�arn.,
," • Hotel" Restaurantes; ,Pa.t.-,

- J larias,Colégios,Hospitais, etp-.'
Pres,tam exc�len.tes,serviço-. "

Aproveitamento I�tegral, du-
: , rabllidade, economi� Peçam

prospectos elucidativos.
'Facilitamos o 'paiamento.

Cia. LlLLA de Máquinas INDÚSTRIA • COMERCII
- Fundódo .m' 1918

RUA PlRATININGA; 1037 • Cx. Postal. 230 • S. PAULO
OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARULHO S • S. PAULO
TEMOS TAMBl!:M: Máquinas para picar carne para' in
dústrias. Torradores e moinhos para café. Engenho9 para
cana. Motores elétricos e outras máquinas para fins co
tIlerclals. Industriais e agrícolas. -

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TIM ...Da Bancada Pessedista
CARROUSSEL

< . Grupos escoli: res · InstitgIO.· Experimental �o
Carvão �IFacililandD emprestllos no ·Mo�toPIO
Projetos apresentados à rizado a abrir o érédito es- fôro no Rio de Lameiro, jazidas carboníferas brasí-

Assembléia Legislativa: pecial de Cr$ 240.000,00, DF. leiras.,
PROJETO DE LEI N. I (duzentos e quarenta, mil Art. 1° -: E: declara�o de, Proemra?do dese�vo�vel' na imensa fila..
Autoriza a abertura de cruzeiros) que correra por utilidade publica o Instituto os conheclmen.tos técnicos

crédÚo especial para a canta do excesso da arreca- Experimental do Carvão, lpara
_

o aproveltan:ento do

construção de grupos es- dação do corrente exercício. sociedade, civil sem f�s lu-" car�ao sul cat.arme�se, o

colares. I Parágrafo único -: O pa- crat�vos, com se,de.e foro na Insht�to Exper�mental do

Art. 1° - Fica o Poder gamento da subvençao rela- Capital da Republica:, Icarvao prestar� ao Esta�o,
Executivo autorizado a a- tiva ao corrente exercício ArÍ; 2° - Esta lei entra de .Santa Catan?a os mais te) ?ois por cento dos ven

brir, por conta do excesso
I

será feito em duas presta- em vigor na data da sua p_u- I �ssmal�dos serviços" donde cimentos, para a caixinha
da arrecadação do corren- I ções, sendo a primeira em blicação, revogadas as dls-/Ilr.�ec��avel a grand� conv_:- da UDN.
te exercício, o crédito espe- 'julho e a última em dezem- posições em cont:·ario. menc�a. da _sua; l�eclaraça�cial de Cr$ 1.000.000,00 (um bro. Sala das Sessoes, em 12 de u�ll�dade pub ica, que e

milhão de cruzeiros), sendo I Art. 50 _ Esta lei. entra de maio de 1954. ? obJetiv� do presente pro-

Cr$ 500.00000 destinados! em vigor na data da sua pu- Lecian Slovinski jeto de lei. -.... .... I. .' - I. _
-

W'l, D' , Esperando o apOlO unam-ao início da construcao de, blícacão ' revogadas expres- t mar tas.
"

ôd b d
Pensar que

1
•

id I
"

.

'd" JUSTIFICAÇÃO me de to as as anca asum Grupo Esco ar na CI a- l samente quaisquer rsposi
C

Ida
carne (na, baí I - , . Se h Presidente com assento nesta asa 'de de Araranguá no air- coes em coritràrro. nar, "

1
.

d RI'd .

ro denominado "Cidade AI-I' Sala das Sessões, em 12 Senhores Deputados: honro-me em declar�r que, :es� .VI o. eso VI o Sim,

t" C $ 5000'00 d' d 1954 Fundado por professores para o presente projeto de }oliticamente. E para o fe-a , e r ' . ,00 para o 'e malO e .

.'

1início da construção de t).m' Wilmar Dias universitários, técnicos in-. l�l, c?ntoc:�m a integra so- .iz (e privilegiado) fornece-
,

d d
. Sl

.

l' 1 tri genheiros quí- Iídaríedade da Bancada do d ,.Grupo Escolar na se e o Lectan ovms cs. us riais, en ,
.

S' 1 D ' . ar, que esta na pista so-
di

.

d M ., :
'

nicas industriais e parla- Partido OCla emocrático
Istr.lt? e aracaja,

,

no

Senhor Presidente, �" d E t': d d e do' ilustre deputado Fran- zinho. Aliás de acôrdo com
mumcipio de Ararangua. I nentares os s a os o

. . '1 b 1Art. 20 _ Esta lei entra Senhores Deputados: Rio Grande do 'Sul, Santa CISCO de Souza Neves, digno os panos pré-esta e ecidos.
.

d t "d , Graças à operosidade do ""atar ina e outras unidades representante do povo sul O povo do lado de fóra, es-em VIgor na a a a sua pu- ,

�,' ".
Cbli

-

d' di 'deputado federal Joaquim da Federação funciona no' catarmense nesta asa.
icaçao, revoga as as -IS- • ,

S I d S
-

12. -

t
' . I Ramos devotado represen- Rio de Janeiro ó Instituto a a as essoes, em

pOSIçoes em con rario. ' , ,

'

. -' d 1954Sala das Sessões, em 12 tante dos interesses da po- Experimental do Carvao, de m�1O e
.'.

de maio de 1954. pulação do Sul do Estado, sociedade civil de fins não Lecwn SlovuJ,skt - Dep.
Lecian Slovinski - dep. tomei contacto com o Insti- lucrativos; cuja' finalidade �)elo PSD.

:JI
mamãisada ...

pelo PSD.
I
tuto Experimental do Caro p.recíp�a é a �nv:sti?a�ã(', PROJETO DE, LEI N.

JUSTIFICAÇÃO vão, entidade cultural .de científica e .tecmco�oglCa, Isenta' de reconheci-
A situação escolar prí- fins não lucr�ti�os, q�e m-

.

bem c�mQ a dIVulga�ao d� mento de firma requeri-
mária na cidade de Araran- dustriais brasileiros ligado!'. conhecimentos relativos a 'mento pam emprestimo
guá, no que tange ao nú- ci técnicos, cientistas' pes- : n:elh�r utiliz;ç�o e à valo- ordinário no Montepio
mero de matrículas apre- quisadores e professores rizaçao econonuca dos car- dos Funcionários Públi,
senta números tremenda- universitários do maior no-

I
vões sul-brasileiros. cos do E.stado de Santa

mente altos em razão do me nacional fundaram na I Visa a referida 'entidade Catarina.crescimeJlto' populacional 'e Capital da República:. ' cu�tural a promoção_ de p�s- Art. 1°- E' isento de re-
do adensamento urbano. ,Conhecendo, por leíturã quisas, a coordenaçao e SIS.- conhecimento de firma re- '

d b I -

d nh imagináramos que as estra-A cidade tem cr:scido �t�nta, as finali?a �s e. o .- I tematiza�ao
.

o� .

co
, eC_I: querimento para emprésti-

muito e a' sua populaçao em J:_tIvos da .r:fenda institui-
I
mentos !Igado:, a I.ndust:la mo ordinário no Montepio -las asfaltadas estragassem

idade esçolar é tão elevada ,çao, e �:rlhcando que a

I d�
carvao nacI�nal, a erra- dos Funcionários Públicos (e como!) tão rapidamente

que o atual Grupo Escolar mesma ja obteve, para os çao e manutençao de cursos do 'Estado de Santa Catari-' "s caminhões e carros de
"Castro Alves" funciona! eus patrióticos planos de especiais sôbre o combustí-

na. oasseio. Valha-nos São Cris
em três turnos com grande ii trabalho, o apôio financeiro vel sólido sul brasileiro, o Art. 2° - Esta Lei entra '

_,sacrifício par� os próprio!; i do Estado do Rio Grande do estabeleéimento de relações em vigor na data de sua-pu-
,ovao.

alunos e' seus pais, uma vez i Sul e que obterá, em breve de inter_câmbiO e m.útua. co- blicação, revogadas as dis
que um turno funciona en-, espaço de tempo, a CO?pe- 'laboraçao ,com �m�er.sl?a- posições. em contrário.
tre 10 e 14 horas horário" ração material do Governo des e, outras mstItUlçoes S. S., em 12 de maio de
extremamente' i�próprio, i do Estado do Paraná, enten- culturais brasileiras e alie- 1954., I

d
' -

dpois alcança o período de' di ser do meu ever apre. mgenas e a conce.ssao e Siqueira Bello - Depu-
.,lmosso.

�

. sentar a esta Casa o inclu- bolsas de estudo 'e pesqui- tado pelo PSD.
Além do mais, sendo o' so pr9jeto de lei, pelo qua) sas tanto no país como no JUf:?TIFICAÇÃOúnico' Grupo Escola!' na ci- 'o nosso Estado, através de estrangeiro. O nosso projeto visa isen-

dade, os estudantes do bair- 'uma subvenção anual, SQ Trata-se, conforme se l_)o- tar de reconhecimento de
ro "Cidade Alta" devem I associa a tão importante as- de verificar dos Estatutos, firma os requerimentos dos
movimentar-se muito cêd'O! sociação cúltural, com [I I cuja cópia tenho <> prazer contribuintes do Montepio
ou fazer grande percurso, 'mesma cooperando na bus- ,de anexar ao presente Pro- dos Funcionários Públicos,
quando deveriam ter as fa- ca e desvendamento do� jeto de Lei, bem como da que se dirigem a essa insti
cilidades educacionais no muitos segredos e soluçõeJ Relação dos seus membros luição com a finalidade d€
Próprio bai�r�, �nde há ter- que o aproveitamento do fundadores e sua Diretoria, obter empréstimo ordinário.,

d d 1 I I que não deve. Será penimarena facilmente adatável à carvão nacional esta a exi, de uma enti a e cu tura São empréstimos que, em
construção e de aquisição I giro

'

, .

de grande utilidade social, e geral, são feitos pelos fun- )ti rabo-de-galo? Praga ou

fácil. I Desneces�arlO se t?rna, <l
i
economlCa de vez qUe .con- -!ionários p�blicos para re- êeitiço; o fato qü� o· nobre

Nestad con'dicões cremos meu ver, dlgressar sobre <l grega, em trabalho deslUte- 30lverem dificuldades suas,' leputado anda 'agitado. E
que apresente· pr�jeto se importância e utilidade dri� ,ressado, pesqutsadores, 'oi- '=conômicas.

"

vai dar panos pras man-justifica arilplamente. I es��dos_ que visem � maio:- i ?ntistas. � técnicos, al�m de Nilo nos parece deva con-
Também no próspero dis- utIllzaçao do-nosso- combus. mdustnaIs e comerclantes, tinuar ainda o gravamo do gas ...

trito de Maracajá há neces- !tível mineral sólido. os quais pretendem não só reconhecÍmento de firma. _. :BUM
sidade urgente da constru-I' Os meus ilustres pares já ampliar os conhecimentos a Não há dúvida sôbre a

-----

çã� d,e u:n.Grup? �scolar, tivera� inúmeras vezes o· respeito dos �ossos carvões, dispe.nsabilidade. de reco- Sociedade depOIS e o UmCO dlstrito de. portumdade de debater o· como, ,especialmente, pro- nheclmento de fIrma, uma
Araranguá onde não há tal I! a�sunto nesta _Cas�. Toda- p.orcionar, pela pesqu�sa �e- vez que o contri!:minte, pa- Amparo àunidade de ensino. Via, pela oportumdade e smteressada, aos meIOs m- ra a sua inscrição e demais
Já existe terreno doado (oncisão da� id�ias que en· dustr,iai� brasileiros, .as ba- a!os necessários à sua exi�- Velhicepara esse fim; a opulação" cerra; tomei a lIberdade de ses tecmcas para maIOr ex- tencia de contribuinte dq ,

em idade escolar é grande e anexar ao projeto de lei que pansão da indústria carbo- Montepio, já oferece à lar-
. A Socied,de de Amparo

o desenvolvimento do dis- 1cabo .de entregar à consi- nífera nacional.
.

ga a sua firma nossa bene- a Velhice, no seu afã de
trito está a exigir tão ne- deração desta Casa, a justi- Desnecessário será frisar mérita instituição. muito trabalhar para coli
cEssário benefício. ficação de motivos seguin- a' extraordinária importân- Além disso, constitue pra- mar seus nobres e alevan-
Esperando o apôio de to- te, onde ·os senhores depu- cia que um Instituto do qui- zo de isentar o servidor pú- tados ideais, iniciou umadas as bancadas nesta éasa tados mais uma vez encon: late científico do Instituto blico de todas as formalida-

h d
.

d "d
'
'-

f 'd E' 1 d C
-

d Ih campan a enomma a aaguardo a oportunidade pa- trarao os un amentos para xperlmenta o arvao es que ,e acarretam des- ,

'ra agradecer aos meus ilus- amparar a subvehção ao re· representa para o futuro in- pezas, inclusive o próprio Garrafa"_
_

tres pares a honra do seu ferido Instituto. dustrial de Santa Catarina, re�onhecimento d� firma. I Assim, por nosso inter
voto favorável., I Creio que, pelos seus fun parti.c�l�rmente, para os S. S., em 12 de maio de médio, está apelando para a
Sala das Sessões em

12,' damentos,
e pelos seus ob· mumCIplOS do Sul do Esta- 1954.

I
-'

d FIde maio de 1954.' jetivos que consultam dire- do, onde .

se localizam as Siqueira Bello _ Depu generosa pOP":l açao e 0-

Lecian Slovinski - Dep. ; taménte ao interesse esta- maiores e mais importantes tldo pelo PSD. danópolis, afim de q� con-

PE;R���TO DE LEI N. I�::� �p���j�!Ot!1a�:;�:�: P18110'0 S DEMO'CRITICO :��:u::':�:d:a�S:�: P::�Concede subvenção ao cadas, como já recebeu, - N, .., proporcionar fundos à cons-Instituto Experimen,tal do -o. que me honro em anteci-

R'
' '.

'd'
..

d- • •

Carvão. par/':':_ ? apôio. da_banca�a eorganlza O O Ire.OrlO trução da Casa dos Velhos
. Art. 1° - Fica concedida do PartIdo SOCial Democra-I d" P -d 4 G 4 1_

Desamparados, onde pos-
a0 Instituto Experimental tico e do 'ilustre deputado e ' resl en.e e.u 10 sam encontrar um lar novo
do Carvão uma' subvencão Francisco de Souza Neves, DIRETóRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE la vida a nossa velhice de-
anual ,de Cr$' 240.00(00 dign?, :repres7ntante dos GETÚLIO, ORGANIZADO EM 19-4-54 samparada.(duzentos e quarentll mil mumclP. lOS sulmos. MESA DIRETORA

A t d Fica, pois, lançado o a-cruzeiros), como contribui� n eClpa� o, com os meus, Presidente, Arthur Haertel
cão do Estado de Santa Ca- o agradeCimento da banca- Primeiro Vice-Presidente, Conrado Henning pelo que nos solicitaram as

tarina às pesquizas e estu- da do Partido Social Demo- Segundo Vice-Presidente, José· Wilhelm exmas. sras. Elza Ferreira
dos realizados por esse Ins- cráti�o, agua:rdo a sua. con- Primeiro Secretário, Bernardo Mueller Gama d'Eça e Clotilde Bus-
tituto' Técriico Experimen- versao em lei, oportumdade Seguri,do Secretário; Arthur Fey Júnio�
tal. em que voltarei a esta tri- Primeiro Teso\Jreiro, Germano J{lemz

.

Art. 2° - A subvenção buna para ratificar a grati-' Segundo Tesoureiro, Arthur Reinhold
será paga em 'quatro pres- dão dos seus representantes Delegado, Raul Silva.
tacões trimestrais iguais. I nesta Casa_ MEMBROS
Art. 3° -:- O Poder Exe- Sala das Sessões, em 12 Eduardo Evaristo Corrêa -, Walter Pieritz _

cutivo incluirá na proposta, de maio de 1954. Adolf Fey -,- Herbert Zink - Leopoldo Ceola - Adol.
orçamentária anual dotação Wilmar Dias - Deputa- 1'0 Heuer - Edgar Wippel - Guilherme Wies� - Otto
específica para atender à do pelo PSD. de Oliveira __ Antônio dos Santos - Fran�isco Ax-
subvenção ora concedida. PROJETO DE LEI N. Thomaz Pedro Pereira - João Francisco Berkenbrock
Art. 4° - Para ocorrer 'Declara de utilidade - Abelo Pavane110 - Walfried Dorow - Felício Mas-

ao pagamento da subvencão pública o Instituto Expe- san - Serafim Abrão Zaga -:- Ingo Rickmann - Erichrelativa ao ano corrente,' fi- riment'al do, Carvão, 'so- Kruehl - Envin Lindner - Paulo Wegner - Antônio
ca o Poder Executivo auto. ciedade civil com 'sede e Sto11meie1:.

FELICIDADE

Conseguir dois litros de

leite, aí pelas quatro da

madrugada, após uma espe
ra de três quartos de horas

ÀZAR

Descontar (mensalmen-

ILUSÃO

o problema
Capital) foi

piando através do alambra
do. Manjando o problema
vital em sua' escandalosa

SORTE

Possuir oficina para re

paros de automóveis ou ca-

sa de péças e acesórios, no
Estado de Santa Catarina. IE' ganhar na certa! Jamais

PENIMA

Parece praga. De sizudo
o deputado Paulo Marques
(de uma' hora para outra)
tornou-se alegre. Ultima-
memente, então, a euforia
de S.S. é evidente. No plená-
l'io da Assembléia sassarica
,em parar. Estuante de hu
mor e espírito (francês
ou italiano?) faz até 'coisas

tamante, digníssimas Presi-
dente e Secretária, respecti-
vamente, daquela Socieda
de.

. AMIZADE
A amizade pode existir

entre as pessoas mais desi

guais, porque elas se tor

nam iguais pelo fato da
amizade.

Aristóteles

Florianópolis, Domingo,

Partido Social 'Democráli
Diretório Regíonal d'e Sta.Uatarl

A �esa do Diretório Regional, de acôr
com o que êste decidiu e na forma dos Esta
tos, vem convocar, pelo presente, a Conven'
Regional Ordinária do Partido, para reunir
nesta Capital, no dia 28 do corrente, às 20
ras- mi séde partidária, à rua Arcipreste p�
\3, n- 5, com a seguinte ordem do dia: ;

a) escolha dos candidatos às funções I
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro do corren�
ano;

h) assuntos outros de alto' inter'
partidário.

Florianópolis, 14 de maio de 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral t,j
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
I '

Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

� -

\

O nob�� deputado Paulo Marques e o si.... Cíce
ro, do "DIARIO DA MANHÃ", tiveram a gentilelf]
de nos mandar, um da sua tribuna e outro das suas

colunas, desvanecedores' votos de felicidades, pelo
natalicio aqui do mais. mitigo de Santa Catarina.

.

Embora ambos não nos mandassem todas, as

felicidades,'mais apenas alguma felicidade, temos o

dever de agradecimento_
Ao ilustre deputado confessamos nossa grati

dão, imensa e irrestrita, com àugúrios pela sua re·

eleição!
Ao jornalista Cícero também o nosso penhor,

com' algumas explicações necessárias. A primeira
está em devolver-lhe o cacófato da 11a linha da 5a
página. A segunda, em protestar contra a queixa
do colega, expressa nestes termos: Não cumprimen
ta-nos! A sem razão é tamanha que até o prono
me saiu errado. Eu jamais neguei cumprimentos.
Dou-os, às vezes, de cara amarrada. Mas, não os·ne-

'go. Como garante lá o Cícero que tenho muitos'pe
cados e poucas virtudes, quero que, nessa questão
de educação, reconheçam a minha: dá para o gas-
to. ..

.

'

Num requinte de gentileza - matéria prima
rara em nossos dias, - o Cícero formula votos por
que não desça O ESTADO ao desc1·édito de forne
cer a seus consumidores, de caderno ou a dinheÍ1'o,
mercadoria falsificada.

Cícero, obrigado! Você é sempre' objetivo,
-

até
em dar parabem à 'gente. Esse conselho seu é sin
cero e honesto. Nós aqui já o temos em conta, há
41 qnos. E a prova disso está em que nunca fornoS
condenados pela Justiça, como aconteceu, J'ecente
mente, com certos conselheiros que tiveram que
engulir (ou engolir) colunas de calúnias, ou caJú
nias de colunas ...

E, depois, que adianta falsificar? Veja o caso
do Volnei. Alí num cartaz, na porta do Rio Branco,
estão trechos de um discurso que êle não profe
riu. .. FalsÍficação grosseira, que o povo anota ...
E o povo é duro na sua justiça. O seu omônimo ro

mano como acabou? Se me não falha a memória,
passaram-lhe a faca no pescoço. E êle era o Cíçero,
autor das verrinas, com as quais não defendeu,
mas acusou,'um presidente do legislativo, carrean
do-lhe a condenação por .dilapidador dos dinheiros
públicos. .. Cuidado, pois, Cícero. Ainda há pouco,
quando discutiram o seu caso na Assembléia, você
viu que em tôrho do seu pescoço bailava uma afli
ta Salomé .'.. Se os deputados Cabral, Wilmar Dias
e até eu não fôssemos, uns Herodes às avessas, você
já estaria numa bandeja. Em todo o caso, gratos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


