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SOLICITARAM DEMIS�ÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL: PRESIDENTE - VEREADOR CARLOS ROLLIN CABRAL' VICE
_PRESIDENTE - SILVIO MOREIRA, FILHO; DR. SAUL ULISSE'IA BAIÃO; FRANCISCO CARL.oS CABRAL NÜNES' DAUR.o
PINHO CABRAL; JULIO TEIXEIRA. S�L IDARIOS COM os MEMBROS no DIRETÓRI.o, S.oLICITARAM, DEMISSÃO DOS
CARGOS QUE OCl[_PAVAM os SRS. MAR!O PEDONE, ADJUNT.o DE PROMOTOR E U SUB-DELEGADO DE POLICIA

SR. QUEIROZ.
'
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HELSINQUE,17 (U.'P.)
_ Um jornal desta capital,
o "Uusi Suomi" revelou

que "aviões de reação, que

nos céus da Laponia".

Hereiee enfermeira
em Die_o Bieo Phu

mente ser confundidos com

detonações",

PARIS, 17 (U.P.) - A .em precedentes" ex-

Emissora do Vietminh indi- ?ressão textual da emissora Punição '8,QS'
culpedos I
RIO, 17 (V. A) - o sr. �

____
Hugo Faria, ministro inte-

I-p-o' re·bo s ,'a ra rior do Trabalho, assinou
qua9--d'o este caiu el1)- poder

"

"',dos comunistas acha-se rile- ' _ '

... - ..r ... l ... n;t...
u�na portaria, enconse-

sa e cuidando d'e rerrue»- , I'_��J--, qucncia �do inqueritó admí-

--Jrance;es; no hospital' sub- atômicas ,1 -'�P\lrai' .\S""'-l·esponsahir�a'ia� �

terrâneo da fortaleza. Os
-

, 1 na' fãlsiÍica�Úió' de··Üsta de

vermelhos deram esta indi- ESTOCOL�O,' 17 (U. passag�iFos
�

do navíô "ca-

cação sobre a heroica se- -P.) - Anun<;ia-se que a
naria", suspendendo por 60

nhora ao anunciar que "os Suécia conta, agora, ,com, dias'õ sr, Osvaldo Costa

8.000 soldados da:' União aparelhos cientificos para fvlil�anda e punido com re�

Francesa c3pturados em .mediçâo da radio-atixidade pree:nsão os funcionários

Dien Bien Phu es�ão sendo ) para nota.E a explosão de Liberalino Soares de An-

bi t 1 íd d xtraor irna bomba atômica em ,l1'3(1e, Manoel Lopes Vl'el',:
o je o (e CUl a os e - LI

dinários, por seu' heroismo lualquer parte do mundo.
ra, Stela Semiramis Reis e

comunista - durante o si

tio de 56 dias que sofr-eram
.io famoso balual:te francês.

cou ante-ontem que a en

fermeira Genevieve- Ga-

lard Terraure, única mu

lher que se achava no ba

luarte de Dien Bíen" Phu,

'Iraria Lucia Gonzaga, pois
lo processo ficou compro

vada, por parte destes ser

lidores, a "violação do art.

194 de 'Estatuto dos Fun-

Três

Industria de Caminhões e Aviões

solicitou os bons ofícios do com o governo de Peron.

líder da maioria no Sena-

do Federal' senador Alva-
, ,

'1'0 Adolfo; no sentido' 'de Assumirá
ter o mais rápido andamen-

nAvo Com'8nd_o Avia-o especialto nessa casa do Congresso U �

.

Nacional o projeto que CQn- para o praSida ncede anistia ao pessoal da

I RIO, 17 (V.A.) ,- Assu- 1) U:
Estrada de Ferro do Jacui, mirá amanhã o comando da te do Llb8nO) " o TembCJ Jornalis-tas COIn /0
bem como aos demais ser- Artilharia da Costa da la.

'

vidores públicos e de autar- R<;gião Militar o general BUENOS AIRES, 17 (U. Previsão do tempo até às �iDisjro da Justiça
quia punidos por motivode Augusto Frederico de A- ."P.) - O presidente Peron 14 horas do dia 18.

,
'

"

.

greve. O senador Alvaro raújo Corrêa Lima, recen- enviará um aparelho da Tempo - Instável, com' RIO,17 (V. A) - Aten-I
espancamento, do,jornalista

Adolfo prometeu ao repre- temente nomeado' para a- força aérea para ·S. Paulo, chuvas, melhorando no de- dendo a u;na.selicitação tei- Nest@r Morei.ra, bem cox_no
sentante gaúcho tudo fazer quele cargo pelo presidente no qual deverá viajar para

I
correr do per iodo.

,

ta, o ministro da Justiça: sr. tratar de amplas garantIas

pela traml.taçã9 . ac�lerâda da República. O general esta capital o presidente do Tempez:atura - Em de- Tancredo Neves COmUlllCOU para os reporteres no exer-

daquela proposição que já Corrêa Lima comandava �íbailo, Camile: Chamoun, clinio. 'I ao presi�e�te da ABI que cício de suas funções.

f". .
.

no dia 20. O presidente, Ventos - De, Sul, fres- estava disposto :, a manter O ministro escolheu co-

ai aprovada pela Câmar-a. an�rlOrmente, a praça ml-

Itado-maior geral; o gal. Ra- litf:lr de Bagé, no)1io Gran- Chainoun está percorrendo cos.,
" -, � '�ma �ol;fer�n/cí� �om' os mo local da conferência a

",oul S'alan, que foi. e_oman� de do Sul. fi. cerim.Qni� te- diversas, cidades da Améri- Temperaturas - Extre-
i
Jornahstas, ,a ,:r.espe-tt? das "Casa do Jornalista" mar-

�j,dante na Iudochinq;' gal. l'á l\l�: no Forte ele Copa' ca do Sul e' fará urna visita mas de' ontem: Máxima próvidêndas adotadas 'para cando' a data de' terça-feira;

:Elil?r�e Pelessier, su fe caba�a.
'!

oficial à Argentina. 18j4. Míniroa 17,2; I pelo às 9 horas.

estado-maior da Aero-
PARIS,17 (U. P:) - O :0

Conselho Nacional de Defe- iáutica.
. ,. "

21Ona1'10S •

sa ordenou ontem, que três

,dos se�s g�l)erais de'. alta COOVeU-IO Cultu-
catezoria fossem enviados-

�:ll'ab � �ndochina, -. fim de ral ArgentiDa-
intensificarem a açao das

I} dforças, combatentes contra DQn8 or
os rebeldes vietminheses.
Irão para a Indochina o

galo Paul Ely, chefe do es-

RIO, 17' (V.A) - O sr.

Kai , Fick, representante da

Fábrica Nordwesteutsche
de Wilhelmhafen, Alema-

QUITO, 17 (V.A] Ilha, em, �artà ao sr. Osval-
O

..

t d Educaçao srmims 1'0 ra ,

.\
do Aranha, informa que

J.osé Martinez Cobo, par-

tencion,a funda,r no Brasil
tínu ante-ontem para a Ar-

uma fábrica de oníbus=sém
gentirÍa, ai fim de inaugurar chassis, cariünhões' de seis

no dia 25 uma e*posição de
� dez, toneladas, aviões de

arte equatoriana, cujos mo- tipo pequeno, formando pa
delas seguiram no mesmo

La tal uma sociedade' anô
aparelho. Deverá ainda fir-

nima com capitais nacionais
mar um convênio cultural sob a denominação de "AI-

lway Motores S. A" que,
.iegundo declara já dispõe

Anistia '�o
pessoal do Jacu. <,

RIO, 17 (V. K) - O sr.

He'rmes Pereira de Souza

-

/

HONRA AO MÉRIT.o

I vantagem dos quinquenios. 25 do eorr·ente.

t;, EXPOSIÇÃ.o DE PINTURA �O LUX,.
Muita visita - Ótima impressão -- Crítica

favorável

A Exposição de Pintura Ou se 'imagina". •

:10 Lux Hotel, aberta ao - "Buscgndo-a
_

na arte

nosso povo, desde o dia 12, dêste jovem pi�tor, que es

.em sendo muito, visitada. colheu os temas tradicionais

E os que a visitam não re- para expressar-se, encontro

sateam referências elogio- a- realizada íntegralmente
,

. I

-as ao nosso jovem conter- na, riqueza de sua palheta.
'

-âneo José Bonifácio Bran- E' atravez do .colorido que

dão, artista completo que, sua arte chega'até nossa al

sstamos" certo, elevará, ca- ma. Suas naturezas mortas,

ia vez mais, o nome de seu em especial as frutas, são o

torrão natal. -que 'máis aprec�i. Suas
De seu "Livro de Impres- hortênsias, através de múl

sões". com referência a ex- tiplas nuances são de uma

oosiçâo com que nos honra" plasticidade rara, quase es

'no Lux Hotel, colhemos a cultórica; espero, um dia,

eguinte apreciação: vê-las espiritualizadas co-

-::- "A .beleza é 'dívina mo as demais naturezas

E' mais divina mortas a que o pintor deu

Do que se crê, se p_ensa tão .grande realce. Brandão
nasceu artista e o Brasil

ainda dirá muito dele.

Fpolis., 16 de maio de 1954.

Senhorinha Maria Ramos

de terrenos provenientes de missivista, o govêrno ale

doação da' Prefeitura de S. .nâo concordado com, a su ..

José dos Campos, Estado transferência para o nosso

de São Paulo. país, bem como concede a

As máquinas para tal fá- retirada daquele país de

�rica pertencem à Nord- técnicos e operários especia"

westeutsche":"e se encon- lizados indispensáveis ao

tram na Alemanha já ha- início das suas atividades

vendo, s,egundo declara o i10 Brasil.
'

atômica
A verba para as despesas

atômicas está incluida num

capítulo geral de verbas di

versas, das quais a mais I

importante é uma de. 3.80'0 J
milhões de dólares, para a

Administracão de Vetera

nos da Gu;rr�.1

licitado- Executivo, RISO DA CIDADE ...

atômicas, durante o ano e�

conômico que .começa alo

de julho próximo.

mas é superior em 42 mi

lhões de dólares a quantia
aprovada pela CâmlfU.a dos

Representantes.

UDENILDA ,_Acarí!
Acarí! Venha aquí!
Venha explicar o' cas,o
da Laguna! Ligeiro!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ Er,

!
.

GAR��NTA.
DR. GUERREIRO

M 'OE' D I ,�.O -5' .-,
-

.

.. '.
I Dr' f!.l·Dsto Braslll O' É S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

.
, ". : �

"

" I. U .' i do Hospital de Florianópolis
. ,', O DRA WLADYSLAVA

L.ESPECI�LI�rA EM no- i ADMINISTRAÇÃO, A clínica está montada com os mais modernos

. MÁRIO. DE �ARMO I DR. ALF,RED .

..

.', I ENÇ;�S !)E Ç�EANÇAS. :Redação e.Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

C�NTIÇAO I,
CREREM W. MUSSI . CLINICA GEEl\L Conselheíre Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

_ MÉDICO _
' " ,e

.. -CONSULTAS: :D�s 10 às Tel.. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento" auxiliar das sinusites e

CI..tNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE DR.' 'ANTÔNIO DIB 12 hora�.·
-

.
. Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) ,

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS
- vRAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderna aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital �'>MUSSI : Gerente: DOMINq_OS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana. e-e- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO.' Cabeça e .Inflamações dá Garganta e Olhos. E':U muito,

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRlJRGIA·CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: Casos são evitadas as operações das Amígdalas

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ,ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

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

' e inflamações dos Ouvidos) '�.,

Consultório _ Rua Tira; Rúa Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAI0S X (Radiografias da Cabeça)

dentes, 9. Consultas das 15 às 19. SENHORAS; com modemos A DV O G A D,O S - 1\0 andar.
.
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

,

'
_ ,HORÁRIO:. horas. _Imétodos de díagnóaticcs e 'l'el.: 22-5924 - Riode, (OCULOS)

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.
Janeiro. ILAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

horas Res.: Rua .Santos Saraiva, SULPOSCO-PIA - HISTE- DR.- JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)
"

Te1.: Cons, _ 3,415 _ Res. 54 - Estr�ito. ,RO - SAI.:.PINGOGRAFIA RÓS VIEiRÀ Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO'
.

_ 2.276 _ Florianópolis. 'rEL. - 6245. __: METABOLISMO BASAL
.'_ ADVOGADO _

. 21 - 6° anda.r, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

. ,
.

, .Radíoterapíap .,.or. ondas Tel.: -32-9872 --::- São Paulo Pulmão' e Esófago
.',,----

)::I OS DR' MA'RIO WEN
.,... Caixa Postal 156 ...._ .Itajaí IN TURAS

DR� ROMEU BA�T ,', - curtas·Eletroéoágula-ção -

_' Santa'Cat8trma _
ASS A Consultório: Visconde de OUro Preto 2 (Altos da Casa

PIRES DRAUSEN Raios Ultra 'Yióléta e Intra
.

Na Capital I Belo Horizonte .

CLtNICA MÉDICA' DE Vel·melho.,". � ,:. DR. MÁRIO LAU- Ano ....•... Cr$ 170.00! Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

-,�!ÉDIGO H ít I ,\DULTOS'E CRIANÇAS Consultoi'lo:,RuaTraJano, I
RIN-DO

Semestre "',' Cr$ 90,00. Cónsultas - pela manhã no Hospital - A tarde

C?m' prãtíca deA
?SPI a -

Consultório _ Rua João I n. 1� 10 andar' - Edifício do No Interior • das 2 horas em diante no -Consultório

Sao FranCISCQ e SSlS e na· .

l\ff teni
-

, , ,;;;;�., / -

A Cril! 200 00
'

. Santa Casa d'ó Rio de .l Pinto, 10 - Tel. M',769., nO;l :�l.� ..

: '_
�

\
no 'I'

'\C lt D 4 6 h I orai 10 Das 9 as 12 ho CLAUDIO Semestre .. :. Cr$ 110,00
Y.

-

.Janeiro onsu as: as as 0- ,,�. DR " Anúncios mediante con- DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -r

CÚNICA 'GERAL' DE raso .
.

ras - DI:. MUSSI.
, BORGES- trá to. \ULCERAS

DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

ADULTOS E GRIANÇAS , ,r.�sidêncja: Rua Esteves
�
Das 15 aS,18 ,horas

-

Dra., ADVOGADOS OS or ig inais, mesmo não DERMAT.O,LOGICA E CLINICA GERAL.
Cónsultõrío .' Av. Getúlio Júnior, �5. TeL 2.812.; 1\ USSI. -'

10M I N F
_ Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. I '_

"

'

\Roe�::y,jC��l Avenida Trom- Fôro em- geral, Re�ursos p�blicados, não serão devo -

r· loue ms errelra
. I,Io-ráJ'!o: Segundas e Quin- \OLHOS '-.

OUVIDOS - 'Ç ., perante o Supremo 'I'rjbunal vido-. ."

NARIZ E GARGANTA ! -DR NEWTON' 1Fed-eral e'Tr,ibun�1 Federal A direção não se respon-

ta:>-feiras,. das 8,30 às 11 .
, "

\. de Recursos. sahiliza pelos conceitos emi-

h
'

-
� RECEM-CHEGADO DO RIO DE, JANEIRO

oras. - - D'A'VILA ESCRIT,óRIOS . ,.

tidos nos artigos assinados.
I

Residência: Rua Felipe
.

I
ATENDE. Á RUA V�CTOR MEIRELLES N° 18, l°....

I ,CIRURGIA GERAL I Florianópohs - �dIÍlCIO C
� ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS __: DIARIAMENTE.

Schmidt, 23
-

- 2° andar,
I DR. JÚ,LIO DOIN Doenças 'de Senhoras - 'São Jorge, rua Trajano, 12 1 armacias CHAMADOS -A QUALQPER HORA DO DIA OU

apt. 1 - Tel. 3.002. VIEIRA Proctologia' - Eletrfcidade - 1° andar - sala 1.

de Pla'nta"o DA NOITE NO CACIQUE HGTEL"A RUA FELIP

_

.:
.

Médica
.

Rio de Janeíro - Edifício SCHMIDT.
'

DR. "WALMOR ZQ;. , "
Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antõ-

8 Sábado (tarde) Farmâ,

MER GARCIA' Especialista em: Olhos -
M' I 28 Tetefone: nio Carlos 2.07 - sala 1008. '

.

.

G )' eire es n.' - '.

.

da Esperança - Rua Con-
Ou 'lidos - Nariz e ar- 3307.. -

.

::�l��::!:;:�::��::�::: ga;��e;ta de óculos. �Có:::!�" Das' 15 hor�s.
DR.G�t�:� G. se�e�::��: - Farmácia Navio-Motor «Cart' Hoepek..,.·

Ex.interno por concurso da Infra-Vermelho.
Residência�, , Rua - Vidal .� '''':':,ÀDVOGÁDO - Esperança - Rua Conelhel-I •

-,
, 'i

, Maternidade:Esc{)la
_

Ramos ...:.._, Telefone,p.422r .... , /'1(uá�Vito.r''Meirt:lIes, 60. róMafra" RApIDEZ - CONFORTO _ SEGURANÇA
õifi

(Serviço do Prof•.Octávio
Ultra-Sonoterapia - Ne-

DR. ,DIB Cl1;ERE� c
•

3; �" FÓNE:� 2.468. 15 Sábado
-

(tarde)
.

_I Viagens entre FLORIANOP.oLIS e :aIO DE JANEIRO

Rodrigues Lima) bulizações.
ADVOGADQ-

�

- Flodanópolis - Farmácia da Fé _ Rua Fe-I �scalas intermediárias em Itajaí; Santos; São Se-

Ex-interno doyerviço de Equipo de Oto-Rino
Causas Cíveis, comerciais, '1'--''""-

............·.._..........5... lipe Schmidt I bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-

Cirurgia do Hospital (único rio Estado) n ormaçoe
1
.'

' •
'mos apenas para movimento de passageiros.

-

'�. A. P. E. T. C. do Rió de _ Rua � Vitor !YIeireles criminais e trabalhistas. .

.

,

_
16 Domingo - Farmácia

I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatubà não

Janeiro, '0 _
\

•

n. 22. . _, Consultas 'populares .' ,UielS �da
Fé - Rua Felipe Sch- prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida), ��,

Médícc do H"sp- ital.. de
' .

-

M h d 17 idt SANTOS V lt )
u "..., Horário _: 9 ás 12. horas. ,Rua Nu-nes ac a o" .

.

mi "

, ,
a.._-�- �

,

Carida'de, ". C\.!.1..._::J_ '...l""'''''''''''
.

POENÇAS DE SENHORAS _ 16 ás 18 horas.
.

(esq, Tir�dente�) - so1;>ra- �� ���--wroCf#nà .::: RUa
'

... L ....:' RIO DO SIM: "CARL HOEPCKE" NO

__ PARTO,_-. \ RAÇõE,S' ��..z:' _ .i e(!iato;
lar fllbente

e,
d�

i "fJoão Pinto '

NO M�S DE MAIO DE 1954

c::---=-"- f'o.ra -Pela manhã atende
Apt. 102. DR.' H E NR IQ U E.

23 Domingo - Far,mácia ,IDA V O L T A

diifriamente no Hos-
\ JORNAIS Telefon*

'Moderna -:- Rua João Pi.-

I Ilitill- de- Caridade. PRISCO PARAISO O Estado .�........ 3.022- to Florianópolis

• Resi�ência: DR. VIDAL MÉDICO A Gazeta .....•.•.. 2.651 29 Sábado (tarde) Far-

;--
.

RUa: General Bitt�ncourt' CLíNICA DE CRIANÇAS I ?perações - Doenças Diário da Tarde,... 3.57P máda StO.' Antônio � Rua

n, 101. .
CONSULTÓRIO _ Feli- de Se�horas - Clínica de, Diário da !\-lanhA' . .. 2.463 João Pinto

S h
'

Ad lt
A Verda"e 2.01(1

j 30
'. , .

Telefone: 2.692. ' .pe c midt, 38. ,u os. - '. .

, lmpre",s8 Oficial ••• 2.688; _'
Dommgo -. Farmacla

______, 1 CONSULTAS - Das 4. "Curso de Espeeialisaçã� HOSPITAIS 'Sto. Antônio - Rua João

DR. ARMA_NDO V;\- �s 6-horas;
,

'

no Hospital dús ,Servidcr('s De Caridade: Pinto.

LÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- do Estado (Provedor)
-

••..... 2.314 O serviço noturno será
_ M�DICO _

, veira, 130 (Serviço dI) Prof. Mula- �Portaria) ...•.. .. 2.036 efetuado pelas farmácias
Horário de Saída:

Dos Serviços de Clínica In. FONE _ 3.165. I no dp_ Andrado)
Nerêu Ramu •• :... S.831

S A
A

de Florianópoli1i às 2400 horas

f l
.... Militar ... '. • . . . . .. 1.157 to. ptonio, Moderna e , do R' d J

'

anti da Assistência Muni"I
" .• .'

10 ,e aneiro às 16 00 horas
. .. Consultas - Pela manha- S·' S b t·· (C N t

'

't d' Para mal f -

d
'

cIpal e HospItal de Garidade .

I
AO e as 1110 asa o"urna SI uà as· as ruas

" s m ormaçoes irijam-se à

CLlNICA MÉDICA DE
.

DR; ANTÔNIO -MO no H0spital de Caridade. de Saúde) 3.153 João Pinto e Trajano.
-."

'

CRIANÇAS' E .ADULTOS NIZ DE A'R A
- A tarde, das 15,30hs. Maternidade Doutor. 'EMPRES.,.A �ACIONAL DÊ N�VEGAÇÀO HOEPCKE

Al AG O d·
Carlos Corrta ... I 121

'

- ergl!l - , .
I em iant�; no "consult6rio,

•

R
Con It'· R N

CHAMADAS UH· fi: I'
-.

I â I
tia: Deodoro - ,Cai,xa P,o�tal n. 92 - Telefone.' 2.212

su ono: �la unes : á :R1la Nunes Mach.ado 17, SC.O a p'I' m. ·r·aMachado, 7 -'Consultas das' CIRURGIA TREUMATO. ,
GENTES

15 às 18 horas.
' 'LOGIA- ' Esqll,na de Th·adentes. Te:' Corpo de ,Bombeiro. s.31I.1 Id,·vant.ls,ta

R�idência: Ru,a Marechal Ortopedia, 2.766. Serviço Lqz�(Recla· II II

Guilherme, ,5 _ Fone:'3783, Consultório: Jõão Pinto" Residência - La Porta mpçóes) ..... , ... 2.4041 Matrículas Abertaí
18. Hotel.

Polícia (Sa'Ia C..,mia· I C;,trso:s:, Primário e Ad-
Das 15 As 17 diAriamente.! sárici) ., .. '....... 2.038 missão.
Menos aos Sábados ; Polícia (Gab. Dele·

Res.: Bocaiuva 135.' _' 1 .. �ado) " %.5.
Rua Visconde d. lOuro

Fone: _ 2.714. ,

• COMPANHIAS DB Preto,75.
Doenças 'do ap8cre'ho respio> TRANSPORT.

, ratórfo-!"
.

-'a', C1 I' T E"
AtREO

TUBERCULOSE rTAC' " ...••......

RADIOGRAFIA E RADIOS- tl'uzeiro do Sul .•..
COPIA DOS PULMõES I'anair .. ; ..• ; ...••

Cirurgia do Tora.x \

Formado pela Faculdade Agência lIiIII�iIjIi1Iliii.íI:::';E:I.1J �:[�! A',���,: : : : : : :,: :
Nac:onal de Medicina, T,isio- Real' ',' .- � .

,logista e Tisiocirurgião do I
Scandinavaa •......

.fIÇlspiÜll-Nerêu Ramos' d- BAR E SORVETERIA HOTf:.lS
Curso,oe espécialização pela "r' e,..y. 1'2021

AMERICANA \ ,ux
" . . . . . . . . . . . . . '

S. N. '.:'� Ex-interno' e Ex·as... \Ia';' ti 2276

sjstente de Cirurgia do Prof.
Vende-se o Bar e Sórve- \�-' �e!l � •• ,.......

!'147
.

UgO Pinh��i�). Guimarães P' ,a"b'1·I·c"I·.da,de' teria Americana sito. à Ru� ,L�t' �·:�s' ::::::::: ':321
.

Saldanha Marinho n. 13, C"dque, ,
,3.443

Cons: felipe Schmidt, -'38 Edifício. ,Machado. Tratar (';;,ntrll;' 2••'i
.:_ Fune 3801.. 1 1\ v-,"

�

l4�liftr�la
_

� _ � • . .• 1._.71
Aten'de em hora marcada. Caba Postai, 45

1)0 oca 'com o:sr. Umberto
Id4'aJ .. . . .. .. .. �.659

,

Res: Rua São Jorge 30 _ }-'}orianópoli. I Machado, 'o q�al explicará FRTRETTO ,
Fone 2395.' I Sa._ta Catarina c motivo da venda. .

DlsQl!e .�. • • . • • • • • • ,OI I .

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

DR· I. LOBATO
FILHO

1.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3�'
2.500

.

O MELHOR JURO .

.
5%
,

Dl"POSITOS POPULARES

BANCO . AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

FLORIANÓPOLIS'

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

'>i\>

J. ii_

O ESTADO

.. ,'

Itajaí Rio de Janeiro

19/5 . 20/5
24/5 26/5

OB�,: :._ O �tinerário supra está sujeito a alte
l"açao sem' prévio aviso.

,

Viagem cõm�·segurilnça
_
;,- ,

.

e rapidez
.sC NOS CONFORTAVEI.s MICRO-ONIBUS DO

.

RAPIDO I {(SDL-B:RASILBIRI»
FlorianóP_olis ,- Itajaf - JoinvlÚe - Curitiba

Agên�i�':' iu� Deodoro esquina da
.

,

, .l� _ Ru� Tenente Silveira

,

'Dire'foria de Obras: Públicas
'- ..

� V I S O

.

' A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS .

d
. , . ' , aVIsa que

mu ou-se prOVIsorIamente para a rua V'd }. R'
. ,

76� .

I a amos, n.

" -
.Diretoria de Obras Públicas em Florianópol' "10 de

•
AbrIl de 1954. IS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO- LAR E -NA SOCIEDADE

Mãe querida
.

Na terra, premio algum pagará, mãe, a dor
Que sofreste por mim quando eu vim a este mundo.
Por mais que faça, eu só poderei cá do fundo
Do coração te dar, querida, um santo amor.

Desde o berço até aqui um caminho a me expor'.
Tu mostraste que só de um amor fecundo
Poderia nascer um outro mais profundo
E contigo aprendi desta vida o esplendor,

-em 1502, a Ilha da

Trindade.. foi descoberta

pela Esquadra de Estevão
da Gama;
-em 1635, um. destaca:

mente de 120
.

holandeses
[oi derrotado no Arraial pe
Ias forças de Henrique
Dias;

I-em 1638, os holandeses
EUGÊNIO VICCHIETTI NETTO .issaltaram as trincheiras de

x x x

I Santo Antonio, na Bahia,ÚLTIMA MODA seu. anive_:sário natal�cio, sendo repelidos heroica-
multas serao as expressivas mente pelas tropas de Per
provas de simpatia e.regosí- nambuco e Bahia, sob o co

jo por tão grata efeméride, mando do General Begnuol
às quais, respeitosamente 11'.'1 '

nos associamos. .

_ em 1773, no Rio de

Janeiro, nasceu Mariano IFAZEM ANOS, HOJE: José Pereira da Fonseca,
mais tarde :tyIarquês de Ma-

- Sr. Hélio Porto, do ricá. Faleceu no Rio de Ja-
comercio local; .1�iro em 16 de setembro de
- Dr. Menescal do Mon- o 1848.

. ,

.e, clinico residente em Ita-I
_ em 1817 Martins Pes-,

'aí'
u DJ,

" soa ou me nor omingos
-Sr. Edgar de Araújo; Teotônio Jorge, assumiu a
- Sr. Carlos .Boiteux ditadura, abandonando os

Piazza; bairros do Recife e Santo Na qualidade. de Presi- ba, Paschoal Simone Netto,- Sr. José Ferreira de Antonio e se, concentrou em' dente da- C6missãó· pró Es- Ivo Noronha, Celio Soares,'Souza Sobrinho;
.

Soledade, 'ficando assim tadio Avai. F.C. convoco Eduardo Nicolich, Baldis--Sra. Elsa Amelia 'I'or- dissolvido o. Governo Pro- todos membros da refe- sero Fílomeno, Carlos Lou-res de Miranda; ...

_d � b,,' �,.j� r' '. -

..r'H:r.3,-JVcn� '"",,"..�n-�,
_l. � -

...- 1'·,.....} a uas .oure�
. ·JJ.s,?r_10r� 'Q, 2et!�oro'é'8c.IT.ra"- ill.._�@-�,�,-:B,.�.("'.',/ . 'blu-sl'n�a -�ra......arra xras e". 'i o, ��...,. 1 R h Q 1 O t

.Uma graciosa
Freitas Nunes;'

'

ne deixou o serviço do Bra- 15 hóras; nas séá-e ','s 'ia, iê otte. ue uz.. li rossim

em tecido de algodão, com

'1 f d d Maranhão sitaa rua Nunes Machado, poderão comparecer os só-
• A. t ês quar SI, par ln o . o

d
.

Cl'OS qu.e desejarem tornarmanga Japonesa r -

para. a Inglaterra, a bordo afim de tratar os segum-
tos e abotoada apenas no

VE.A /IA Terra do Sol! "tes assuntos: conhecimento dos trabalhos- I da Fragata "Piranga ;peitinho. Peitinho pregues-
_ em 1830, um projeto a) Aprovação do regi- efetuados 'e das medidas

do formando gola e punhos IX porte da. série
mento interno. que serão tomadas para a

"O.Mundo em' queVivemos" de lei extinguido a escravi-. ,
_também pregueados. "1 d 1 b) Prestação de contas. realização a que se propoe------------ dáo no Brasil, gran ua -

I
.

d(APLA)

I ) A t D' os a Comissão, qua seja e
. A mulher moís bem mente, foi apresentado pelo c ssun os. ivers .

x x

A Os membros que deverão dar ao Avai F.C. o seu Es-vestida do Brasil Deputado bahiano Dr. n-ANIVERSÁRIO::;:
comparecer sãos QS seguin- tádio.--------- tônio Ferreira França aN;;-último número, I APENAS. tes: _ Aderbal

.

Ramos da
. d I Camara;à vendo bole, a, 700 _ em 1942, foi torpedeá- Silva, Celso Ramos Filho,

revista ilustrada ,Cr$ , do O navio de nossa Mari- Miguel Daux, Juílo Cesa-

nha Mercante "Comandan- rino da R�sa, Dinarte Bor

te Lira", de 7.250 toneladas

com si tripulantes, dos

quais dois pereceram;
.

-André Nilo Tadasco
�

. -

Minha existência aqui é a tua própria vida!
Se agora sofres eu também, sofro contigo
Se és alegre também tua alegria me envida.

<,

O' mãe eu 'Encontro em ti para tudo um abrigo
Apropria vida és tu, _quem mais amar-me-á? .

Pois se faltas a mim a vida faltar-me-á

SR. JOÃO MIROSKY

)

Transcorre,
,
hoje, o ani-

versário natalício do nosso

conterrâneo sr. João, Mlros-.

ki, alto funcionário da Con

tadoria Geral do Estado e

elemento prestimoso nas ro

das esportivas desta Capital
e do Estado.

Velho servidor. público,
com uma folha de relevan

tes serviços' - prestados ao

Estado,' o distinto aniversa

riante possue um largo cir

-.110 de amizades conquista ..

das pelo seu elevado cara

ter.
,

Às muitas homenagens
� que lhe serão prestadas 0.3

de O ESTADO se asso-

ciam.

SNRA. OTTO ENTRES

Na soded�d� floriapolita
-

na a exma. snra. d. Ligia
Entr�s esposa do sr. Otto

. Entres, ocupa lugar desta
cado pelas magnificas vír

tudees de seu coração.
Na da,ta de hoje, que as

sinala a do transcurso de

(A Minha mãe)
Hoje no

Passado
18 DE MAIO

A data de hoje. recorda-
nos que:

Participação • ��UA8. 81J'ILITICAll

Teodoreto Ligocki e Jan- Ellllr�d8 Nogueira
dira da Silva Ligocki parti- c.. allDUar •• tr..

, ,••• .tm..cipam aos parentes e pes-

sôas amigas o nascimento . .

de seu filho FERNANDO, Iocorrido �a Maternidade I'achorrinhos .

Dr. Carlos Corrêa a 14- 5- I " .

54. Pequeaezes-
Prece'llo do Dia De5�par8cldos r;1

. Gratifica-se bem a quem
ESCOLHA NECESSARIA

entregar pu der notícias .de
.

-

duas cachorrinh�s desap�re�
E'

. a-o confundir '
,

dpreCISO n cidas da Praça 15 e No-
os alimentos que nutrem vembro'no8 Cia. T�lefonica
realmente com gulodices nesta .cidade. '� 1

inúteis, talvez prejudiciais As cachorrinnhas são pe-
i: saúde.

Aprenda a se alimen

tm' só adquÍ1'indo subs-
)

,

tâncias de real valor nu-

tritivo .
.:_ SNES.

quenas fi de cor marrou.
._

•
�-------------------�----------------��-

• A.NTE,� OG INSULTAR
'" eONh ÁTE'eEl1

Em pó· e .•m
comprimidos

* Neulraliza a hiperocidez
estolfl·Qcal e age benêfi�
CQfII.:nte s.ôbre o fígctdQ.

"1m" 1

_

Partido' Social Democrático Quarla fel·r·a a' s-' 20 hsDi,relório,8egI0081 de SII.Calaria. ' '.

•
'..

A Mes� do D�e�ório Regional, de acôrdo. nO C ine R ITZCOlU o que este deCIdIU e na forma dos Estatu-
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 28 do corrente, a\s 20 ho
ras, na séde partidária, à rua Arcipt�ste Pai
va, n �, com a-seguinte ordem do dia:"

a) escolha dos candidatos às_fQJ1ções le
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro do corrente
ano;

·b) assuntos outros' de alto interêsss
partidário.

,.,""',
��. ,

Florianópolis, 14 de maio de 1954.

CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário'
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

Convocação

Florianópolis, 17 de Maio

de '1954.
Carlos L. Luz - Presidente

, .'

. (:83
_, .. __......._---.=

.. - .. � ='-==-====.-_;:��-=;�-

Espetaculo de Gala no

Palco do Cine RITZ, patro
cinado pelas Exmas. Senho
ras dos Rotarianos de Flo-

CHI.

Procedentes dos princi
pais Teatros Europeus, es

tará 4a: Feira, no palco do
Cine Ritz, em sua apresen
tação de estreia, a Cia. In
ternacíonal de Marionetas
ROSANA-PICCHI, a mais

.

antiga da. Italia, premiada
.'

com medalha de ouro, em

Nápoles, no ano de 1876.

Os espetaculos da Cia.

ROSANA-PICC,HI, são ver
dadeiros desfiles de Arte,
luxo, tecnica e esplendor e

são indicados para crianças
de 3 até 5 anos .

rianópolis, com a estreia da
Cia. Internacional de Ma
rion e t as ROSANA-PIC_ Este primeiro espetaculo

da Cia. Internacional de

Marionetas':ROSANA PIC-
o

CHI será apresentado sob o

patrocinio das Exmas. Se-
\

.nhoras dos Rotarianos de

Florianópolis e

um éspetaculo
constitue

de benefi-
cencia em. favor de uma

.

bolsa de estudos.
ROSANA PICCHI 4a .

Feira no RITZ as 20 horas.

Participação
JAYME PEREIRA

NASCIMENTO DO: ANTONIO INÁCIO-- FER-

I REIRA

ORLANDIN: CANDIDA
FERREIRA

E

DINORAH SILVEIRA
NASCIMENTO

Participam aos parentes' Participam-- <!_os parentes
e pessôas de suas relaçõés e pessôas de suas ,relações
o contrato de casamento de o contrato- de Casamento
sua filha, LIGIA, com o Sr. de seu filho SANT CLIR ,SANT CLIR I N A C 10 com a Senhorita-Ligia Nas
FERREIRA. ! cimento.

.

LIGIA E SANT CLIR
Confirmam

Floi'ianópolis, 15-5-54 Coianía, 15-5-54

Participação
�

.�.�i,,': ,,':', ,�.,.�
.

.-L

Particlpam.aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de sua filha MARIA TEREZA,
ocorrido em sua residência, àf rua Major Costa .

n. 24,'nesta cidade, em o dia 9 do corrente.
Florianópolis, Maio de 19�4.

•

Participação.
WASHINGTON LUIZ DO

. VALLE. PEREIRA E
.

SENHORA
PARTICIPAM O NASCIMENTO DE SUA FILHA

-- REGINA - OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE
NA MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Terça-feira,' 18:dê .M�io:.,:ae 195.4 O,ESTADO

Voltou a e,r:âer em.
Bàcaiuva ,o

.
.

'se;1J
.

� . ,duto p.ara
Imbitubao

e .

SURHRE-ENDENTE VITO'RIA CO�HElJ o BOtAIUVA EM HENRIQUE LAGE, AO ABATER PELO ESCORE DE 3 a 2'UM-DOS
MAIS',SE'RIOS 'CANDIDATOS D'O:"TITULO MA'XIMO DO FUTEBOL DA CAPITAL, O IMBITUBA ATLE'�ICO CLUBE QUE VI
NHA ,DE UMA VITO'-RIA SOBRE O FlGUEIRENSE NESTA CAPITAL POR 4 X 1. CONSEGUIU, ASSIM, O CLUBE DA MA
RINHA APAGAR A PE'SSIMA IMPRESSÃO ,DEIXADA NO MATCH <COM O-GUARANI QUANDO SOFREU AMARGO RE
VE'S ,PELO ESCORE DE 3 a 1, NOSSOS APLAUSOS PpIS AO CLUBE DO CAPITÃO AZEVEDO NETTO:PELA

MAGNIFICA PROESA
tP' : 'r__ ' ,

-

.

re

�"'" d ;O.�I4'-;c,.·"_.·an_�__l!'C:Qjj8-·_t4i-giíl·_••.------- --•••••__••• •• anss;nr ,0& jQi :o_o_o'-'O_�·_o_

Esp or t ivo'
��1��..�..O'��Q..�..Ka-��?� Q7 I.I �..� F - a. �� ..

,

Impraticavcl-e campo �tta rU,,8 Bocaluva.
,

.:

P�là, .primeira vez Muita chuva. na _tarde de doming�. evi- Poucos
_ 'aficio�a?�s p�ude ser, levada a. �- I

dos as.pira�tes, deu en-

'lP
r � ç a . es�ortiva. da,

.neste Campeonato de tou a realização do match :AtletIco se deram ao sacrifício feito, porem com difi- trada na liça o sr. Os- Praia de' Fora sem o

54 conspirou o máu x Figueirense - Efetuada a de comparecer ao es- culdade- levando os jo- 'valdo Silveira (Vadi- prazer (le·ver cotejar
tempo. preliminar que foi venci- tádio da rua Bocaiuva gadores um número 'co), árbitro designado' Figueirense e Atlético.

O �réli? �tlético "'. da pe!o.� al�l-négro para ve� em. �ção tri- considerável de tom- :para referir o �atch� I Caberá ao Depa�tã-
,�"versus' Fl,guelren�e, I /' por 7 'a'2 col�res e alv�-�retos, OOS, t�l o estado escor- I�ue c.o?statou a Impra-,mento de Futebol da
da ro_dada numero cm-, f"

. razao, �as condições a�-'l'e�adlO do gramado. ,tIcabIlIdade ,�a :ancha :F. C. F. marcar nova

co .nao po�de s�r'.efe- rav�l estado da .cancha sabaram ás primeiras mosféricas desíavorá= S�l� .com o� 10u.ros da I�ara a realIz;ça.o do I data para o e�contr()
tuado domingo último, motivado pelas chu- horas da tarde dominí-" veis.

_

vitória o Figueirense, Jogo-em referência. I entre O' "Furacao" e o

em virtude do deplo- vas torrenciais que de- cal.
.

-Sómente a' prelimí- pela dilatada conta-I Assim, enfrentando "Tigre", sendo possí-
nar- entre as ,equipes"I,gem de 7 a 2. Ia chuva, os assistentes :vel a sua realização
suplentes dos mesmos. .Encerrado o jogo Itiveram que deixar a 'hoje ou amanhã.

o

V��-��.�: !

B I
.,

, 9 - NelsQit·_ (DragÔ'�s)
.

. .0,
�

ã . O '-1��� 'H����·;�J.,y,- 12 -c Dá. (Jo� I,isbô.,) I _ I
EM ,20 BOLÃS

-gêes) - 703'
", '.�:> >-'::) �A69

CAMPEONATO EXTRA INTER-GRUPOS 11 - Emi (Zig Zag) - ,-:. __ ,

1 - Ivo (Zig Zag) -Recebemos
.

e agradece-
695

- -

I
...

'EM 70 lK)LAS 155 ontos mos o seguinte ofício: Gonçalves •

, �=n:peorraw:-:r!..-Xt a
,,0�1 o termino do-'-"�'_u-r_-f-bôa). - 69�,. ..'... ó.,/.�. _,' :,.:at- X�l?;�ir? (Chevro- Roy) -,-...l53

...â----.-.-. •

org-I---�'-F-Io-r-ia-"n._ó�0"'-lis...:....�;:.;....,�-I.,.=�2.=0=,"-'S'="e""'c-rL.e-tá-r-io-_- Cesar
, ter-Grupos, promovido p'� ... .no .jlCOU sendo a seguinte ,�13 '- -Sabino (Gatiaràs'r ·JetJ -i':ã22�PQllitoS, �', i�, -(.3-- Numa '-- (Z' Z)

'.
d 1

p , 13 de Romero Campos .\.

la Federação Catarinensa .' J'1 'f' -

do
�.,

689
. \.';<' , '.

, ,

s 19 ag .rnaio e 954 1 Ta c assi icaçao os Grupos: -

.��_ ,:2 - J�lÍm� (Bíg Boy) ,;:_ _:_ 149
_

.0 esoureíro - Claudio
de Bochas e Bolão, defron- Campeão por pontos - ,14 - Hélio (Dtagóé's) :411 '�;".. , .

4 _ Mario Silva (Che-
Costa

'-'

taram se dia 10 G 1 B' B
-

688
Ilmo. Sr. Diretor Espor- 2 T-

,

os rupos .0 19 oy com 5662 pon- :':-:-<:.. '
, �. -\Mazzola (Big Boy) vrolet) _ 131

.0
.

esoureiro - Ade-
Zig Zàg e Chovrolot, n�s tos - 2,0 Dl'ágões da Ilha :':�5r;7 Virgilio (Zig Zag) -463 '

"

5 A b I
tivo de "O ESTADO" mar C. _de Oliveira

canchas da Asso' -

A 5589
' .' '. ':"-669-' I

- ní a' (Dragões) Temos a grata satísfacão C IhClaçao - com pontos - 3:0.·,.......; ,

.r

_ 128 OQse o Fiscal, - Nel-
tlética Barriga Verde, sen- Chevrol t 5523

'('
;'6 B' 1

de levar ao conhecime�to son Valadares, Crl'ma'ldo C.e
. com pontos

' -:1',
/

'- rau io Soares EM ,60 BObAS 6 B bd 1 d d
- u i (Gatiaras) -

- de V So o resu ta o e ambas as 'I 4.0 Zig Zag com 5507 (Dragões) _ 654
. . que, em sessão Furtado e Mario Briskí

Partidas fav ','

I 'G
.

1
121 realizada a 9 de maio do G d

'-- .

.

.
vorave ao ru- pontos - 5.0 Gatiaras com 7 - Môa (José Lisbôa) 1 - Rech (Zig Zag)

. uar a Esporte � Protó-
po Zig Zag, pelas contagens 5304 pontos _ 6.0 José - 653 ,_ 450 pontos _711-;- Rafaél (Dragões) . corrente ano, foi eleita e_ genes Vieira Júnior.
de. 581 a 570 e 573 a 529 Lisboa com 51M.

.'

".

I

2:-- Ivo (Gatiaras) empossad� a nova �iretoria, .
Aproveitamos a oportu-

pontos. Campeão por ;Vitó�ia�;. _.:. '-:'$M 90 BOLAS .. 425
\ .EM 10 BOLAS

que r�gera. os destmos

des-j' nidade_ para apreseritar a
Destacaram-se no total 1.0 Dragões. da Illià e Ché': 'v" ;;:,;:' 3 _.Georges .(Gati�ras)

.

,
ta socIedade, no período ". V. S. os nossos protestos de

das 20 bolas, os bol(mistas vrolet ,pom, 1< ;itó�ia��' : �C -'- Paulo Scned (Big. _ 420 \
(Z' 1954t-:t,9�5d' ficando assim alta estima e distinta con-

Arlindo com 161 ponto's _ 2 B' ':s- 'z -.

B) 6'
, 1 - Osni ScheIdt 19 cons 1 Ul a: sl.·deraça-o .

. 0 19 oy _' 'Í!g Zaz - . oy - 60 pontos 4 � AI�erto - Gathlras) Zag).- 58 pontosRech com 157pontos - Ivo José Lis.,1:i,?tr:e·eàt!'�r. .asFêorri· 2:� Braulio Santos (Jo� _ 416
Presidente Luiz Car- .-Luiz Carlos de Mello

155
.

.

1 - E'dio (Gatiaras) .,..... los de 1\1 IIcom pontos -. Henri- 8 vitórias:� " ,_ .,', i"� .

'

sé Lisbôa) _ 629 5 _ Vado (Chevrolet) 58, pontos
.

e o Presidente
que com 154 t AI I di dI' 3

; Vice-Presidente - LUl'z J' G.
.

pon os
. .,..... - n lvi ua men.te entre os

.

- Arlindo (Zig Zag) -,405', atro onçalves I
157 Mario Valent�varo com .

pontos - Ge- dez primeiros estão coloca- - '623 6 _ S.chmidt (Gatl'aras) p' 1.0 Secretário
'1 14

I'
. or Grupos em p'ontosIII com 7 pontos. dos QS seguintes bolonistas: .

4 - Vadico (Zig Zag)" _ - 386. _ ......-
_

Em 10 bolas foram os 1.0 La!1ge com 759 �n� 582. .

7 - Florisbélo _ Gatia- 1 - Big ,Boy, com .... SCH
-----.----,--.....:.

melhores
-. Arlin:d,o ',:�0J!l. tos - 2.0 Egon com 7251 5 - Ivo (José Lisbôa) ras) -: 377 5662 pontos

. IAFFINO NO MILANO, DA ITA'LIA86 pontos (- Henrique com, pontos - 3.0 Henrique corri _: .577 8 _:_ Poeta (Gatiaras) _ 2 - Dragões da Ilha, com81 pontos - R�ch com 81 723 - 4.0 Osvaldo. com 721 6 -- Jairo (Gatiaras) _ 371
•

5589 pontos
, 'l?ont�s - Ivo_ cOmo80 ponJos I pontos � 5.0 Amin com 714- 566 3 - Chevrolet, com ....

� ?-l"�il e Alvaro 'e VaÍde:": p,qntos - 6.0 Péssi ç�m '.'
7' - Zigomar (José Lis- EM' 50 BOLAS 5523 pontos

.

'_ mlJ;� "com 79 pontos �i Va-' 714! pontos -' 7.0 Vieira Ma) - 553 ' '4 - Zig 'Zag, com 5507
. �lr' com 77 'Eontos - 'Egon' coin 709 pontos --, 8.0 Os-' 1 - Cardenuto (Big pontos

'

t,�,\�h. com 76 ?<:mtos. "rn,á� com 706 pontos __;; 9.0 EM_ 80 .BOLAS
Boy) '_,361 pontos 5 - Gatiaras, com 5�04

, D.:'i,pontos. foram, àssi9l' Alvaro. com" 705 e Nelson 1 _ Nei (Dragães)
2 - Haroldo - Che.vl'o� pontos

. distí-ibuidós: ';, I".:�'::'
.

com 705 pontos ..;_' 10'
let) - 326

.

.

, , . em.o .598 pontos
.

I 3
6 - José

"

H b I
- Itamar (José ,Lis-um e'rto com 703 pontos'- 2 - Beck (Gati_âras) 5134 pontos.

- <?�pp Zig Zag 587
- Ma) ,- 311

CAMPEONAT
.

. 4 - Raul (José Lisbôa),
.

'

.

O INDI- 3 - Airton (Dragões) _ '302
Por Grupos em Vitóriàs

VíDUAL EM 100 BOLAS '_ 571
. 1

� Lange (Big Boy) -;-
.

4 - Mario Mazola (Big

1759 POJitfs , Boy) _:_ 568 .

2 i- E�on (Chevrolet) 5 --:- Otavio (Ch:evrolet)
� 725 pon!os - 536
"3 - H�nri4ue (Chevro�

'let) - 723
.

4 - Osvaldo _.::, 'Dragões) 7 -Nasel (Gat.íaras) _
-,721,

.

,529
.
5 - Amin '(B��,'B�y) ,..;,_

,

714

• �t-.

Ivo _: 155
Arlindo - 161
Emi - 144

Virgilio - 128
Vadico - 11Ó
Rech - 157
:Mi.eira -. 142
Aharo -,- 157

,_- �
::!

"1", -

Grupo Ch,evrolet

Vado - 145

Me�quiades_._ 57
Haroldo - 61,

He�rique· - 154
. Osnildo - 134
Paulo - 113

Genil - 147
Egon - 143

-�. \

tUUBE EXCURSI0NISTA FE' E AVANTE

1.0 Secretário - Jairo

.

,

MONTEVIDE'U, 17 (U. rência de Schiaffin.o, 'o "MiP.) '- O famoso meia-es ll'}no pagará ao Penarol a
querda uruguaio Schiaffi- soma de 270.000 pes<. �:-.1_
no, titular do selecionado guaios.

...,....��

uruguaió de foot-balI, que Schiaffino pass'ará a in
disputará a Taça do Mundo, ·tegrar o conjunto do Mila-foi' contrato pelo club ita- d

-.

no, epois da Suica e rê""1e-liano MiJano. Pela transfe-' b
' , '"

erá 70,000 pesos de luvas .Lisbôa,
.

com

";.:_.!<�.�'
, ......

-271
8 - Rosato (Big Boy)

� 526 '

"CnDselb� R,enio.ual �8 "Ingeob,arla'e. $ArqQltetDra:'fJ.� �Ottava �Re'glãQ
.

� K DI,,.,, A L
-

Pelo presente torno público que o" Snr ISMAItCO�Rl:A LE�OS, requereu a este Conselho,' a revi 0-
raçao de. sua lIcenca como AGRIMENSOR t't 1

g.
, ,

M '

"

.
. 2. 1 U o pre-cano para o UlllClplO de Bom Retiro - -S'anta' C' t

.

na 'd . �

d
.

.

a l:m-

V cI
.

d
- e acor o com o parágrafo único do artigo 5° de

ea e se
.

'ecre�o N. 23,�69, de 11 de dezembro de 1933.
'

, •��_.
d �lcam: tOd1s, conhdados os profissionais interessa-

Vende-se ' úm"ferreno
,

os J� reglS ra os neste Conselho, � se pronunciarel�l a
sito'a Vila CeI. Lopes Vieí-

respeIto para o que lhes � concedido o prazo de 30 dias'a cont�r da publicação do presente Edital.
'
,

Porto Al��re, 2 de Hbr!l de H)54. . .

Eng. Fehc�o Lemies:zek Vice-Presidente no impedimento do PresIdente

7 _

EM 40 BOLAS
1 - Dragões da Ilha e

Chevrolet, com 14 vitórias
2 - 'Big Boy � Zig Zag

- Jos, Lisbôa e Gatiaras ,

com 8 vitórias.

1 - Genil (Chevrolet)
- 296 pontos
.. ' 2 - Cantídio _:_ Chevro�
let) - 283

3 - E'rico (Big. Boy)

6 - Paulo' (Chevrolet)
- 530,

6 - Péssi (Big ,l3'qy,�� �. 8 __:_ Mélquiqdes (�he-712
,

,
t' Nrolet) ,-'- 526 ",

.

7 -,Vieira - ',(Zig Za.g)'" .. '9.'_ M'oa""'c'l'l' - J' , L:'. \o . .'
"

.

, ose lS-
- 709', ').' ':'. b,Ôa) - �25

8 - Osmar (Dragões)�,. '':':'16 .'- A,:lfreeIo (Zig Zag)706
-,;- /520 - 'c

'

ra, ..... .

,EM 30 �O,!:A..� ,... Tratar com o Sr. Dante
..

f" . ,,:;� �. ,j
-.

B'onettl' ,

R J '

CA
,

'
. .' . .

" . ítr; .. 'I:,J,' , .!'. .

,a. ua ose an-

,

1 :;-.-;�,Ap,olom������ Zag) dido da Silva s/no (No final
. � 1J�: pontos ,"if :, \C'

,

da Rua). ESTREITO..
2' � ,i Barba <'(dâti�t�s) Vende-se uma. mobília'

- 1�2]" ,

../
de Sala' de Jantar.

.

.

.

Dois lotes, cadá um c/12 'por 28 metr b' .

3 �"C'd d (G' ,.... � d UI ,'. os, no alrro
"

',':
1 a e atIara$} Ver e tratar à rua Vida!

a olla em BarreIros, a preço de ocasião. !\
- 177" .... Ramos n 38 I

Tratar com Analgibo Vieira à Rua 'Pedro D. , , 160.3 - Estreito (Ideal Salão).
'

�no::.()� ..� ..

;;:,'

----_..;.--_;_--:.._---

VJENDE-SE
9 -- Alvaro - Zig Zag) 11 - Dante (.José
703

.

bôa) -L,-491
Lis-

I
I
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A SOCIEDADE RA
, DIO.GUARUJA LTDA.,
'ao ensejo, do transcurso

_ de seu 11° aniversário,
eoagratulou-sa com todos

os seus anunciantes, ar

tistas e ;_funcionários, a-

gradecendo ao público
ouvinte, a preferência
que lhe tem sido dispen-

, f

sada.

Representantes no Rio e

São Paulo: Alceu N. Fon-

seca & Cia. Ltda.

rianópolis, inclusive a A

gência de Publicidade "A
CITE".

"

ADMINISTRAÇÃO
Carlos Bonettí - Diretor

Geral
Aldo Silva - Diretor Ar

tístico

FUNCIONARIOS

Alberto E. Alves __ Lou
rival Bruno

DISCOTECARIO
José

_
Nazareno Coelho

ESPORTES E NOTICIAS
Dr. Dib Cherem - Dire-'

tor - Jorge Cherem
Hamilton Alves - João
Luiz Neves - Braz Silva
- Rosendo Lima - Rui
Tiburcio Lobo - Mauro
Melo -:- Calil Boabaid

LotUTOR�S .

\

" Acy Cabral 'l'eive - Dr.
'

Dib Cherem'.--"- Edgard
Bonnassis da Silva - Dar
cy Costa - Lygia Santos _
Florentino Carminatti Ju,.
nior

OPERADORES DE SON
Antônio Trindade de Me

nezes �_:_. Oscar Vieira Fi
lho - Manoel 'Passos-.,..
- Mario Inacio Coelho _

Darcy Lima - Osni Silva
<
,- Raul Stuart

ARTI�TAS
CANTORES
Afcionê 'Avila '- Daniel

Pinheiro - Dino Souza _
Dilza Dutra - Edy Santa�

'"

- Maria H�lena Martins rante 'Foguinho Salão -SÃO PAULO

- Narciso Lima - Neide I l1ecord - Soco Imobiliaria
...

"1
. L t d Abrasivos Bom BrilMaria - Tanfa Martinez' � Sul-�Brasl eira .

a.

TRIO.BREJEIRO Serviços Aéreo� Cruzeiro Alpagatas. Roda -, Asmiol
,

1 T tes Aé
,

- Anil Imperial - Biscoi-Ary Silva - Osvaldo do Su _- ranspor es e-

C· SIA tos Duchen '. -
-

BiotonicoSoares - Waldir Ouríques reos atarmense T
REGIONAL Transportes Aéreos Real - Fontoura - Cia Cigarros

J 'V' A Viacão A'érea Rio-Gran-. Sudan - Cia. Gessy Indus-Carlos ose ieira "", r-
_

man'do Souza - Léo Silvei- _dense (Varig) Waldir trial - Colgate Palmolive
.

de Lasso & CI'a. . - Péet Co -- Chi. Johson &ra - Jorge Fernan 't:S -,
,

d TIJUCAS .Johnson do Brasil - Detê-Targino Coutinho" Azeve o

PIANISTAS Cerâmica Pedro Andria- fon - Elettro Ind. Walita

AntÔnio' Dutra - Suely ni SIA - Irmãos Chaves SIA - Inseticida Getê':_
Fógos Caramurú - Irmãos'

Léver SIA - Kolinos -

Lãs Sams - Laboratórios
Alvim & Freitas SIA

Córa Nunes .,...- Maria A

lice - Ely Nunes � Nívea

Nunes - Edgar Bonnassis
- Albano Lucio - Palmei-
l-

M 1 -------- "'- _

ro da Fontoura - anüe
-

Passos - Florentino Car

minatti - Aldo Silva

HUMORISTA

Maestro
.

Sebastião Vieira
- Suely Veiga -= Glauco

Vasconcelos :._ C a r los

Fneysleben - Friedrich -

Franzk

RADIO-TEATRO

195�/54 ' r:ome o popular depurativo composto d.
Representantes em Pôrto FLORIANOPOLIS .lermotenil e plantas medicinais de alto

Alegre: Rádio Publicidade A Capital _ A Modelar 'alor depurativo. Aprovado pelo D. N. 's
.

.

', como medicação auxiliar DO tr.atam..�-- '-
......_ ""'L��� . �!�:""";-:

- A Triunfal - A Instala-
ú d aSifilis e Reumatismo..da mesma.

. tl!C - .,' � -��"i qu::> - A ori,em.Váricis corretores em Flo- dona - A "!::iahT«l.«.",,'_
_ ih -.L�_� ....",=_;'_...__....

'

.......--:-_.-:- �-----_::_Preferira - Agência e,Ofi-1 - 0� Ritz:-ou IiO!Je1'C�' "

cina Nash ...,_ Atlântida Rá- �'

.

"-
.

-"..., 1:';lAlMie.n4dia Catarinenese Ltda. - Invoque Sanla -�":i�"�'-l'A Fidalga - Banco Para-

receba ,suas -gflltlS
.

"e fawol!8S

Veiga -:- Dóris Brüggmann
ACORDIONISTAS

Aldo Gonzaga - Luiz

Carlos - Altair Castelan

COrÜtJNTOS DE RITMOS

Nabôr Ferreira - Orlan-

do Dutra - Antônio Dutra

Mais,de 4 mil dias, re- - Luiz Carlos - Felisber

p�e�e�ta�do 48mil hó- to Demária - Jairo Silva

ras falando em pról da, - Vidal Manoel Ramos
,', . ORQUESTRA.'.çultura e,do

.

p�ogre�so Maestro Carmelo Prisco _>:. (le Santa Catarina!
-Ó; ê· Maestro Emanuel Peluso -

Aey 'Cabral Teive - re- Regina _ Café Catarinense
datar Café Mariza _ Carioni &
Palmeiro da Fontoura - Irmão _ Caixa Econômica

Tesoureiro Federal' de Sta. Catarina _,

Lucy da Silva - Auxi- Camisaria Julio _;_ Churas
liar Escritório caria Monte Castelo _ Cà-
Onélío R. Souza - "Ofí- sa Oriental _ Casa Daura

ce-boy" - Casa Miscelanea - Ca-
Albertina Cunha - Ze- sas Yolanda Carlos Hoep-ladora cke SIA Com. Ind. - Casa

TÉCNICOS

na - Isis Pacheco - Ivo- joaria Monte Blan�he
ne Ouriques - Jairo Silva Relojoaria Lider _ Re,stau-

Waldir Brasil

Anunciantes. no período

náSanta Catarina - Casa
Londres - Casa Cardoso
- C. Ramos SIA Com. A-.
g�'ncias - Casa Victor ;-'
Clube 12 de Agôsto - Casa
São Paulo - Casa 'Borba
- Casa Macedonía -'- Casa

das Louças - Casas Per
nambucanàs - Casa Natal
- Copacabana Bar - Con

fecções e Bordados Jane _
Dr. Ed. Monich - Electro-
Tecnica Ind. Com. SIA _

Expresso Florianóp�lis
Estabelecimen.tos José Da'ux
SIA Com. - Eletrolandia
Emporio Rosa - Emprêsa
Eng. Arq. Construções (E
narco - Garcia & Capela
- Galeria das Sêdas - G.

�a Costa Pereira SIA _
Ii-mãos Amin ..:_ Irmãos
Mendes & Cia. - Imperio
das Toalhas - Imobiliaria
Agênciamento "Canto"._
João Moritz Ind. Com. SIA
- Jacob Vilaim Filho
Joalheria GaUuf - Livra
ria Moderna - Livraria

.

e

Papelaria R�cqrd....,... Loja
Renner - MoelÍ�ann'- _&
Ráu Ltda. -:- Módas Cliper
- Machado & Cia. SIA
Com. Agencias. - Móveis
Paulistas - Osni Gama &
Cia. - O'tica Modelo _

Pereira Oliveira
& Cia. i_ Padaria Fogu�npo
- nudi ScQ.norr - Relo�

·i· '8"
�,

.' f !
. ,.

:,.; �

pêso

"

ContrOle
,

·'o,seu

I

"" GORDURA EXCESSIVA

PODE TORNAR·SE PER/GOS.4Uzina de Açucar Tijucas
SIA
LAGUNA

Dormitório Nice

't
As estatísticas das compa-
nhias de seguro, em todo o

mundo, já o comprovaram:
a .longevidáde é sensível

mente diminuída nos obe

sos. Emagrecer, quando se

pesa demasiado, não é, por
tanto, apenas questão de vai

dade:.a·proteção da sa�de

o exige! Quais os �étodos
mais eficazes? Quais os ti-

,.pos d� exercício que se de

'vem adotar? :E:. indispensá
vel seguir uma dieta? Pro

cure conhecer o folheto que,
sôbre o assunto, preparou
o Departamento Médico da

Sul America.

BLUMENAU "�,o Martine & Rossi
Ind. Gerais Cássio Me- RIO DE JANEIRO

deiros SIA Atlantic Refining C°"--'

Móveis Rossmark Cekacê Farmaceutica'

JOINVILE Cêra Dr. Lustosa - Cia

Minancora &. Cía, Ltda.
:- Cia Antarctica.Paulista

LAJES'

Cervejaria Brahma - Eno-
.' ", _' .. ,))-. .

., "-

Scott.& Bowne - Frigia -
.Linimento de Sloan - Lei-

Imobiliaría.Lajeana Ltda. te, Condensado,Vigor -L La-
CRICiuMA beratorlc -Sabão JRusso

J. Caruso McDonald Neseafé - -Phym,atosan
CURITIBA Perfumaria Lopes SIA -
The Sydney Ross Com- Pudins Royal - Perfuma

pany - Industrias Antisar- ria Myrta SIA - Sardí

dina Ltda. - Hermes Ma- nhas Ru_bí - Shell X-tOo

cedo SIA Motor Oi! -.Silveira Fi-

PORTO ALEGRE lhos & Cia. Ltda. -:: Vinho

""

A SUL AMJ!:RICA - CAIXA POSTAL, 971, iUQ DE JANEJRO

Peço'Lhes que me remetam o folheto "A Obesidade, sua

causa e Meu tratamento"
.

Sul Amerlca
Companhia Nacional d. Segurai
d. Vida, Fundada Im 1895

Laboratórios Raul Leite Reconstituinte Silva Arau-

SIA jo.
\ A Sul America lhe oferece, gratuitamente, O

, folheto "A obesidade, sua causa e seu trata.
.

.mento", com tudo que voei precisa 50b.r sô·

" b,. o assunto. Peça.o ainda hoje. "�'"o 'Sangue é a·�.ik
ELIXIR tl«

INOFENSIVO Ao ORGANISMO
AGRADAVEL' COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFIUSl

-. -- - - - - - - �
________ a.. ...

Proríssão
�--

Casado!_·._ Tem filhos ? '

Nome �

Data do nasc; : dia
__

, rnês._,-j------------ ano._-..,.-_

Rua, -'- N.·�__ Balrro _

CJdaCie Estado _

12-vvvv-I.'.�
"

78 D

Prossegue-m as obras da Capela de Santa Filomena,
em Praia Comprida, 1'1a cidade de São José.

A abóbada central já foi concluída. O centro osten
ta uma cruz, que será cravejada de lâmpadas verdes
em número de 140.

�

Foram convidadas ·14· 'pessoas para correrem
as despesas das lâmpadas, na base de Cr$ 200,00 cada
pessoa. Já enviaram a sua contribuição: Sras. Madale
na V. Bianchini, Osvaldina Cabral Gomes, Verônica
Silva. Srs: Mário Bott, Jáu Guedes da Fonseca, Ma
noel Alfredo Barbosa, André Maykott e Aldo Câmara
Silva.

Para pagamento da abóbada central (Cr$ 5.160,00)estão sendo convidadas dez senhoras, na base de Cr$500,00 cada uma. Já enviaram a sua generosa contrí
buição: Sras: Dóris Daux, Cândida Avila, Neusa Cas
tro Neves de Oliveira, Edite Ramos, Newtonina Bouret,Nelita Goeldner Moritz. .

AJUDA A RESTAURAR a tradicional Capela.Santa Filomena é poderosa intercessora; alcança' favo
res de todo o gênero. E' sobretudo, padroeira dos enfer
mos, e obtem para as mães, grande felicidade no nasci-
mento de seus filhos.

.

Invoque-a e receba os seus favores.
Contribuições publicadas ,

Aldo Câmara Silva
.

Inez Veiga '

.

Miguel Daux ..

'

" � " .

. Olga Silva Cordeiro .

Gustavo dos S. Arantes .

Um devoto: ,.

Ciloca da Silva Dias .;-
.

M. Rodrigues da Silva
.

Maria' Freitas
.

Verônica Silva .. :
.

Dóris Daux
.

Cândida Avila .

Neusa C. N: de Oliveira ,.

Edite 'Ramos
.

Newtenina aouret .
'

.

Nelita G. Moritz
.

(SNA) - O Sr. Rajku- Médico Cristão que ha .

mari Anrit Kaur, Ministro I
anos opera em Ludhiana,

da Saúde do govêrno cen- que vem treinando médic
tral da India, e destacado e enfermeiras cada ano qu
lider cristão, esteve presen- passa.
te à solenidade da coloca- Segundo a palavra da Dl
ção

.

da pêdra fundamental reteria, Dra, Eíleen: E
do hospital evangélico que SHaw, seis juntas missionÉ
será levantado na cidade de rias dos Estados Unido
Ludhiana, Punjab, na In- Grã Bretanha, Canadá
dia. Nessa ocasião êle teve Austrália e Nova
-a-oportunidade de falar a estão levantando um

.

lU
uma assistência de mil pes- lhão de dólares para garar
soas.

O novo hospital é uma

unidade do Centro

til' a continuação dessa fo
te instituição evangélica �
0:.'1 e· da 'índia.RJ1)rbt'C"l"111 t

. '.nt'4c\4I.l
\p.r ..

,

. ;(tfíl/all-III 1 E
cmD

22.195,00
200,00
20,00

200,00
200,00
100,00
10,00
10,00
20,00
20,00.
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00 'r--------=....__

500,00
500,00

Eferv'escettte .

Se�uro
Su.ãv'e

26.175.00

,

Mande sua esmola para: Em Florianópolis _ Prof.'
M. Glória Mattos, Grupo Escolar "Lauro Müller". I.

Em São José - Sra. Zenir Gerlach - Praia Com-'
prida.

'

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

.� '�.,<' f"-'
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ÊCONOMIA��bsoluta
Grande "CONFORTO,

'_

,

AQUECEDOR'

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido' inteiramente de
<

cobre. �

e Aquecimento 'ultra rápido.

e J áto abundante na ternpe- ,

ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO, de rego-

togem instantaneo, perrnite
maior escala de graduaçõ��
TEMPERATURA,

o .:;..�

de

Florianópolis, Terça-feira, 18 de Maio de 1954

. CONF,O�T9 absoluto
Grande EeON'OMI,A

(;.�-
��

..

--�
..... '1',:

.

': AQUECEDOR EL:�TR.ICO CENTRAL
.

Capacidade:
100 a 1,000 litros

,

Fabricados nos tipos
horizQl"!to) e vertical •.

.

•. *,. .......... - _.- ---_
..

.. .- ,-.-

.

e Construção sólida., sendo a caixa interna de�COeRE ..

revestida d� material ãltamente ISOLANTE (lã de vldrcl,
e Resistência do tipo tubular. inteiramen.te blindada.

. -e Controle automático de temperatura POr:' t�RMOSTAT�
que proporciona grande ECONOM,IA,

"

f ,;..,'
GARANTe o QU� FABRICA

-. {. fi AMOS'8/A.�Comércio e &uências
rua Jôio Pintol 9.",Fpolis·-Sta. Catarina

VI-Ia oFtorl·da I Transp�)rjes Aéreos Co-
, -', .

'- rertnense S.A.
(Estreito) ASSEMBLÉIA GERAL ORD�NARIA -'

, '

2a CONVOCAÇÃO
'

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A São convidados os senhores acionistas desta socie-
LONGO PRAZO SEM JUROS-' II dade para á assembléia geral ordinária, a realizar-se na

Oportunidade especial para aquisição, com grande séde social, à rua Felipe Schmidt n? 14, nesta cidade de
facilidade, d�., um �$plendid0 lote �� VILA FLÓRID_A. I Florianópolis,

no d�a 20 de m�io de. 1954, às 15 horas,
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. para deliberarem sobre a seguinte.
Priviligiada 'localização, nas PROXIMIDAD:B;S DO ES- I .

_ ;, - ORDEM DO DIA
.

TADIO DO ,FIGUEIRENSE,' assegura-ndo- valorização 1 ';- Leitura,
�

a:i�c�s1;ão., �. aprovação do' balanço,
.

imediata. ,,-' .
.

_

- -

�

_'. COl'l1ft de Luétó� e ,Perdas,' relataria da Diretoria e pare-
q$' TJL�f..ENO,S, EM ZO�'AS MAIS DI_$TANTES C�l; Ao Conselho Fis�ae�;>' '� ,

.

Nl\O ,PODJtM .oFER.ECER AS -MESMAS ,VANTA- .:.+h:2� Elei'Çãci�àQ:Coris'e-t (};:F1scal-e.seus suplentes.
, Peçâ: hoje rpesmo' informações a ,'." ' ,

.: ,':ç'a+.?O�tJ9s[aSSUjttú1!. ..
,teresse--s�ial.· .

SOCIEDADE IMºBILJARl� Spli l!R��I.�§IIV\ ' ��:rÚr:'ic'\n6p.Qlf'S/lj d� 'l'flfaiO'de 1954;. ....__ �--
-, .;' ,t- - T�t\�':;tStfBR.A-L) -:-',,�

_. ,� -

",,:...., c-,. _J�",�<>.,' .' 'J,.D, FERREfRA 15IMA

Escritô'tiq"t1'E'6Yffêio 'sãb -

Jorge, "Sàla 4 , Fóne: 2.1;;9-2.
.

,��� :'��j},�""'{��,,,�tÂ:5 Presidente, .

';oc
.

•
_ _,.;..._' -

:.

Terrenos na
/", ton.óvel Me'J:cury,4:r{:::;

lf):E:S de terras situados I1C

Cal lado e um sitio na Se_'-

Trajar

E<.tr2iio.

no Cartório do

'Balconista
PRECISA-SE DJ1; ,UMA"
,; -�,_.

yAveR "TRAZER RE-

FERENCIAS.

TRAT�R EM "MODAS

.
bl',dora dos Rádios R.C.A,

Vitor, Valvubas e Discos.
Rua Conselheíro Mafra.

o ESTADO

(J in e 'TIla s
.

Cine S� José
Blayne -, Barry Sullivan
em:

EVA NA MARINHA

Technicolor
No Programa:

Noticias da Semana - Nac.

Preços 3,50 - 2,00 - 1,50.
Imp. até 14 anos.

Brevemente festiva
uuiuquração

l? ·1 T Z

em:

As 5 - 7 1/4 - 8 3/4hs.
Sessões das Moças

,

Esther Williams - Vi

vieri Blayne Barry Sullvam
em.

EVA NA MARINHA As 8hs.

Geerge Raft

I
Technicolor

No programa:
., Noticias da Semana _ Nac. 'DESAFIANDO O PERIGO

P 3 50 2 00 No Programa:
recos - - -

1,50� .

' ,

Cinelandia Jornal Nac.

Preços 7,00 - 3,50.Livre - Creancas maio-

d 5 d' _
-' Rigorosamente Proibido até

res e anos po erao
,

en-I'
.

t 5h
,18 anos. -

rar as s. .

:mIE�IDJ�:'tIAs 8hs. 1IIlII....Ift.......,..........

.Tyrone Powver - Ann

Blyth - Michael Rennie As 8hs.
em: Sessão das Moças
rAMAIS TE ESQUECEREI Spencer Tracy - Katherí-
Technicolor ne Hepburn
No programa:.

O Esporte na Tela - Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 14 anos.

em:

MULHER ABSOLUTA

No programa:

Vaz

Atualidade Atlantidas
Nac..

As 8hs.

Estehr - Willians

'Preços 3,50 -

1,00.
Imp. até 14 anos.

2,00 -

Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.

Parte mecânica, pintura e estqfamento novos. Rádio le

gítirno da Fábrica .

Trata� na oficina mecânica São Cristóvão.

Ruá 24 de Maio n. 777 - ESTREITO.

v,

�.-

:,'.':"
::.: .
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Florianópolis, Terça-feira, 18 de Maio de 1954

f
.

..�
"

..
,

REPRESENTANTE
Equipamento, Médico Cientifico

w�_..... w __� .. '.-

'::.:'� .,.. --'':--''. ' '---'_--�'�W'''I''!''''�'''''''1I r- :'

:- �':'<?f.-���;;t:'. ��.� 7··:··k_,.j.:::.tf&:�.,; _

Espólio- de Waldemiro' Ilns Terrenos na' YilaJlorida'
, Afim�!!!!��!a?!�al��oS!o��r��l do Res-

'

·

'. (E�tteilo)
,

taurante Estrela, de propriedade de meu falecido' mari-
'

do, Waldemiro Roberto Alves, venho, pelo presente, so- MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A

licitar aos senhores comerciantes ,e particulares que se LONGO PRAZO SEM JUROS

julgarem' credores do mesmo, por obrigações contraidas 'Oportunidade especial para aquisíção, com grande
até a data 'do seu falecimento (28 de fevereiro último); facilidade, de UIl1 esplendido lote na VILA FLORIDA.

á fineza de, até o próximo dia 25 de maio, fazerem a a- Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
presentação dos SE:US créditos com os competentes com- Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES

provantes, diretamente a mim, no Restaurante Estrela, TADIO DO FIGUEIRE;NSE, assegurando valorização
ou ao advogado Wilmar Dias, à Rua Arcipreste Paiva, imediata.

-

{
,

• OS TERRENOS -EM ZONAS MAIS DISTANTESn,5 (baixos), das 10 'às 12 horas.
NÃO PODEM .OFE_R1<'CER',AS MESMAS' \TANTA-Florianópolis, 15 de maiô de 1954 - - p -

�. DORVALINA ALVES _ inventariante Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
,

LTDA. (SUBRAL)
-

,

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

Ótima residência construída de alvenaria, e/ 8 com-

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000)oo� -

\
I

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, cJ
9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00. ,

1 conjuntá residencial, -tendo 4. casas independentes,
construídasde alvo e, parte demadeira, c/ inst. 'sanitária,
água' encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
Gaspar Dutra ,-;-"Estreito - preço do conjunto, .

Cr$-.:t50.000,00. - .,1-
.

.

-.

a. casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupínarrrbá - Estreito -

_ preço de
Cr$ ] 5,000,00 - a Cr$ 50.000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo urna de alvenaria S
2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
,rua Sta: Luzia; especiai ponto para .qualquer ramo de
negócio;

.

com boa área, de terra para' construir; preço
Cr$ 370.0QO,00.

Uma casa recém construída, de alvenaria, tendo 10 . _

compartimentos, inclusive garagem imbutida no próprio
prédio, casa para empregado etc.; sita à rua -; Duarte
Schuttel, tendo terreno para mais uma construção, com

frente à urr.a Rua projetada; preço: Cr$ �5\).OOQ.oo.
TERRENOS

�

5 lotes à Rua Tupinambá, por ci'$ 50:000,00.
2 lotes no Bairro Nsa. Snra, de Fátima, por

Cr$ 150.000,00.
I

Além das propriedades já citadas, temos também,
à venda, por preços baratíssimos, inúmeras. chácaras, ter-
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem '_ Perdetf.asinstalados, confeitarias, sorveterias, etc.

-

,

-. I
ta ,

IMPORTANTE :- V. S. desejando vender, alugar, Um Relógio "ÓMEGA" de Ouro (para homem}, de
comprar, hiPotecar ou inventariar; casas, lotes, de terra, pulso, no ,Cine Rítz, ou nó percurso Cíne.Ritz-Praca 15� I
pontos para negó�íôsetc7êtll'i:ta::.:.sedr I-mÚ'hi:1,iál'-ia, ,e,Agên-_ Ponto C�l:. +

, _,
_ '_ _, _

ciamento Canto, das 8 às ,22 .horas, que será prontamen- GratIfIca-se bem a quem entregar nesta Redação.
te atendidos pelos seus dirigentes; A - I: A. C.; »õe �

- -

também à disposição dos seus clientes, um Departamen- V� ..Jto de Construções, Plantas de Muros, 'etc. enae..s�e '-
.

_,

Transpories, ,Aéreos. �Ca�
fariÍlense S.A-.

A Chefia do Serviço de FisC'llização de Al;mas, Mu- ""," ASSEMBLÊIA1GERAL OÍmINARIA
nições, etc., convida tôdas as pessoas P9s3uidcras de a�::· 't,,·· 2a. CONVOCAÇÃO

'

mas de fogo, qye se 'acharem em 2trazo com as taxas de, São convidados' os senhores acionistas desta soeie
registr0 e porte de armas de caça e defesa, a ('ompan'ce- d-ade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na

rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de ArÍnas e séde social, à'rua Felipe Schmidt nO 14, nesta cidade, de
Munições, "nesta capital, e, 1"::-0 in1.el'ior do F�tado às De- Florianópolis, no dia 20' de màio de 1954, às 15 horas,
legaciasfde -Polícia, afim de procederem a. necessária re� para deliberarem sõbre a 'seguinte

'- .-

validá"ÇâQ" das tàxas
.

d�vidas. Findo �gu�e F:I�tO, '-serão
'

ORDEM DO DIA
consideradas clandestinas as armas nao leg:Hlzaôas e su- 1 - LeiturÇl, discus�ão e aprovação do bàl'anço,'
jeitas a: a:pI':êen-s�'éf '�a-�forma da lei. conta de Luc-r,os e Perdas, relataria da DiretQria e, pare-

Flciria'rrópoÍi:S; 24 de' abril de 1-954: ceI' do Cónselho Fisêal. _" _

.

. Alddes Ba,stQ.s d� -A�a7ijo, :chefe
. do, Serviço de Fis-· '2 ,- Eleição _çlo- C'ortselh6 Fiscal e,- se�s suplentes.

calização de' Ar�)1as,,:rMUlüções, etc. ",'
,

'

_ 3,�- Outros -assuntos de interesse social.
" , ','

p Florianópolis,
.

13 de m�io de 1954.'
,

.
-

"

J. D. FERREIRA LIMA
Presidente

._

Imobiliária e Agen.c;iament9
Ca,,'o-I.' A. C.

ESCRITO'RIO: RUA - Cel. Pedro Demorá
1.6!);3 - Caixa Postal N. 7. Estreito

Florianópolis - Santa Catarina.
I '

CASAS À VENDA:

t .

TeM .'
". . '

..'. ' ..J... . , . .,:...
•

• Cdm ês�e V�ldll' �S.
.ó.b.. i ...,;. umA contó. que
lhe ..ende�� ju�O com ••
pens!>dor' e

lev';'l"';' p��G SU6 �86idên-
-.

-

ciG um lindo e'lltil p�esente; '.
um BELÍSSIMO eOFREde ;4(10 CROMADO.

.

'A'.P
...ocu

....! �hoje O NOVO

NCO .�' _GRIGObA
.. '�:c7 '. ,16. ,,' -,

..... _'LORI�NÓPOLI5 - �NTA CAT��__-"_!!!i!!!iI
-

DeleQ8Cia de Ordi PolitiCiI e SdciaJ
. "ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES DE ARMAS

DE FOGO" -'

CODselbQ��',Bégio'Dat de -Engenharia
e A'rll-oUe:iQf8:'-, �a tli,tala' Regiã8 i

: ,'z'-.E,D,I T .. A L
PelQ :present� );o;n-o püblico ,que' o S11r. ISMAIL

CORR�A -LEMoSr}:�t_ju:ereu a este Conselho, !l revigo
ração de sua' liéél}çà, ç01no AG�IMENSOR é'. título pl'e
cári;) p,rt�' o:Mu:piSípio, ,de �om Re,ti�o - Sant.a Ca�a_ri
na - de aco\dc;> com Q paragrafo umco do artigo 5 de
decreto -�....23.!:i69.t de 11 de dezembro de,1933.

" .ltiéâril, j�if�; --.çç>nvidactós os profissionai� interessa
. dos já ,regi�tr:qdo§ l).�ste Conselho, éi se ,pronuncia-rem ,a

rêspeiÚj Ipara Ô 'qU�Jbes.'.f 'éoncedido o pràzo -de' 30 dJas
a conta� da p�l:)lica'ç�o do',present-e EdItal."- �,

'

" .

, I! P6rto Al�gl:e,'�2"de' 'f-fbr-il' de 1�54. :':'.
' ,

Eng. F,e
'

.

L miesfek Viéf!.Pre:.;id�ntG no i,ml�edi-
men'to -do'"

"

e" '-� . .) _,!

--_ -�---------------

VEN,DE-SE. �

N. Por motivo de viagem, vende:�e um quarto' de ca-

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

-

-

Ver díàrlamente, das 16 horas em diante, à Rua V!
dal H:m;os n. 50, nesta Capital.

>

Convite
J�sé 800116Clo Brl,J!tIb. �

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

mília 'para visi_tarem 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.

PRECISA-SE�':
Precisa-se úm contador com longa prática

-- e -

Um auxiliar de escritório

Informações nesta redação

_ KA1SER 1.950,- CR$ 130.000,00
Quatro portas; tapetes, pneus faixa .branca, estofa

mento, e pintura completamente novos. Motor, de, seís
cilindros, usa óleo 30. Bem equipado, inclusive rádio.
Mecânica a qualquer prova. Estado geral ótimo -,

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

f ("E\fROtEr
.' .Vende-se Chevrolet. Completament: reformado.

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. Rádio le

gítimo da Fábríêa.

'Tratar na ofÍcina mecânica São Cristóvão.

Rua 24 de Maio n. 777· - ESTREITO.
/

- ,

"-ENP�-SE "

� �&�
. . � .

Dois 10tes, 'ca_da 11m c/12 por 28 metros, no bairro
da Gloria em Bar:reiros,-'a preço de ocasião.

.

,

Tratai: '-_\,!0D.1'Àna-lgibo Vieira, à Rua P�dro Demoro,
1603 - Es_treito �(Idéal .8al.&p l.

, , "

'; 1.- �.

PARA AQUeLeS Que
DESEJAM o MAX IMO

EM CORTeZI�
E EFICI,ENCIA

CAS.Av
Vende-se ótiiiill resinden-

ela à rua Frei Caneca

133.
Tratar com Olívio Valem-

II.

.

te Vieira na 'rua

Souza n, @. ,'-':'

Cruz e

Vencle-se
. A .iton.óvel Mercury, três
J:otE:S d,�' terras -Situados' no
h!t.11 t:<" rua Aracy . Vaz

Call�do e um- dtió na Se_'-

raria

'Tnl.lar

'{i:j;h'eito.

Ven"-e-se
Vende-se ,:jfterreno
-,/

..Jisito a' Vilª C.,. Lopes Vj�
,ta.

Tratar com o Sr .. Dante

Bonetti, á Ru;a José C�
dido ila Silva s/n� '(No 'final
da Rua), ESTREITO.
,vende-se uma -mobília

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

Ramos Ii: 38.

í'aIll.lr.I
��------------------

A'"te"
-

"n':ç�'m' . 'n Centro '�'�Jrri,ldjàçã(l','� aLw'�- Menta1E"A��t�e'L!i,zd':'�li�:,

�.
_,
,', ,.;: ,"

.

, , ";- 'o: •
.

tessões �oteIlca�,. to �s as. se-
"PROPRIET�RIOS :DE .PRÓJETO.ltS 16,-M/M lundas-- féiras, ,�' �,_30 li ru«
:' J?révenientã e_star'á â vossa dfspo.$i�ã9 .o' gtahdiosp, Conselheiro ��! 33, _',2°

fih;o.e, e;r:r:lj ser.ié, ,",:"", M-IS'nER-IQ. DO BAIRRO CHINEZ. 'I,:andar. " v. -,

Distribuidor -. _Lpja 'ReJmel' - FeHpe .Sc;hmidt, t ENTRADA fRANCA
'IA E'LORIANO'POLIS.

'

Firma importante na especialidade procura elernen-
1W ativo e bem relacionado junto à classe médica e_

,Oaontoló�a para representá-la no Estado de Santa
Gatarina. ':

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

I fldicações das atividades anteriores' devem ser enviadas
a Caixa Postal 765 - Curitiba.
,. Guarda-se absoluto sigilo, _

(Rua' AIvaro de Carvalho)
- PRDGRAMA DE MAIO -

Dia 15 - Soirée oferecida pelo "Clube 15 de Ou.'
tubro" em homenagem -

ccs campeões Sul-americano de
remo.

,

Dia 29 - Soirée.
NOTA :- Do 1,:0 de [unho em diante não será per

mitida a entrada do -associado 'e seus depen
dentes, que não estejam .munídos das cartel
rás de identidade.

. -Parlici�q:ão,-
WASHINGTON LUIZ DO. VALLE PEREIRA, E
,_ SENHO;RA ,

PARTICIPAM O NASCIf-VIENTO DE SUA FILHA
ItF;GINA - OCORRIDO íDIA 5 DO CORRENTE

NA�MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA".
, .

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

Agradeoímento
Targino Vieira, Machado e senhora, vêm por inter

médio dêste, agradecer publicamente o Dr. VIDAL DU

TRA FILHO, pela competência e dedicação com que

,trato� de sua filha menor Gl:a.ê-ia' Maria, p;Qr ocasião da
! grave enfermidade que a acometeu,

Dl8trlbu�dor
,." r�

\
C. RAMOS S/A

•

Comercio -'Traa.port_
Ru" Joio -Pinto, I Fpo."

, _�Part�cipa,ção
MARIA ,ANUNCIAÇÃq SILVA Cf\ETÂNO

,.
E ;' ,"- ,

'

LÉRCIO FELICIÁNÓ -'-CAETANO
Têm o pra'zer de coinuhica� a seus -pa

rentes eamigqs'9-naschn�ntoa�'sua prhnogê
nita VERA SILVA CAET-ANO,'ócorrido em

-

- -
, ..

..
...... .

5 do co,rrente, na,Màterni��q���"Dr: Carlos
C ""

orre� _ .
, r

�_.)". I

Pa:rtldP,ÇãO....

f .-f {: �..,

>,,- >PEDR'O, -SOARES ,IDE' OLIVEIRA
.�

'. ':<.;_ �:._:_ -E�-t�:.""7 ,�,):;"
-. ;: ,���_��T� _rR�GA_ f�} q�J[VeIRA

. 'I '" ��rhcWàP.l 'aos parent�s e pes,soas am�gas Q

rias��ento
.. �e' sua_' filha� MARIA TEREZA,

ocorrido e' sUa resid'ênéia,' à
.

rua Major Costa
n. 2�F,nesta éidaçle; em o dia 9 do corr.ente .

.

F:lorianópóHs, Maio de 1954.
.
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mens do comércio, da indús- Estiveram presentes, a- Comércio:
tria e da agricultura, àquê- lém de convidados, os srs.t "Muito grato a Charles
le que, no Brasil, lhes dírí- dr. Aderbal Ramos da Síl- Edgar Moritz, a Flávio Fer

ge, com clarividência, os va, presidente da firma Car- rari e ao Prof. Flávio Fer
destinos. los Hoepcke S. A. Com. e rari pelos momentos 'de pu-
A essa homenagem, ,que Indústria, Monsenhor Fre- ra emoção e de gratas me

foi verdadeira festa de con- derico Hobbold, represen- mórias de infância, que me

fraternização entre os' ho- tante do sr.. Arcebispo Me- proporcionaram com esta

mens da produção, compa- tropolitano, sr. N. Rihl, da visita ao modelar Jardim de
receram 'quantos labutam Cia. Telefônica Catarinense, Infânclà "Murilo Braga"
no comércio e na indústria Charles Edga� Moritz e que §irigem com tamanha
em Santa Catarina, além de Flávio Ferrari, Presidente depreciação e eficiência.
convidados especiais e [or- e Diretor do Departamento F'lortanôpolis, 16-5-54. (a) -_

nalistas. Regional do SESC e SE- Paulo Godoi". Florianópolis, Terça-feira, 18 de Maio de 1954
Â me,sa príncípal estavam NAC, jornalistas, comercí-: Finalmente, o dr. Lopes

-

.

os srs. drs. Brasilío Macha- antes, industriais, exmas., Meirelles, �iretor Geral doAN IVERSAR10do Neto, Cap. Nerocy Ne- famíílias. SESC, consignou: -

ves, representante do sr. Impressões honrosas "Visitando mais uma vez
, da Rádio Guar�iá

Governador do Estado, Após visita, consignaram o Ja.rdim de Infânci� "Mu- (Palavras proferi�as \ pelo dar a radiodifusão num Es-
Charles Edgar Moritz, Pre- os ilustres visitantes, no Li- locutor Acy C_ab1'al Teive; tado ou' no país.

scidente da' Federação do vro de�Impressões, os se- TIM. . . antes dà
.

apresentação do' Com apenas 2,5 KW de
omércio de Santa Catari- guintes têrmos: -. "Show" de Aniversário da potência autorizada, à Gua-

na, e da Associação Comer- "O Jardim de Infância "Mais Popular") rujá viu-se arrolada como
cíal de. Florianópolis, Dep. "Murilo Braga", obra de Aranha.' tinha r a z ã o, uma das 'emissôras do inte-

Oswaldo Rodrigues 'Cabral, singular oportunidade e in- quando falou naquele de- Senhoras e senhores. Au- rior.

Presidente da Assembléia terêsse, encetado e realiza- serto de homens e de idéias. dítórío. Prezados anuncian-

Legislativa do Estado, sr. do pelo Conselho'Regional Ele não disse (mas estava teso O segundo fator, era e

Eugênio Beirão, represen- elo Sesc de Santa Catarina, na cara), que o seu pensa- Muito boa noite. ainda é, a ausência de fir-

o tante do sr. Prefeito da Ca- sob a superior orientação de mento era para o futuro. E mas industriais, em nossa
pítal, Comandante iLauro Charles E. Moritz, a 'escla- que se realizaria (integral- A Rádio Guarujá, está re- capital.
Ferreira, representante "do recída direção de, F:lávio mente) em Santa Catarina. gístrando, nesta data, a pas; O rádio floria;;õpolitano
sr. Almirante Comandante Ferrari; é mai�'l)m.à prova No. ano (da' g�aça) de 1954., sagem dó seu 1:1° a�i,:ersá- teria que' contar, apenas,
do VO Distrito- Naval, De- eloquente. de �ção superior, ,As idéias (essas) fugi- rio, como emissôra e como com a publicidade das casas

sembargador Ferreira Bas- .efíciente e patriótica dos taro em 1951. E:\OS homens sociedade constit�idà. comerciais ,da' cidade, va
tos e Flávio Tava�ês, Presí- 'homens do comércio brasi- 'Jesertaram tres anos de- Atribue-se ao conhecido lendo-se de anúncios conse-

dentes, respectivamente,' leiro no setor 'do serviço so- pois. ,Quem quiser ver, ve- comentarista AL NETO, a guidos 'em São Paulo e no

dos Tribunais .de Justiça e cial,
.

Estou sinceramente rá. Os secretários d'Estado' citação de uma frase que Rio.

Regional Eleitoral, Major I encantado com o que me foi sumiram. -Todos eles cor- define, claramente, o rádio Considerando-se estes
Costa Lino, representante dado observar na visita que rem (e percorrem) o inte- - ês�e invento maravilho- pontos importantes senão
do sr. General Comandante hoje realizei a, êste estabe- dor. Fazendo politicagem. 50 que a todos leva a cul- fundamentais, a Rádio Gua
da ID./5a .. Em outros luga- ,lecimento, s�b a acertada Só. Trabalhar, que é bom tura, o divertimento, a mú- rujá póde se �rgulhar do
res homens do comércio, d� direção do Prof. Luiz Trin- (p'ara o povo), neca de ne- 5ica e 'os' acontecimentos do caminho já percorrido. A

indústria, jornalistas e,con� dade, assistido por um gru- cal Até agora eram uns mundo inteirá. sua programaçª,o, feita,�.�is
·vidados. [lO de esforçadas assist�n- ostras nas Secretarias. Não AL NETO teria 'dito em a base de gravações, por

Saudando o di: Brasilio
.

tes:Não há melnor respos-
I andavam! Não queriam ver um de seus comentários, fôrça de circunstâncias ço

Machado Neto, falou o sr, ta aos detratores do SESC' as estradas. Nem os grupos que, "TRABALHAR NO nhecidas do público, tem si
Charles Edgar Moritz, Pre- ·'4..e. que' uma realização co- escolàres. Nem as coleto- RADIO É ESCULPIR NO do orientada nosentido da
sidente da Federação do mo esta que honra Santa rias. Agora, fiearam. curio- q�LCY'! preferência popular, já que
Comércio e da Associação Catarina e exalta os méri- sos! Puseram o pe' na es- :-A definição nos parece q rádio serve a 'todas as

Comercial, cujo discurso tos dos seus homens de em- trada e (como as pombas) perfeitamente :exata! classes soCiais; notadamente
publicaremos, em outra edi- ,)rêsa. Florianópolis, 16-5- não voltam mais! Já exa- Esculpir no gêlo é, evi- àS,menos favorecidas.
ção, bem 'como o agrádeci- 54. (a) Brl!silio Machado �naram (in loco) vários gentemente idealizar, mon- Ein H,anos de atividades,
mento 'do homenageado. :Veto". projetos de estràdas eleito- tar, redigir, �nsaiar e apre- a Guarujá jámais abando-
Carinhosa homenagem no O dr. Queiroz Barros, rais. Já fiscalizaram diver- sentar um pr,ograma de

rá-I
nou o seu lema de 'bem ser-

Jardim de Infância "Murilo Presidente do Conselho Fis- sos colégios (eleitorais). dio - tra,ba�h� ��r �s ve-' ,vir, de bem órl,�ntar, de tra-,
Braga" cal do SE�C, assim deixou Já fizeram corx:eição em zes consome varl�.s�dIaS"ou:1 balhar

.

hones�� e. decente-
Quando da inaug\lração, consignada a sua impres- muitas exatorias (idem). semanas - para,1aHnal, de-: mente, em benefício' da co-'

em junho de 53, do Jardim são: Já sabem sorrir. Já apre- pois de transl11i!i,do n�m es_i létividâde.
' '

de Infância "Murilo

B�a-I
"Na qualidade de Presi- enderam a cumprimentar I paço de 15 ,ou 30 minutos,', Ao ensejo destas pala:",

ga", o dr. Brasllio Maçhado dente do Conselho Fiscal do os pobres. Eis aí um exem- ser arqu'ivado' como mate-· vras, queremos agradecer
Neto, convidado de honra .3ESC e� principalmente, na pIo do (oba! oba!) totalita- rial já usado. ,de público, primeiramente
para êsse ato, não pôde, por' de brasileiro q'ue muito de- rismo teénicista!, G e n te.. E acresce ainda a dúvida. ao dr. Ad�rbal Ramos da
haver adoecido, compare- se�a o progresso, :da cara prudenc,ial (o b a! oba! O programa. teria agrada- Silva' _:-.o g�ande amigo
ceI' àquela solenidade. Ago- Pátria e o bem-estar do seu oba!), esses Secretarios. do aos rádio-ouviIites? dessa família que 'a Rádi<;>
ra, nessa visita, s. excia. es- Povo, quero deixar aqui Querem fazer da U. D. N, Quantos' ouvintes teriam Guarujá - que �lUito rea-

teve, domingo, pela �anh�! wnsignada a ótima impres- uma sodedade pluralista ouvido â �udição? lizou e espera realizar em

naquele Jardim, sendo, en- ,ão que me deixou a agra- (OBA!) Tudo vfaja. Tudo Assim· é o rádio! fa\"or da radiodifu�ã() cata-
tão, recebido �arinhosa- Jável visita que tive o pra- promete. Tudo lllil:abola. E' uin' trabalho constante rinense.
mente pelos filhos dos co- :,�er�de fazer ao Jardim de um desacato repugnante em pról �a cultura, recre- Agradecemos, também,
merci�ri�. �nfância "Murilo Braga", 0-

.

(OBA), sem fim. Não há �ção e do progresso do po- �m especial, ao sr. Carlos
Em meió àquela& c:ri�n-, bra que conCretiza "m ser- mais homens nos cargos! vo, dessa multidão anônima Bonetti, Diretor Geral da

ças,<!,>;, excia. sentiu-se c-ati- 'viço de inestim,ável valor Até S. Ex,a. sai para o con- que exige sempre mais e lYJ-7, qlJe não tem medido
�ado

'

com' á recepção festi- para a fOrnlação da juven- gresso dos municípios e fi- melhor, dessa legião de ou- esforços para tO�'nar a Guã
va que lhe fôra preparada. tude desta gr�nde Capital e ca no Ri�" bicarbonatando- vintes que é, áfinal, a razão mjá uma estação modelar e

'

Um programa de ca�tos e para maior grandeza do se! Deu a louca, no pes::;oal da própria existência do rá� preferida dos catarinenses.
recitativos foi executado, Brasil. À esforçada direção do gové�n.Q.: Tudo é movi- -dio.

"

Â6'g nossos distintos a

em que as crianças soube- do SESC de Santá Catari- mento. E se alguem per- A Rádio Guarujá, de '10- Ilunciantes, que muito nos

r:m desenvolver com habi- na, deixo aqui registados gunta pelos ausentes, lá rianópolis, desde o início de tem prestigiado, aos nossos

lidade e inteligência. Mas, os meu; ilimitados louvo- v:em a resposta: suas atividádes, compene- ouvi:p.tes de todo o Estado,
uma surpresa tocou à sen- res. Florianópolis, 16-5-54. - '�Quem fica parado é trou-se de dois fatores .im- pela preferência dispensa-
sibilidade do homenageado (a) Queiroz Barms". poste! Quem dorme no pon- portantes, relacionados com da; aos nossos amigos e co-
_:_, uma caixinha, trabalhada O dr. Humberto Stra- to é chofer!" o seu desenvolvimento. laboradores e' aos dedicados I
artisticamente em pinho, mandiriolli, membro da Co- Rugéum :cacofato: a�po-

' O primeiro, identificava- . funcionários é artistas que!
l

contendo no seu interior missão Executiva do SESC, lítica-camírl'ha! Administra- se com a su� potência. Uma
í
tudo tem feito péla al�v�n- !

miniatura de um aluno do assim esCreveu: h çã�,?:,Qiie é isso? e�is�ora é gran�e_ quando tamanto do rádio C&;ltarinen-ISESC, lembrança ,?e sua Ji-' ,- "Visitei' com emoção o
1 'BUM: t_" .tecmc�nte, pode�coman- se ... <.' �:'(ie\

.�--��---!-�--------��

JANTAR ·NO CLUBE DOZE DE AGOSTJ - DISCQRSOS - NO JARDIM DE
INFANCIA "MURILO BRAGA"; CARINH OSA MANIFESTAÇÃO DE SIMPATIA E.
APREÇO AO LIDER DAS CLASSES PRODUTORAS PELOS FILHOS DOS,

COMERCIARIOS

escola .atíva pára as novas

gerações.' Ao·presidente es

clarecido que é Charles Ed

gar Moritz, ao diretor mag
nífico que é Flávio' Ferrari
e ao espírito realizador do
prof. Luiz Trindade, deixo

sita ao Jardim de Infância I Jardim 'd: Infância, "Murilo
"Murilo Braga". ' Braga" ,e .aqui deixo meu

, '" '.
'I

Após a festa, s. excia. e

I
testemunho de apreço e ad-

seus acessores, bem como míração pelo trabalho feito

autoridades e homens da pelos It;�s organizadores.
produção, visitaram, demo- Florianópolis, -16-5-54. (a)
radamente, tôdas as salas H. Stramandi.nolli".
de aula,"de �uja visita co-. Do dr. Paulo Godoi, as

lhe iam e externaram fran- sistente do Presidente da

Entre as homenagens que

registraram a honrosa' visi
ta do dr. Brasilio Machado

Neto, Presidente da Confe

deração Nacional do Co

mércio, -a Florianópolis, :ilâ,
a' registar o .Jantar que se
realizou, à noite de sábado

último, no Clube Doze de

Agôsto, homenagem dos ho,

rilo Braga" é-me grato con

signar
.

o meu aplauso por
aqui os meus afetuosos.esta obra que honra todo o

SESC e ,que diz bem alto cU!uprimentos e os votos

do serviço social de grupo,
sempre crescentes prosperi,

objetivo, superior de nossa
dades -para uma obra que
dignifica seus autores. FioInstituição. O Jardim de In,

Iância "Murilo Braga" rianópolis, 16-5-54. (a). A.
,

L. Meirelles".constitui �m empreendi-
do mento digno de Santa Cata

rina e do Brasil e o êxito
Confederação Nacionalcos elogios. - xxx

Em nossa próxima edição
publicaremos a entrevista

que o ilustre líder das elas-
\

ses comerciais concedeu à

que vem ebtendo na recre

ação infantil constitui ex

zelente subsídíío para êsse

tipo de assistência e uma imprensa.
!

F'EDERALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
o Por estar em discussã� no Congresso Nacional

o projeto da Jederalização da Justiça, a Delegação
estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros
convida a todos os juízes a enviarem seu ponto de
»ista:« 1'espeito, fundamentado ou não, de modo que
Il! Assbciação tome dêle conhecimento para os devi
dos êfe'itos, na re'união a realizar-se na capital fede-

, ral no fim do corrente mês, a fim de tratar de-imie
resses gerais dei magistratura.

Os juízes pode1'ão enviar seu ponto de vista ao

desembargador Alves Pedrosa; Presidente da Dele
gação estadual.

SR. ELIAS ADAIME

Encontra-se na cidade o Institutos de Previdência.
sr. Elias Adaime, Presíden-

'

Por êstemotivo tem sido al
te da Comissão Permanente' vo de expressivas manifes
Nacional do'Congresso Bra-' tações, por parte dos líde
sileiro de Previdência se. I res dirigentes sindicais, in
eial. clusive Prefeitos e autorída,
A visita do Presidente do des..

órgão máximo representati, Em Florianópolis, foi o
vo dos trabalhadoresno se- ferecido um churrasco, que
tor da Previdência Social, contou com a presença de
deve-se ao fato de ser S. S., todos os líderes sindicais-da
representante de Santa Ca- cidade e os- dh:igerÜes ,�rn
tarina e estar marcada para I dicais de Idjaí ,(l���dos. '

l° de Junho, a instalação. pelos .trabalhagore��lt�qüe-·'
;10 Congresso Regional de la'" cidade para' ac�-panhar
Previdênci� Social. S.,�. até aqui.: ','
O sr. Elias Adaime, tem N� quínta-feírapréxíma,

visitado tôdas as cidades do o _sr Elias Adaíme, presidi- ,

Estado, fazendo conferên- rá a sessão· que elegerá a
'

elas sôbre Previdência So- Cpmissão Regional Organí
cial e auxiliado na solução zadora do H .Congresso de
::los casos pendentes nos

I Previdência Sociai

Fveõijao"ae
Lendo, na Gazeta de domingo, sob

-

o título
Resposta à C?pos�ção, o discurso que o jovem dr.
Paulo' Bornhausen proferiu num almoço de 500
menos 276 talheres - convenci-ma de que o taquí
grafo Paulo Colares vai ter vários colares de abor
recimentos. E' que, sendo êle aquela párte mais
fraca, a corda deve arrebentar nas suas costas. Do
.contrário teríamos que aceitar por certas e exatas,
'as palavras taquigrafadas. Ora, isso não é possivel.
Ninguem, que lesse a oração do juvenil político,

'

poderia acreditar I!0 que foi reproduzido sem ficar ,

.apiedadô, pois, salvante os chavões clássicos e os

lãgares comuns sovadíssimos, o' discurso é um todo
de contradições e gafes.

,
Compõem-no fr,ases soltas, sem expressão, sem

, conteúdo e até sem forma. Diz, de princípio, o ora

dor que a festividade era de' cunho essencialmente
social. Se o era, obviame�te -nela não cabia um dís-:
curso de sentido político, uma resposta à oposição.
O próprio orador, assim, falando politicamente, evi
denciou o caráter partidário da homenagem.. E, em

o fazendo, provou que a oposição não fôra crímí-:
nosa em dar à homenagem justamente a mesma

qualidade que o homenagead� tambem lhe deú!
Daí não há sair: ou o almoco era social e o discur
so político foi' gafe imperd�ável, ou o almoco 'era
partidá.rio e os ataques-à oposição descabido;, por
que o pr{lprio' orador confjrmou precisamente o

que quís revidar.
.,

� ,
Mais adiante, o tribuno' ei�tna pela necessidade

de despertar novamente na .juventude o amor à
causà pública e' a chama, demo�"'!ÍJ�a, tendo-os por
mortos e apagados pelos

. acont�cirrientos que per
duraram de 1930 a 1945. -

'

O jovem boquirroto esqueceu-se de que, à sua

esquerda, se achava o CeI. Aristiliano Ramos che-
'fe revolucionário de 30, e interventor em: 33-35.
Deslembrou-se, ainda, de que, à sua direita, se
encontrava o sr. Irineú Bornhausen, prefeito de
Itajaí antes e durante algum tempo do Estado Novo.
Apontá-los como motivo da necessidade de desper:
tal' novamente na juventude o amôr pela causa pú-
blica -:- é forte!

'

Prosseguindo, o orador repete, sem razão, a Ve
lha frase: a minha geração, geração sacrificada ...

Há 9 anos o Brasil redemocratizou-se. Que
idade tinham o dr. Paulo e. os da sua geracão em

194�? Eram menores!' Não podiam ingressa; n� vi
da pública porque 'ainda cheiravam a cuero! E não
seria nos já"rdins-de-infância que se discutissem, e
eq\lacionassem os problemas, nacionais. O fator
cronológ�<:o <Jevia alertá-lo para evitar o velho cha
vão, sem cumplicidades no caso.

.

Mais adiante. o moço entra outra vez por mau
atalho, ao profligar, \ com razão, os que traem os

partidos. políticos p01' cuja legenda foram' agazalha
dos. Em 1950, 'três desses fízeram o que o dr. Paulo
condena. Quem os levou para a traição, usando da
carteira, da corrupção e abusando de processos po-

, líticos mf:sclados de egoismos e interêsses pessoais
foi S. Exa., o atual governador de Santa Catarina�,
Hoje, um desses egressos da legenda que lhe deu

,,'l!ma cadeira na Assembléia, é companheiro de cha
pa do dr. Paulo Bornhausen.

Como se vê, isso de tachar (com ch) a impren
sa de depravada e a oposição de criminosa é mais
fácil do que< fazer discursos sem substância e so-
bretudn, sem cuspidelas para o ar.:.'

r

�altou, ao orador,. com aquela atividade pru
dencw), a _que se refere, o cuidado de -evitar erros
maciç�s, com os quais a sociedade perde sua vida

. plurahsta. Bem de ver que uma sociedade com vida
singularista seria um tanto quanto exótica tr'azen
d6 'à le�brança aquela célebre comissão �ompostade um so membro, que é eu ... comissão essa sem

,dúvida, eivada de "totalitarismo tecnicista e donse
quentemente a.moral e maquiavélica".

E 'por aqui ficamos;' invocando o aviso de Ruy
para as frases postiças.

'

..

'

GUILH'ERM'E TAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


