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PROJETO SÕBRE BALSAS ORDEM
DO DIA -- SEPARAÇÃO DA R. V. P. S. C.
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�

Sessão de 18-5-54.
Presidência - Oswaldo

R. Cabral.

ceita, à arrecadação dessas
taxas!
A Lei Orcamentária ali

nha as V'erba� da Receita -

Autoriza a aquisição de uma
, d',', . ,

area e, terras, no mumci-

pio de Laguna, destinada à

construção de um grupo es

colar.

meida, '

animais passavam livremen- autorizam a cobrança res

te, sem que lhes exigissem pectiva. No orçamento, se,

lualquer tributo, nas bal- não estiver muito "secreta
sas das estradas de roda- mente'" tal 'referência, não

Sr. Presidente!
Srs. Deputados!
Antes de assumir à che

fia do Govêrno do Estado o
Secretaria - Elpídio Bar

bosa e Antônio G. de Al- atual governador, os veícu- tributos -.ou rendas indus
Discussão e votação do

los de qualquér natureza, os triais, sempre acompanha-
H d E pediente: O Projeto de Lei n. 6-54ora ao x 1, •

-

pedestres ou cavaleiros e os das dá citação das leis que
cupou a tribuna o deputado Autoriza' a aquisição de uma

Francisco Neves para apre- área de terra, no município
sentar à Mesa o seguinte de São Carlos, para cons-

projeto de Lei: trução de um grupo escolar.

Libera do pagamento Discussão e votação do

quaisquer tributos, 'pela Projeto de Lei n. 7-54 -

passagem nas balsas e lo- Autoriza a aquisição de uma

cais das estradas .cons- .rca de terra, no município
truidas ou conservadas Je Indaial,' para nele ser

pelo Estado, os veículot ,
onstruido o prédio da De

de qualquer natureza e egacia de Polícia daquele
os pedestres ou cauolei- .nunicípio.
ros, assim como os ani- la. Discussão e votação I
mais. io Projeto de Lei n. 28-54

Art. 1° _ Ficam 'isentos - Considera de utilidade

de pagamento de qualquer pública 'a Beneficência dos

tributos, pela passagem nas' Professores de Santa Cata- '

balsas e locais das' éstradas rína.
/ i

de rodagem construídas ou Discussão e votação do
,

�. d
�

f" I
,
conservadas pelo Estado, os,,

<arecer exara o a.o o lCIO

Iveículos de qualquer

natu-I
p��cedente da P�e�eIt�ra �e

reza e os pedestres ou ea- I'ijucas - Providências so-

valeiros, assim como os aní- bre o pag�mento das cotas

mais. ior parte da União.

Art. 2° - Ficam cancela-

�€m do Estado. Porque on,
.Ie existia uma-, balsa, era

jorque os poderes públicos
-staduais ainda não haviam
construído a respectiva pon
'e, obra de arte preferível'
definitiva!

a encontramos! . Isso nos

surpreende, ;phrqu� a Cons

tituição Federal, no seu ar

tigo 141, paeágrafo 36, é de

inequívoca precisão, deter-

da sas dívidas originárias
do uso dessas balsas e 10-

O. cais, pelos veículos, pessoas Dep. ··PernéÍndo �
,

ou animais, verificadas até' idlr81IV.JJI."",
-

a presente ��_ta. -:;"..' J' "'.

Art. 3° _ Esta lei entra

Disse o parlamentar que
as mesma, notadamente aI"

do Norte, se encontram em'
, �)rimentos, formulando os próprios pés!

lamentável estado
. . _

preCé:!- ,nelhores votos de felicida- E' uma providência de
rIO, pOIS que raramente J b d t d F ampla repercussão e de l'n-,les ao no re epu a o er-
trens de carga tem

circUla-j nando de Oliveira. discutível necessidade faci-
do e os de passageiros cir- litar, por todos os meios, o

c�llain com atrazos de vá- Dificuldades livre trânsito e circulação

rl:t�::;� a essas irregula-I par. a Prança' :1�ntee��:dz��aSa::�í�:�::'-
ridrides, exclusivamente, à ' E- as balsas estão localiza-
falta de 'lenha dizendo que TUNIS, 18 (U. P.) - A das, na grande-maioria, em
ela ao invez de ser compra- França que vem lutando zonas' pobres e, de ativida
da diretamente das fontes desesperadan{'ente contra des agro-pastoris. E a co

de origem são negõciadas os, rebeldes na Indochina, brança que se faz da f taxa
com intermediários, atra- começa a ter novas dificul-I de uso nas balsa�, não tem
sando dessa forma, todo o dades com os na<:ionalistas

I
a seu favor, a menos que

",rviço. Acre",e"tou ainda de"e

prote�
Ocorre- estejam", equivocados, ne

que se fazia necessário a se- ram desorde que to-, nhuma le� votada por esta

paração da Rêde' Viaçã� maram parte
:'.�

200 guer- Augusta Assembléia. Se as

Paraná-Santa Catarina a' rilheiros uniformizados e sim o fôr; evidencia-se a ile
qual beneficiaria grande- dirigidos por oficiais, ata- galidade de tal exigência:
mente ao nosso Estado, cando postos avançados. 'As_ Como poderão os catari-
Em aparte, o deputado. vítimas foram tunismos, a-I nenses' recolher aos cofres

Fernando de Oliveira, �-� cusados de "colaboração" públicos, 'via pagamento de
poiou as palavras de seu co-' com os franceses. Os guer- tributos, quaisquer impor
lega.

- '

rilheiros estão· armados de tâncias sem uma lei que
Ordem do Dia - Foram . fuzis modernos e metralha- obrigue? Além disso, tive

aprovados os seguintes pro- noras de mão. Até ago:t;'a mos o, trabalho de folhear
jetos de Lei: :_ nãó há ,sinais de que tives- o orçamento para 1954 � lá
Discussão e votação do sem participado OS comu- não encontramos a'�e:hor

Projeto de Lei n. 5-54 - nistas. referência, na parte da 'Re-

,'egar a nossa gente pobre,
's camponeses, agriculto-'
fes, carroceiros e' viandan

[es, castigando-os com o pa

Jamento de taxas, tudo por

que não dispãe de pontes!
Essas são as razões que

ditaram êste nosso projetQ.,
que acreditamos mereça 2

aprovação desta Assem

bléia, na qual o povo cata

dnense está' tão dignamen
te representado! ..

PROJETQ DE LEI

Libera do po,_gamento
quaisquer tributos, pela
passagem nas balsas e -lo
cais das' estradas cons

truidas ou conservadas'

pelo Estado, os veículos
de qualquer natureza e

os pede,stres 01J, cavalei�
ros, assim como os ani
mais.
Art. 1°" _,- Ficam isentos

de pagamento de qualquer
tributos, �la passagem nas

balsas e locais das estradas
de rodagem construidas

_

ou

conservadas pelo Estado, os

A ,espionagem ,0 T�mpo
,da Russia na Previsão �o tempo at,

8ra-.·Bretanba
14< horas do. dia 19.

Tempo _:_ Instável, c

LONDRES, 18 (U. � P.) I chuvas, melhorando no

- O ministro de Estado I
correr do período.

Selwyn Lloyd declarou, on- Temperatura - Em

tem, na Câmara' dos Co- clinio.
muns, que os dois diploma- Ventos - De Oeste a Su
tas russos expulsos do país, frescos.
na semana passada, fizeram Temperaturas -
no mínimo quatro tentativas mas de ontem: Máxím
para conseguir espiões in- 13,2. Mínima 13,4.

RIO,18 (V.A.) - O TSE gleses, Lloyd fez tal revela-

respondeu,' negativamente, çãó .ao responder a uma in

à consulta do PSr situa-se terpelação da parte da ban
as instruções para a vota- cada conservadora pedindo
ção por parte dos hangenia- uma declaração relativa à
nos poderão ser adotadas expulsão dos maiores Ivan

nos estabelecimentos de in- Pupyshov e Andreí Gud- der da maioria na Câmara

ternação de tuberculoso, kov, adidos à Embaixada dos Deputados, sr. Gustavo

desde que tenham, mais de '[ soviética _

como auxiliares Capanema, declarou que O

50 eleitores. do adido de Aeronáutica, govêrno está muito interes-

sado em ver aprovado, ain-
da �ste ano, o' projeto que
taxa !;JS lucros extraordiná
rios. Como a matéria é an-

I tiga o sr, Gustavo Capane
I ma vai requerer urgenela,
linda esta semana, para
seu andamento,

,

tOm5is Inti.oDiá
riO d. S. Catarina

I
. Ano XLI ·

i N&' t1.895

A VOlIção dos
uberculosol

<

I denuncia conlra o
Presidente da Republica
RIO, 18 (V,A.) - A Co- quisiçâo de processos rela"

RIO, 18 (V. A) - A

Sôbre OS loerol
fi xtraordldlrlo.
RIO, 18 (V. �.) - O lí-

o 'rigo russo
é O mais ba
rato ao ,Brasil

minando que '''ilenhum tri- missão Especial, eleita pela civos ao inquérito da extin
buto será exigido ou au- Câmara, para apreciar a de- ta C.C.P. e prestação das
.nentado sem lei que o es- núncia oferecida pelo cida- contas ,do presidente da Re
.abeleça". .: \ ,: ,

dão Vilson Leite Passos, i pública relativas aos exerci
Se a cobrança pela

pas-,
contra o presidente da Re- ; Cios de 1951 e 1952.

sagern nas balsas das estra- pública, por crime de res- RIO, 18 (V. A.) - O di-
las de rodagem do Estado, ponsabilidade, esteve, reu- Enfermo o retor comercial do Serviço
le que estamos tratando, nida. Discutiu demorada-: b

"

f t
de Expansão do Trigo, sr.

.orresponde a -uma autên- mente as emendas que lhe « omem or e» Mozart Araujo, informou
tica taxa, qual a 1ei que jus- foram oferecidas, urna das BERLIM, 18 (U. P.) que o' governo adquiriu dez
tifica isso?' quais foi rejeitada, Esta re- Walter Ulbricht, o "homerr mil toneladas de trigo uru

Talvez alguem preten- feria-se a convocação do mi- forte" do comunismo ale- guaío e trinta mil na Tur
lesse negar aos represen- nistro do Exterior, para Ia- mão foi substituido em seu quia a fim de assegurar o

tantes do povo o, direito, a lar sôbre os entendimentos cargo de primeiro ministro abastecimento dos proximos
obrigação, de perguntar e secretos do sr. Getúlio Var- interino pelo vice-primeirc três meses. Da Turquia já
obter a resposta: "onde es- gas com o 'general Peron. .ninistro Henrich Rau. O ti- foram aqui desembarcados
.á o produto dessa arreca- As duas outras foram a- tular, Otto Grotewohl,,a- nove mil toneladas. Cinco
lação e porque não figura provadas e referem-se à re- .iha-se em férias, _ mil ficaram no Rio as res-

..
'

10 orçamento?" tantes em São Paulo. Aque-Estavam em dívida' -- . �'.
�

- '''':
'

.

, _
_' __"", �-� Nobres Colegas. Senhores le alto funcionário ínfor-

,� -:- Dessarte., a paFti'r' ela ad-
Deputados! � � '.. =

ministracâe do sr, João Co- r p' t áf:e
� ,

t I:'m.- ..,c..a-O de° dr . ._' c.Bando, Oswaldo
' ii i� .� _"� ;.' ara o r gO,�aas es ra- IJ ..::10

emvl'gorna.Jatadesuapu-
. , .," iin,naSec,reta-ría�de,Viacão' 1,' d·i.-:,';'-g",,", l' ;. '. �-I"Il',;",r... ,:. l:I -

J' Oli'
'

,

h" -" -
. -

"" ; �, n(l e roml. �nl., MI ou: e e 100'" s. '- " '.,'.' ,e· ye�:r:a, por.pua a.u�ao á Obra� �P.\lbiicâ.s o� ue' - -"f, •
�

mi �Ahhcacao, revogadas.as 'ths'-.- b'
.

t
.

d"
.

.

, , q
;empre preie;:lv,el e cabe ao' ;. �

posicÕes em cóntràrio. ' smc�'ta e em lU enClOna a, ,ran'Sitam nas estradas do :Joder Público erguê.la! em abril oPltl·mo-- "

. � uma das mais pl'{,st�giosas Gstado são obrig'ados, ao se
"

Lo!!o após fez uso da pa- A balsa e' apellas supor'� 'figuras da Assembléia Le- "

-

1 d t d S· . utilizarem de uma balsa, aoavra o epu a o lqueU'a ' tável e não s,ubstitue àquegislativa dêste Estado, co- $BeBo o qual teceu comen· pagamento de Cr 12,00 por la!mo deputado sob a legenda .

h- d
" ;

'" <', /tários em torno do inciden- �amlU ao carrega o, C d 1lo P. S. D.. - oncoI' ar com a exp 0-

te ocorr-l'do em Lontras, m:u�, Cr$ 10,00 por caminhão va- .
'

dC 'd" t
' ra<;ão, da parte dO' Esta o,omo me lCO, compe en- ;io, Cr$ 6,00 por automóvel, -

nicípio de �io do Sul, do J bIt
"

, ;e e humanitário, propor- C $ 8
A

'b
.las a sas, a raves a. co-

I f· g. d'd r 00 por om us, ....

r
b d' .

'f'qua 01 a re 1 o o verea- .
-

. .

tA' t t ,_, .

.

.
' 1'an<;a, e taxas, �slgnl lcaI .:!lOna assls encla cons an e '< $ 2 t -

dor Salvador Rodrl'gues pe' ,-,r ,00 por carre a, . . . . . .
. .

P d 'P ,-

d I d t - . .', 'ranslglr conl o ' o er u'"� esve a a a quan os care- .. $ 1 1 t10 Intendente da citada 10 ;""1' ,00 por CIC IS a, ... '. .

l'
' ..

d'

'

I cem, pelo que se tornou ele- .-,.� 1
'

. 'I' ,

,) lCO, em pre'JUlZO o povo.
calidade que se fazia acom-

t d t d
'

_,
,,�l 'i7 ,00 por anIma, e ... , '1111en O es aca O em a nos ,.. $ O 5 d

_ E um estUTIU o ou uma

h
-

'-',r: ,o por pe estre; A .

d 'pan ,ar por soldados da Po-
C't I D' l' b d tQlerancla que retar ara a

lícia Militar.
sa apl a . ISSO resu tam a sul' os I _

Por essas e muitas outras
'

A

t b
.:!onstrucao de pontes e ou-

Ocupando a tribuna o ;!omAo es e: um po re

cam-I tras ob;as de arte: O nossorazões esse nosso mu_i pre-deputado Francisco Masca- j)ones paga, por uma garra- .

d,-ado e ilustre conterrâneo ;� dI' .. !)OVO preCIsa e ,pontes nas
renhas discorreu sôbre o es_

.a e elte, no mterIOr, '"

d d','oi alvo de significativas C $ 15M .

d"
estra as esta ualS, mas se

tado das estradas d f r O
r

, ,o. as, se tlVer e
'bl',e e r

1 a administração pu lCa

em Santa Catàrina. ;lOmenag,ens, ontem, pe o pagar a balsa, a garrafa sai -'
.

transcurso de seu< na'talício. ainda não pode construí-las
,por 2,50.

.

Embóra tardiamente os ou prefere substituí-las por

le O ESTADO enviam cum- Se êle transitar com os balsas, não venha sobrecar-

Caixa de Amortização di

vulgou ontem o quadro de-

monstrativo dos valores e a

quantidade de notas de pa

pel-moeda existentes em

circulação a 30 de abril úl
timo. Segundo e,sse quadro,
o papel-moeda em circula

ção naquela data atingia o

total de .,___ .

Cr$ 47.597.991.535,00, ha
vendo assim uma diferença
para mais com relação ao

1ue existia em circulação
um mês antes,' isto é 31 de

março de .. , .

Cr$ 699.799.821,00

Na edição de 13 do cor-
Faculdade de, DÍ1<ei.to de

rente, 5a. ,página, título Car-
Santa Catarina·

bonífera Cresciuma Ltda"
leia-se Sociedade Carboní-

Florianópolis 15 de Maio
e, de 1954

ünda, no corpo da matéria,
unde se lê Sociedade Car

bonífera Ltda. leia-se So-

RêWiuties !

mou que o-trigo turco foi

aslqUirido ao preço de 65-

dohn�_es "cÜ" Brasil, sendo o

mais barato até agora com

prado- no exterior, pois 'o

canadense nos custou ....

75,81 dolare; e o arg�ntino
108,00, o finlandês 88 doIa
res.

Em a nossa-< edição de 12_

do corrnete, 6á. página, na
ata da asseí�bléia geral or
dinária da' Sociedade Car

bonífera Próspera S. A., re
tifica-se' para Affonso Ghiz
zo onde se lê Affonso Chiz
zoo

fera Cresciuma Ltda.

UM CARTÃO
CATIVO

SIGNIFI-

;iedade , Carbonífera Cres
:iuma Ltda. e onde se lê
flua São Clemente 157 leia
,e Rua São Clemente 137.

Sr. Diretor d'O Estado
Ausente desta Capital so

mente hoje posso levar-lhe
.iS minhas mais calorosas fe

licitações pelo transcurso

1e mais um .aniversário d'O
�STADO tornando�as ex

.ensivas a todos seus auxi-.

iiares e colaboradores.
Formulando os melhores

votos para -que o brilhante

órgão da imprensa catari-I de-aUDcia contra
Oswaldo Aranha

RIO, 18 (V.A·.) - A Co- la Câmara, ,para apreciar a

.nissão EspecialJ eleita pe- ,denúncÍa oferecida pelo juiz
da segunda vara da Fazen

veículos de qualquer natu- da Pública contra o minis
reza 'e os pedestres ou ca-

,tI'O Osvaldo 'Aranha, por
valeir06, assim como os �lUi- ,O.

crime de responsabilidade,mais.

Art. 2° - Ficam cancela
da sas dívidas originárias
(lo uso dessàs balsas e lo

cais, pelos veículos, pessoas
ou animais, Vierificadas até
a presente data.
Art. 3° _' Esta lei entra

em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as dis

posições em contrário. ,

Sala das Sessê)es, Assem
bléia Legislativa, 18 de

maio de 1954; "

,Fl'Uncisco de Souza Neve's
- Deputado. '

çsteve reunida hoje, a fim

de c'onhecer e deliberar sô- "

br o parecer· que, sôbre o

assunto, élabol'ou o deputa-
do Arnaldo Cerdeira. Por

unanimidade de votos, ,a

Comissão aprovou, o pare '

�er do representante pauJis
ta que conclui pela rejeição
da denúncia, por nãó confi

gurar ela o crime de r€s

ponsabilídade, imputado ao

titular da pasta da Fazenda

pelo juiz denunciante.

nense continúe seguindo as

diretrizes' traçadas a 13 de
Maio de HÚ3 ,envio-lhe a-

tenciosas saudações. Henri-,
que Rttpp Júnior.

IUSO DA CIDADE ...

f
J

i

-I
�.

fiPLII,· tJl,

UDENILDA "Quer ser
nosso candidato. Mas

exige votação pluralis
ta. ,E' maquiavélico e

tecnicista. E sobretudo�
muito prudencialU!

t'·

.:�...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

CLINICA DE OLH<;>S - OUVIDOS - NARIZ E

'J. -,: GARG�NTA"
� -:- do -

-,.
* •

�

DR.'GOER !IRO'
'M/ (E' r�D I C � S····· I, Dr. 'a.o.st.. Brasil!l' o E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvid�s'- Nariz e Garganta

� do Hospital de Florianópolisr
.

DRA WLADYSLAVA
I ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada-com os màiamodérnosMARIO DE LARMO I DR. ALFREDO

.

"

'. ENÇAS DE éREANÇAS. i Redação e Ofícínas, .
à

.Ó»ru� Aparelhos para tl'atainento das doenças' daespecialidadeCANTIÇÃO . CHEREM I W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites'isem operação)
- MÉDICO _

I
, e CONSpLTAS: Das 10 às TeI. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
. DR AN'IlÔNIO DIB 12 horas.

Diretor: "RU�ENS A. inflamações do Nariz e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. RÃMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho:'

Doenças Internas Ex-diretor do" Hospital :, .·!lYIUSSl Gerente: DOMINGOS F. DE para- Ionisar Medicamentos (Tratamento, de dores de
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. -=. M.ÉDICOS - Cons. ·e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos, E'.U muitos
RINS' - INTESTINOS Doenças nervosas e men- ClRUIiGIA�CLíNICA Setembro ri. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. ·S. La-IULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

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

e inflamações dos Ouvidos)
,

Consültório +: Rua Tira-' Rua Tiradentes n. 9. cializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

I RAIOS .Xl (Radiografias da Cabeça)
lentes, 9. Consulta!'. das 15 às 19 'SENHORAS, com modernos

.

A D V O G A DOS -!lO ándar. .REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORARIO: ,horas. imétodos de diagnósticos e Tel.: -22-5924 - Rio de (OCULOS).'

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro... I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico. de
horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. � JOSÉ MEDEI- Reprejor Lida.

'.
. 'lesões dos Olhos) ,

Te!.: Cons. - 3.415 - .Res. 54 - Estreito. I' RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felire de Uliveira,

n'l
' INFRA VERMELHO '

_ 2.276 _ Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL
._ ADVOGADO _

21 � �o anda�·. _

. Grande Prática na Reí!rada de Corpos Estranhos deI Radioterapiap or ondas 'l'e l.: 32-987" - Sao Paulo Pulmao e EsófagoOS DR MA'RIO WEN Caixa Postal 150 - Itajaí S
'

DR. ROMEU BAST .

.'
,

- !cur�as-Eletrocoagulação.-:-
_ Santa Catarina _ ASSIN�T�RA. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

PIRES DHAUSEN !Raios Ultra Yioleta e Intra
.

Na Capital , v Belo Horizonte
CLtNICA MÉDICA DE I Vermelho., . . I DR. MÁRIO LAU- Ano o-s 170,00 Residência Felipe Schmidt, 113. Telefone 2,365-,�ÉDlCO

H lt I f <\DULTOS- E CRIANÇAS Consultório: Rua 'I'rajano,
I RINDO

_i3em0stre Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeCom pratica no OSpl a
I -..,:' , . - n. I. 10'a"ndar _ Edifíciodo' N I t rior d 2 h 'a t C I ' .

São Francisco de Assis e na; Consultório - Rua João '. ';'P��""
o n e I as oras em ian e no onsu tono

,Santa Casa do Ri. de t Pinto, 10 ---, Te!. M. 769. IMo�te�l�. " e

IAno
.. , .,: Cr$ 200,00

I"
.

,

I Consultas: Das 4 às 6,ho-' 1.O,1'ar.o: Das 9 as 121ho-
DR- CLAUDIO Semestre Cr$ 110,00 �. .

.

'. .Janeiro.
.

'l'a�.· j ra s - .��. MUSSI.
'.' .

Anúncios mediante con- . DOENÇAS DO APARELHO, DIGESTIVO -êUNICÀ' GERAL E>E "
r

- ORGES
. ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA

ADU-':'TOS.JE C�.IANÇAS I Resldênc ia: Rua Esteves' D�s li> as 18 horas _ Dra. B ,trá to. '
'.

,
.

-

.lli .L" MU'SI ADVOGADOS
._

O� originais, mesmo não DERMAT.OLOGICA E CLINICA GERAL
Consultórto : ,4-../. ,'G�túlio Júnior, 45. Te]. 2.812. i....·

-

V10M I N F
.

�·yal'gâti, 2 7"7,BIGV-�ÇÚ. i.,
. IResidê.tcia: Avenida Trom-

.

Fôró em geral, Re,?UrSos l,p�blicadCls,
não serão de o -

r. Ilne· unes, errelra�
.

Horário: Seg.undas e Quin- OLHOS _ OUVIDOS - powsky, 84. perante o Supremo Tr-ibuna! vídox. .

•

tas-feiras, das 8,'30 às 11, NARIZ E GARGANTA I

�DR. NEWTON IFede1'al e Tribunal Federal - A_ ?Íl;eção não. se. respo�-,
. ,

.

-

I I de Recursos.· sabil iza pelos conceitos emi-
RECEM-CHEGADO DO 'RIO DE JANEIROhoràs�', . , " D"AVILA F.SCRITÓRIOS· tidos nos artigos assinados. . ,

I{esidência: Rua Felipe �

!
. ATENDE A RUA VIC'llOR MEIRELLES ,N° 18, 10

I CIRURGIA GERAL Florianópolis -, EdifíclO � ANDAR DAS 9 AS 11 iRORAS - DIARIAMENTE.Schmídt, 23 __: 2° andar, DR. JÚLIO DOIN 1 Doenças -de Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12 I'armacías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU�l�t. 1e� Ter_3.0Ql I VIEIRA Proctologia - Eletricidade - 1° andar - sala 1.

de PI·an.ta-o .

DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
Médica, Rio de Janei.ro _ Edifício

SCHMIDT.'

'DR.' WALMOR Zo-
, .. Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antõ-

8 Sábado (tarde) Farmá,.

-

MER GA''''R''C'IA· Especialista em: Olhos -
Meireles n. 28 _ Tetefone: nio Carlos 207 .;._ sala' 1008.

. ',' Ouvidos - Nariz e Gar- "3307. " cia Esperança -'- Rua Con-
e

Dilplomado pela. Faculdade DR. CLARNO G. Ih' Mafra

N· M I' �C I B k'Nacional 'de Medicina' da ganta. Consultas: Das 15 horas se erro

aVIo O' Dr a'r oe'o-c e�di t GALLETTI 9 Domingc i--> Farmá,ci.a .' ',.. 1« ')�Universidade do Brasil Receita de óculos. em ian e.

Ex-interno por concurso da Infra-Vermelho. Residência: Rua Vidal _ ADVOGADO - 'Esperança-RuaConelhel-1 " ,....,., I

Maternidade-Escela Ultra-Sonoterapia _ Ne-
Ramos...,... Telefone 3.422. Rua Vitor Meírelles, 60. 1'0 Mafra

.

,RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA
'

(Serviço do Prof. Octávio DR. DIB CREREM FONE: 2.468. 15 Sábado (tarde), - Viagens entre FLORIANúPOLIS e RIO DE JANEIRORodrigues Lima) Lulizações,
,

AqVOGADO
....:.. Florianópolis -

Farmácia da Fé'� Rua Fe-I Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-li'
.

t d S
.

d Equipo, de Oto-Ríno
'

----.---. � '".
- --.; ,

l b tíã Ilh B 1 Ub b d
'sx-m erno o ervrçote. _ li S h idt I as iao, a e a, atu a, sen o nestes quatro últi-.

I " .

E t d ) ,.,_ Causas cíveis; comerciais, l f
.

mal'oec;; ipe c mi ..Oirurgía do HOsplta, I, umco no s a o n Or y � .; , .

. mos apenas pata movimento de passageiros. .

I. A. P. E ..T. C. do Ri9 de Rua - Vitor Meíreles l criminais e trabalhistas, 16 Domingo - Farmácia
I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba. nãoJ�neiro .

I d
n. 22. Consultas populares uteís da Fé - Rua Felipe Sch- prejudicarão o hOSrário de chegada no RIO (Ida) e. Médicc. do .Hospíta ê . R'ua Nunes Ma,�hado, 17 midt ANTOS (Volta) .'.

,--- Horário - 9 -ás 12 horas t:
. 'Caridade -

'd ) b
.

. ,
. ,
'. ,,,' 22 S 'b d (t d)DOENÇAS DE SENlJORAS - 16,ás 18 horas. . (esq.;Tira entes _ so ra- O leitor encontrará. De.'·

. - ,a a o ar e -
.

ITINERARIO DO 'SIM "C;ARL HOEPCKE" NO'n" ',-

Ç.P\.ES' 5 do sala 3 ta coluna, in.formações -fI1M Farmácia l\109í1,r�a - Rua -F.._. ''';l:>XRTOS-2=OPERA ti FONE - 2.67 . -. J'
,NO M�S D� MAIO DE 195.'4 : '

"" '''U J
-

p' t 16
.

\.
.

necessita, .diàriam,ente e' d. Joa-o PI'nto'"

"flI1S: 1,lia ,oao 10 on., He,;id,ênc'la: Trav,essa "

': das 16,.00 'às 18,00 U.ru;;sán�gá' 2. r-
. im(!d�ilto:: 23 n.omin�· - Farmáçia

Iiora.s.. oê �\pt. �102. . DR H E 'N R IQUE \
.

-f, I J,.
I

Moderna - 'Rua Jroão Pi.-
,Pela' manhã atende •

, IJORNAIS ,Tê;iefDDC' / Florianópolisdiàriamente 80 ...lIos- PRISCO' PARAISO

10
g.tado ...... .;... ', 3.022 to,

1
,

't I d C 'd d O G 216511. 29 Sábado (tarde) Far.-pi a e arl a 'e.

R VIDAL
.

MÉDIC \ azeta.. .. .. .. .. • u

Residênéia: D . .

Operações Doenças O��r�o da Tarde '" 3,57P m�cia �to. Antônio - Rua
Rua: General Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I d Olarlo da Manhl 2.463 Jbao PmtoCONSULTÓRIO - Feli- de Senhoras - Clínica e

A Verdade .•....•.. 2!0I(1· 30 D' F'
.

n. 101. Ad lt .. 1"8'" I ommgo -:- armaCla

Pe Schmidt, 38.
. u os.' Imprensa Oficial ",ro .. ITelefone: 2.692.. I Curso de Especialisaç�() HOSPITAIS

.

Sto. Antônio - Rua' João
--------- CONSULTAS - OIlS 4

-

d D
. ii'" 'd d Pinto.

DR. ARMANDO VA_ Ct".6 horas. no Hospital dos Servi Grf-S e ,·UI a e:

"E d (Provedor) . .. %.314 O sel'viço noturno será'
LÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- CtO sta o

(Portaria) . . .. 2.M)36 efetuado pelas farmácias.

I (Serviço dI) Prof. Muia- N
� R zbJ31- MÉDICO _ veira, 130 ereu amGa. . . . • .

Sto. Antônio, Moderna eDos' Serviç-3s de Clínica In- FONE '_ 3.165. I no dp. Andrade) .

Milità;r........... IJ157 .

,

fantil da Assistência Muni"!. I Cl)nsultas.,... Pela manhi São Sebastião (Casa Noturna situadas às rt�as

cipal e Hospital de Caridade
_

- I n') H0spital de Caridade.
. de Saúde) 3.'153 João Pinto e Trajano. EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

CLíNICA .MÉDICA DE DR- ANTONIO MO-, À tarde, das 15,30hs. Maternidade Jloutor

CRIANÇAS E .ADULTOS NIZ DE ARAGAO e� diante no consult6rio, ,CHcAarMIO;D�,o;ri;R.:·· S.121
- Alergia - I

Consultório: Rua Nunes: 6. Ru� Nlmes_ Machado 17, GENTES
Machado, 7 - Consultas das CIRURGIA TREUMATO· E'iqll.na de Th·adentés. Te1• €orpo de Bomb"iro8
15 'às 18 horas. oIr"tOoGp!dAia. 2 76'6. �erviç� L)ui (Rt'cla·Residência: Rua Marech::tl' '" mat;oes .

G 'Ih 5 F 3"'83 Consultório: João Pinto, :Residência - La Porta f·olícia (Sala Cumla·UI .erme, .
_ one: " .

18. Hotel.
Das 15 às Í7 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 185.
Fone: _ 2.714.

Indicador
_

Profissional:

IDA' V 0 L.T A

Itajaí Rio de Janeiro Santos

19/5 20;5
,24/5 26/5
OBS.: - O ItinerárJo supra está sujeito a alte-

>'ação sem préVio aviso.

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas

.

do Rio de Janeiro às 16,00 horas
Para mais inform�ções dirijam-se à

Caixa Posta), 45

}'lorianópoliB
Santa Catarina

sárro) .

Polícia (Gab. D�le·
,ado) .

CO�lPANIIIAS DE
TRANSPORT.
AÉREO

TAC ..

Cl'uzelro do Sul : .

Panalr .

\ arif .

. Lóide Aéreo , .

Ht<at" .•.•., '

'Bscolà Dllm'arla'
1.3IS I A-dv8ntlsta
�.404 I Matrículas Aberta.

I C.usos: Primário e Aã-I%.038 I missão. -

l.5!!.!.· Rua Visconde dé Ouro

Preto, ·75.

Rúá:. Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.21�

Viagem cem i segariJuça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO l(SnL�BBASILBlRO)
Florianópolis ...:_ Itáj�f - Joinville - Curitiba

Agêntiâ.: i�: �:���� Sfl��\�: �a

DR· I. LOBATO
FILHO

Doenças do apare'ho respi
ratório

'fUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E,RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
Nac!onal de Medicina"Tisio
logista e Tisiocirurgião do I

HospitaL Nerêu Ramos
Curso Cie especialização pela
S. N.' T. Ex-inter!lo e Ex-as

sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro, Guimarães
(Rio).

/' -.. Cons: Felipe Scbmidt.- 38
- Fone. 3801.
'. Atende em ho,!,a mat�ada.

: iRes: Rua São:iTo,rge 30 _
, ,Fone 23�5.

._------�---�---
.. --_..... , ...-.

,

.Lavando .. CE.)m Sabã-o
. ':

r:- '- ..

,- v� d
.' 'Alugam-se ótimas resi'

irgem J:!.:5h,e,C,l,a," -lUa." " e
..

--:..
.....-l--fv 1!:��:�n�n�aeà!�:a J:::'I" �

- C)-p;:���� 'lI�tAI Coqueiros, p r o xi m o aO

da Cla., WI'Zlt .INDESTBII,L-J&ln,llIe. (�artJa,�8uistradl}.,' >'. !t:�:EtritJDAOE- ( Pr�;o��:�:�s à Rua CoO'

eaJD.omiza-se jempO e_d_l�n_h_e..:..l..;_ro_· selhei.ro Mafra nO 24.
,__,------ ---,,---

A C I' E
Agência

d,e

3.700
. 2.500
3.553
z_a25
2:402
i.33'S
�.600

Diretoria
.

de Obras" Públicas'�
'. .

Pu b.licidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,�,"11!

Florianópolis, Qu.arta-féir'a, 3.9 "de Maio ele

,NO LAR E NA SOCIEDADE

MAR Hoje n.o

Passado.

"Ma�' revolto que em ondas escachoas
nos rochedos, em branca espumarada,

, és o mesmo que em noite enluarada,
acaricias dos batéis a proa ... 19 DE MAIO

Selvagem mar cujo bramir ressoa

através de distancia incalculada,
és o mesmo que beijas a enseada,
quat;ldo o sol, no horizonte, te -coroa .. .'

A data de hoje recorda

nos que:
'em 1.627, o Rei da Ingla
terra, Jacques I, transferiu
a concessão que havia-feito

a Robert Harcourt e outros,

para a colonização do Rio

Amazonas, ao Duque de

Buckonglam, ao Conde de

Pembrock e associados, to
dos pertencentes a nobreza�

Na ondulação da tua superficie,
reside a dó'ce calma da planicie,
e a agitação das almas descontentes.

Força e, fraqueza, cólera e bondade,
és a imagem da propria humanidade, _,

projetada através dos continentes!"

, ERNANI CALBUCCI
za;

x x x
_ em 1.638, como conse-

mês o seu aniversário nata- quencia dos ferimentos re

Iicio a gal�nte meni�a Eli-I cebidos na vesp���, ,faleceu
S,NRA. SOLON NEVES zabeth Mana Lenty, filha do

I na Bahia! Sebastião do Sou
sr. Adolfo Coelho dos San- to que desde 1935 vinha

,

,
'

Transcorre, hoje; a data tos e de D. Maria Lydia dos servindo com denodo ccn-
I

natallcia .da exma. snra. d. Santos. I tra os holandeses;
Miriam Gama d'Eça Neves, A símpatica e estudiosa I

- em 1.756, São Miguel,
esposa do sr. Solon Neves, menina que neste dia foiv em Missões,

-

cercada por

do alto comércio em Tuba- muito cumprimentada por' tropas brasileiras e de Bue
rão. um grande numero de a-": nos Aires, comandadas pelo
A ilustre aniversariante míguinhas, as nossas felící- Governador Viana, 'rendeu_

,

descendente de tradicional tações. I se, caindo entre os prisio-
familia "barríga-verde", go- "neiros, o Padre Tadeu He-

,

'za de grande, prestigio na Faz anos hoje o galante nis, verdadeiro díretor mili-
o

sociedade catarinense pelas menino Mario Cesar Trilha, tal' dos, guaranís;
elevadas virtudes de cora- dileto filho do destinto ca- I - em 1828, foi apresen

ção cristão e qualidades de sal Sr. Alvaro Arli�do Tri� tado a camara um projeto,
carater, pelo que; no ense- lha e Sra. Augusta Trilha. I de autoria de Jesé Clemen-.

jo da data de sua nativída- - Snra. Alzira de Almei- te Pereira, abolindo a es

de, muitas e significativas da Leal; esposa do sr. Viria- I, cravidão e tráfico dos Afri-
,

-homenagens serão tributa- to Leal; , canos em 31 de Dezembro
, -I

das. - Sr. Osvaldo Climaco; 'de 840;
Os de O ESTADO, res- - Sr. Ylmar Luz; I -,em 1831, no Rio de Ja-

peitasamente, se associam - Sr: Alexandre GOlpes; neiro, foi fundada a Socie-
às homenagens, formulando Sr. Osmar Georges dade. Defensora da' Líber-

os melhores", votos de feli;.1 Rolin; ','
. dade e Independencia 1 Ná-

citações. ,- Snra. Elba Magno ��- , cional, 'sendo seu primeiro
�

-x- mos, esposa do' sr. Osvaldo \ Presidente Odorico Men-,
'SR. JORGE DAUX Ramos; des, tendo sido Evaristo da

- Sr. Alvir Riesemberg; Veiga o promotor e a alma

Hoje transcorre o aniver- - Snra. Juvelina Bento dessa Associação;
sário natalício do nosso Machado, esposa do sr. Vir- - em 1833, uma sedição
presado conterrâneo Sr. gullno Machado;

,

I militar e politica, contra.' a

Jorge Daux, do alto comér- -Sr. Alvino Z9me1';, autoridade da Regência,
cio desta praça e, dinamico - Snra. Cecilia Riesem- que instalara em

I 22 de

diretor dos Estabelecímen- berg; Março, foi dominada pelo
tos "José Daux S. A." - Sr. Walter Damiani; General Pinto Peixoto, em

Cavalheiro de fina educa- - Sr. Osmar Oliveira; Minas Gerais;
ção, sempre pronto a servir - Sr. Gladstane Paladi- .

- em 1840, os "balaios"

a quantos necessitam de no; foram repelidos em Ladei-

seus préstimos, o ilustre a- - Srta. Lenir Pavan da ra, no'Maranhão, -pelo Ma:,
niversariante, vem sendo Rosa, filha do sr. Júlio Ce- jor Pedro Paulo de Morais

pessoa de grande prestigio sarina da Rosa; Rêgo;
na sociedade local, ver-se-á '- Sr. Bernardino Borges -em 1842, afim de com-

sem dúvida, alvo de signifi- Neto; bater a insurre,ição, dos li�

cativas homenagens por -Jovem Fernando Cam- berais em São Paulo, em

par parte de seus inúmeros pos Lobo, filho do sr. Alva- bar�ou no Rio de Janeiro,

ANIVERSA'RIOS:

1'0 Campos Lobo; com as primeiras tropas en-

-x- ,viadas pelo Govêrno, o G_e-
MENINO CARLOS RO-' neral Luiz Alves de Lima e

BERTO DA ROSA Silva, Duque de Caxias;
- em 1,847, faleceu o

Conselheiro Joaquim Gon

çalves Ledo, nascido noRio
'de Jane�ro em 11 de Agosto
dê 1781. Foi pm dos mais

destacados propagandistas
da Independência, tendo

Aos muitos cumprimen- dado o gr:ito de Indepen
tos que recebeu os d� O dência, em Agosto de 1822,
ESTADO se aS,S'bcia!ll' for- em um Templo Maçonico;
mulando votos de 'Ínuitas. André Nilo Tadasco

amigos e admiradores.
Os de O ESTADO, cor

, çlialmente, cumprimentam
com os melhor-es votos de

perenes felicidades.

OTOMAR BOHM
Festejou, ôntem, seu ani

versário natalício, o galan
te menino Carlos Robe:t;to,
filhinho do distinto casalTranscorre hoje a data de

aniversário natalício do Sr.

Otomar Bohm, competente
técnico de rádio e eletrici

dade, estabelecido no Sub-
,

/

distrito do Estreito, ondé

� I .,;.._

Paulo Martins da Rosa -

Otilia Rosa.

reside ha anos, com a acre

ditada CASA EUREKA 10- felicidades para aleg:r.ja� ��
,calizada à rua CeI. Pedro seus dignos genitores. � .

Demoro, Canto).

A 8a. Maravilha do
Mundo

- Assim classificaram os

I
sempre, da .(larte de cada

criticos Europeus a grande um,as� '�ais ent�siásticas
creacâo de ROSANA P'IC- palavras de eloglOSO aos

CHI: a opeTeti CZARDA bonecos vivos que fazem,
executada pelas marionetas no palco ou no picadeiro,
que encarnam o Maestre os mesmos desempenhos
PADERWSKY ao piano, e dos artistas de carne e osso.

o celebre KUBELIK ao - Depois destas ligeiras
violino. considerações, �mos a sa-

� A CIA., INTERNA- tisfação de informar ao cul

CIONAL DE MARIONE- to publico deesta capital, à

TAS que ESTREIA HOJE ESTREIÀ HOJE no CINE

no CINE RITZ, em Espetá- RITZ -do primeiro TEATRO
culo Patrocinado pelas Ex- de MARIONETAS que vi

mas, Sras. dos Rotarianos sita o nosso Estado.
- Trata-se como já dis

semos, da GRANDE COM

PANHIA 'ITALIANA de
"ROSANA PleCHI" que
fará realizar também al

guns espetaculos
.

para a

PETIZADA em dias que
serão anunciados oportuna-

o nosso aniversário
Por ocasião do transcur- de Souza" pela Federação

so do 410 aniversário dêste de Esgrima de Santa Cata
Jornal a 13 do corrente, ti- rina -= Capitão Ruy Sto-
vemos a honra de receber,
nesta, Redação, a visita dos

Exmos. snr. Almirante Car
los da Silveira Carneiro,
Comandante do 59 Distrito

ckler de Souza - Associa- de Florianópolis, é um jac
ção Atlética Barriga-Verde to feliz da alegre arte.

Clu�e de Regatas "��do I - Procedente dos princi
Luz - Sr. Bento Vieira pais Teatros Europeus, a

- Jornalista Hermes Gue- Companhia de ROSANA
Naval; Jornalista Gustavo des da Fonseca - Corpo de 1?ICCHI é a mais antiga da
Neves, Deputado Francisco Bombeiros de Florianópo- Italia, tendo sido fundada
Neves, Sr, José Daux e Te- lis � Camara Municipal de ha mais de' 250 anos, pre
nente Ildefonso Juvenal Florianópolis que consignou'miada em Napoles com Me-
que nos vieram felicitar. votos congratulatório por dalha de Ouro em 1876.
Foram recebidos os cum- proposta vereador Antonio - Celebrees em todo o

primentos, por telegramas, Apostolo '- União Benefi- mundo, os bonecos de RO
oficios, fonogramas e car- cente e Recreativa Operá- SANA PICCHI proporcio
tões dos seguintes elernen- ria - Clube de Oficias da nam a creanças e adultos
tos: PPolícia Militar do Estado, um ESPETACULO INOL-
DE FLORIANOPOLIS

'

DE ESTREITO - Jor- ylDAVEL, deixando por
Jornalista Osvaldo Melo nalista Heitor Santos � Sr. onde passa, uma saudade e

- Deputado, Osvaldo' Ca- Bernadino da Costa 'Vaz a convicção de que nunca

bral - Dirceu Gomes - DO RIO DE JANEIRO se viu e talvez jamais assis

Arybaldo Povoas -, Dr. - Senador Francisco Gal- tiremos espetaculo, igual
Lener Rodrigues, Diretor lotti - Sr. Jabes Garcia - pelo resto de nossas vidas.
do Hospital "Nereu Ramos" Presidente Linotypo do - Ninguem deve. perder
- Sr. Oscar �reira - Sr, Brasil - Jornalista Vicente esta magnifica oportunida
Flavio Ferrari, Diretor Ge- Lima, Diretor do Lux Jor- de de conheeçer o mais lin
ral SESC e SENAI ---:. Jor- nal - do espetaculo que percorre
nalista Zedar Perfeito da DE ITAJAI' - Prefeito
Silva - Capitão Médico Paulo Bauer' -'-
Dr. Carlos Fernandes En-

o mundo.
- Assista a ESTREIA

HOJE no CINE RITZ e po
deremos afirmar que você
voltará todas as noite.

gelsing, Diretor do Hospital - -----
de Qua�nição .de Florianó-,Ipolis - Vereador Antonio

Apostolo � Sr. Osvaldo
I

Goulart +. Desembargador
Alves Pedrosa - Coronél

�ara Ribas ,,- Jornalista
'VVà1Oir--d'e 'Oliveira

.

Santos
- Jornalista �'êy Cabral
feive -,�Clube'í>'oze de A

gosto .,.- Dr:-Laúrd Fortes

Bustamante, Pí-esÚlente Ro

.ary Clube - Rádio Gua

rujá .:_ Muníbge - Jorna-
'lista 1\dãõ�l\/Ü;:a�d� -� Dr.

Lerner Rodrigues, Diretor
do SANDU - Coronel Lo

pes Vieira - Dr. Mário Ro-
.cha - Professor" Roberto

A fttAIlILlT.l(ttO DG
" FERRO

mente.

G. S.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

Os eXCeSSoS da Vida modero
na provocam a diminuição da
reslstêncla, a falta de enor;
gia 1l:stes malos . podem ser
Vencidos eficazmente com o
Uso ..d� ,Píllil_1l'S' ou _ Xarope
;Blancard. medicamento rc;
gcnerador por exceiêncta
do sangue e' fortificante ge.
rat. Pílulas e Xarope 'Blan_
card contêm o Ferro - nu;
ma feliz associação ao Iodo
- necessários ar organismo_,
c há 'ma� de um sku�
'Vem sendo pr-e íer ídos pelos
médícos de todo o mundo.

- Entre os bonecos que

compõem o elenco da BRI-
,

LHANTE COMPANHIA'
\ ,

DE MARIONETAS ROSA-
I ��NA P�CCHI dastacam-se:

,�;,
� _

'

_

O MAESTRO PÀDE-,;>� <

,REWSKY-OVIOLINIS-I "7U-_EFlLTA K,U!3ELIK - O AMl-I 87'GO DÁ ;DNÇA - O �S- P[!!FEiCRÓ SEM /G'URL.
QUELETO EXCENTRICO

-'

- ZÉ CARIOCA - PATO
�--------

V,ende-••
1'a. •

Tratar com o Sr. Dante

Bonetti, á Rua José Cân

dido da Silva s/n, (No final
da Rua). ESTREITO.
Vende-se uma mobília

movimentar bonecos atra-
de Sala de Jantar.

vés de complicados proces-
Vêr e tratar à rua VidaI

sos de maniEuIação. Ramos n.: 38.
- Gerações e gerações

lícia Militar do Estado -, "
.

d O·Major Ma.uricio Sp�ding:Preceito o 18
têm assistido, ante embeve- CASA MISCELANIA distri.

VE.A /IA T d S Ir DOENTES DA RAZÃO
� erro o o ,- h 't'Gracas a acao umanI a-

, IX porte do séria ria d'e'nwner�s médicos, os

"aMundo em que Vivemos" doentes mentais passaram a

,------------ ser olhados como doentes
A mulher mais, bem 'do cérebro, doentes da ra-'
vestida do Brasil

,
zão.' Pa�a o. tratamento de

'N;;;';i;;:;;-;'úm�r;;' T'APE;A"'S' ta�s enfermos, existem ho}e
à vendo hoje, do I .

, serviços especÍé�lizado�, hos-
revisto ilustrado I'Cr$ 7� pi-íais,' sanatórios e casa�

, MANOEL ROBERGE JUNIOR

de sau�e. <',. Maria Carvalho Régis e Família, convidam os parentes e
Procure encammhar os pessôas amigas de seu hospede Manoel Roberge Junior,

doentes mentais aos fos- 'para as�istirem a missa de sétimo dia que, em' sufrágio a

pitais e serviços clinicos sua alma mandam rezar na Catedral Metropolitana na,
especializad�s, para que próxima q�i?ta-feira, dia 20 do :orren�" às ,7 horas.
� Desde Ja agradecem as pessoas que acompanharameles rec�bam tratamento

no a sua última morada', assim como neste áto de fé
convenientes - SNES. cristã.

t agradecimento e' Missa

ÇO VAGALUME- e. ,. a

inesquecivel LILI.

�.

DONALD - O PALHA-_.0 ...

Balconisja
PRECISA-SE DE UMA.

FAVÓR TRAZER, RE-

cidas e surpresas, aos mais

diferentes espetáculos de

"�ARIONETAS", havendo

'- Não há quem não co

nheça, dentro das grandes
atrações que divertem as

massas, os espetaculos de

"MARIONETk'\S", a dificil

quão deslumbrante arte de

Lacerda, Diretor Estatisti- FERENCIAS.
ca - Sr .. Oscar Cardoso - TRATAR EM "MODAS
Sr. Dionisio Damiani - Ca- CLIPER".
ronél Duarte Pedra Pires,
C'omandante Geral da 'Po-' ,,-----

LIF'E
EM EspANHÓ.L

AVENTURAS 00
O aniversariante que é

muito benquisto no lugar,
receberá dos seus inúmeró�
amigos e admiradores mui

tas fE:licitações, ás quais
juntamos as de O ESTADO.

I ,

ELIZABETH MARIA'
LENTY

Festejou á 16 do corrente 1

!'

. �

ZE�MUTRETA

fI'.

E EFICIENCIA

Vende-se um terreno

sito a Vila CeI. Lopes Viei-

bl',doia dos Rádios R.C.A.

vitor, Valvulas e Discos.
Rua ConSf'-lheirG Mafra.

•••

,. .
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o

'O Boeaiuva eum-' .gueirense por' quatro, 'I dem, nãp se registran- lnestidade na sua ár- ,A partida entre os

priu, domingo, passa- tentos a um. Repercutiu bem a nova façanha do Bo 'do nenhum senão que, dua missão. conjuntos suplen te s.

.do, .uma de suas. attia�, Quando o Bocaiuva caiuva derrotando o vencedor do Figuei- I viesse, solapar o brilho D f -t D '
' disputada 'como preli-

, , e a o emarla

ções mais brilhanteS' extreou no certa m e rense nos seus domínios, em Henri- da tarde futebolística. ,I ,'_
,

I
'

prosperou muito em

Iminar transcorreu em-
ao levar, de vencida 'a' perdendo por 3 x 1 pa- que Lage:.- Os artilheiros - Re- -

'

,

O novato 'Gerson
tao pouco tem,po, me-

po,lzante e movimenta-poderosa esquadra, dó ra o Guarani- "lanter- 'torno de Bubi - Brilhou no api- d
�

,

D
'

, recen o por ISSO a con- da encerrando-se semImbituba Atlético Clu- na" do Campeonato do to Gerson Demaria - Isolou- emaria, agora pro- "

,

ido
â ,. fiança dos clubes para vencedor: 2:� 2, .resul-be, considerada uma' ano' -passado; a nume- se o Paula Ramos com o em- mOVI o a primeira ca-

a direção 'das partidas;
-z»

das mais eapaeitadasjrosa-íamiiia do 'JGarQ- pate na preliminar tegoria de �rbitrós� �a mesmo as de.responsa- -tadé 'que isolou o Pau-
ao título máximo do to' ficou sem saber a x x x "", ,F,C,F·" aliás merecida- bilidade corno a de do- 'Ia-Ramos na Iiderença
Ioot-ball Ilorianopoli-, que atribuir o fracasso

car foram os artilhei- ,O prêlio transcorreu mente, ,desencumbiú-' mingo na-vila de Hen- do certame de aspiran-
tano.

, .

"

A "�� "equipe: Mas, feliz- l'OS', do vice-campeão dentro da' maior or- se'com critério e ho- rique Lage.
' .

teso .

_ MaIor. Impo-!'tanCIall,mente, �x�ste vonAta�e I�ue agora, será olhado '

"<

teve o �r�unfo d? dU-I,� harmônia n? grenno �om, respeito pelas de-
---

"""

b� yr�sI,d�do pelo Ca- Ida nossa Marinha de mais.equipes ,�oncor-

C
"

, '
- -, ' ,.

pIÍao Fehx Vieira de IGuerr� e a,p�ese�ça de lrentes. Para o conjun-
'

',i"'O- .0"--V�',O':�'',.a'_,ao'Azevedo Né�tO: �ab�n-IP�rana na dIr�çao do I to,dirigido pelo coach -', _

do-�e qu�, fOI o��ldo no [pla n ,t e.l aurI-celes�e I
uruguaio Félix Magno

redut,o adversário, em �on�tItUl uma garant�a I consignaram Waldir e

Henrique Lage, peran- a boa marcha ,da equr- Lando.
.

te um.público dos �ais- pc: O quadr� de' Oscar A cidadela. boquen
numero�os e entusias- If�I'J a Henr�que -Lage se, voltou a.ser ocupa
tas que bastas vezes;�ISposto a tudo para da por Bubi- que teve
t d d bei

I
I h bilit t ::atarI'nense de Xadrez, a- mente.

em a o so :]as pro- la_canç� ,a �e a 11

a-Iüma:,ãtuação soberba, .ompanhàndo o desenrolar

,:as de educação espor- çao, ,F.!Jl, Jogou}e ven- 'constituindo-se n�ma Ias sessões sempre grande -o__ü�ll"",()�O_()

tiva, _' , ,Iceu, clando��mr atesta- das melhores figuras, iúmero de assistentes. Já
E note-se que duas ] do de sua pujança e do 10 fim, essa competição tem

semanas antes, 'nesta muito que ainda virá a .bsorvido 'a �t€nção do

Capital, triunfava o fazer 110 certame. ' nundo enxadrístico ilhéu,MERECEU VENCER . ,.

Imbituba sôbre. o Fi- China, Zacki e Os- - una vez que reune os. va-
O UNIVERSAL .

ores mais d€stacado� da
iobre arte, de Caissa=da ca

drosa" iniciou-se sábado e
)ital. Vêm liderando a pro-,
la máxima 'do xadrez-da' ci- prosseguiu domingo: Na sa

batina, o ]fluminense goleoulade:os -srs.: José P. Garcia
o Batafogo por 4 a O, no

e E'lio BaIlstaedt, seguidos Maracanã e o Palmeiras a
pelos srs. Jorge 'KotZias, '

-

, duras p,enas suplantou ó
João' Ribeiro e "outros ,com _ _,

,� i

d' 't d t C '

'

.. , ; �à9 Paulo, campeao PçlUlIs-
. \_'�...'''- ' ,ISpU 11' e uma aça" on.,. menos, POSlitlblhdatles, ag0-' l' ',' 1 O P 'b'reahz:adas:'ã� ehmmato,.. ',,,.,�

, .'
"

.'" '. , -, ,L.,. -'..,. 1'ª,R9r x,, no acaem u.
"'?- ' ,cprr�ram quatro 'pos8.ªntes ,ra_, de' al(ran�ar OJpnmel:ro! �,

-,

FEderação Aquát i c a de rias 'de �ó�i:'rJg�er,� a ?, ,clüpes v'arzeanos', destacan- 1 S' d �
-

i Domingo defrontaram-se no
� -, ugar flgun o' õ regu' a-o _ .

Santa Catarina, em sessão ,remos afim de se;rcescÓ'':' d U" I' " - , Maracana os conJuntos do
, .' " .': � ,,{ " ,'o-se 0- lllversa ,t1]ue sam mento dês'se Cainpeonato�'

-

realizada d_ia 14 de maio de 'lhldo o conJuntó' quer 1
-- , b' América e Santos, levando

- ' ,', "', com os ouros,. apos n- organiza9,o pela FCX, -

os 41
1954, deliberou o seguinte: ,re�re�entará está e�t�::, lh�ntEis "performances". primeiros colocados dos 9'

a rneIho: o, grêmio carioca I gressar de nova e vitor,�osa
1 - Autorizar a Pre,�,idên- dade nas r�ga,ta� -de, A' 's 9 h'oras fOI' l'nl'cI'a,do o por 2 x L, '

I excursão, pelo Velho ,Mim-
e' concorrentes, serão selecio-'

cia a inscrever a Fede- :' ,Pôtto Alegre.�' ", primei;o jogo, disputado 'en- nado� para, t��arem parte '" �ój�, no Maracanã, esta- ào.
,

��A,��a�$�5������I��������IC�����--�-----------------------,--,--------ta Cat�Ilna, nas rega
I, ,,31 de maIO, para, ,os vencendo o pnmeIro por juntamente com 4 outros do

. tas d.e '13 de junh.o, a I
- elu.b_�s so,licitarem .' i�s-, um tento a' zero, gol 'c'on-

'o

�

, interior, já indicados pelas
reahzAar-se, na CIdade

I' cI,'I�ao d.as. gu,a.rlllçoes I signado por HI'ldebrando na d d 1respectivas enti a eS fi ia__

de Por,to Alegre, con- nas ehmmatonas de primeira fase. Acentua-se das. Entretanto, a re:aliza--
correndo os páreos de, ollt-rigger a dois re- que o Palmeiras é formado ção dêsse Campeonato do
o_ut-riggers a 4 remos mos. l' t t-

exc USlvamen e por garo os, Estado, está dependendo do ,

' '

com patrão, .out-rigger li -,- Solicitar 11 Federação tendo deixado bôa impres- _1Uxílio 90S podere; públi-
'

a 2 remos e double- Áquática do Rio Gran- -

b 1sao, pois sou e utar de, cOS., alimentando a FCX a
scuIl. de do Sul esc1arecime�-

, igual para igual. ',esperança de que o Dr:
2 - Revogar a decisão tos s�bre o p�reo de I Após foi dado início ao Paulo Fontes, Prefeito da

constante, da Nota Ofi- out-ngger a dOIS remos, segundo jogo, sendo adver- Capital, pOSSá dar as aspi-
cial n. 1, em que esta- nq �ntido de informar, sários os times do São Pau- rações da FCX o .auxílio
beleceu como elimina- si o páreo de out�rig- 10 e do FlorI'ano'polI's. Trl'_'

....

, que merece. Deve-se-obser-

tória,' na prova de

out-I
ger a dois remos, é com 'unfou,' o São Pau,lo, na co- var_ ainda que as ativida�

/ rigger a 4 remos com ,patrão ou sem patrão brança das :penalidades má- des da FCX. não param aí,
Patrão, o páreo Honra em face do ofício ·da-· O '1' f' d' t

I
Xl,ma.s. pre 10 OI ISpU a- tanto que já est.á organiza-

Federação, da regata quda entidade: � d d I I_ llSSlmo, agra an o pe o en- do e te,rá início amanhã o
de 23 de maio próximo, / - Solicitar à Federação, tusiasmo d,os litigant�s. ' I Torneio de Xadrez da 2a.
em face de não ter ha- Aquática ,do Rio Gran-, E 'd h-

.

. ncerran o a man a es- Divisão, para o qual já és--
vido Inscrição dos clu- de do, Sul, no sentido t··- d 'd' d

'

, -por !Va, Jogaram, eCI m o tão inscritos eIementoii, 50.-bes ,do interior do Es� de lnformar, si nos pá- . .

J torneIO, os conJuntos ven- vens:' e de -talento, e dos
tado. ,reás das regatas de '13 d d

'

ce ores as partida�'acima. quais muito espera a FCX,de junho a FASC ,pode- 'r U
.

1 PI'
,

ant@lllversacomoa-'paraa"renovaçãoâe",vaIo-rá inscrever maJs de meiras lutaram, denodada- res no Xadrez catarinense.
uma guarnição., d' fmente' o prinCIpio ao im, Trata-se, ,dos inteligen,tes
-, Considerar-- o venc,e-

'

brindando os espectadores
dor da prova de out-

i,

I,

Nota Oficial

o Torneio Rio-São Paulo

ou Torneio "Roberto Pe-

Na' qualidade de' Presi- Silva, Celso Ramos Filho,
dente da Comissão pnó Es- Miguel Daux, Juilo Gesa
tadio Avai. ,F.C. convoco rino da Rosa, Dinarte Bor-'

todos membros da refe- ba, Paschoal Simone Netto,

Prossegue animadamente ll'ÍanÓPolis., Sôbre os resul
,10 Clube 12 de' Agosto o I tados de�sas competições,
II Campeonato 'da Cidade, I iremos dando notícias aos

)rornovido- pela Federação, nossos leitores, oportuna-
-",

lulciado'o Tor
nelo, Rio-I.Paulo

"ida Con�issão para a reu- Ivo Noronha, Celio Soares,
niào de sabado, dia' 22, .&s

I
Eduardo Nicoliçh,' Baldis

L5 horas, �as séde social.,' seró Filomeno, Carlos Loú-

sita a rua Nunes Machado, I reira da Luz, Manoel Feijó,
afim de tratar dos seguin-II Pedro Soares de, Oliveira;"
tes assuntos:

'

Richotte. Queluz, Outrossim

a)
, Aprovação do regi- poderão comparecer os só-

menta interno. cios que desejarém tomar

b) Prestação de contas.
-

conhecimento dos trabalhos i

c) 'Assuntos Diversos. efetuados e das medidas

Os membro� que Ideverão , q{le serão tomadas para a

comparecer sãos os
1

seguin-
I re�lização a que se propõe
I

C
. -

I' dtes: - Aderbal Ramos da 'a omlssao, qua' seJa e
, I

I.dar, ao Avai F.C. o' seu Es-
_'----'--

, :'tádio:' '" '

,

"

" ,-!' !' Flo'rianópolis, i7 de 'Maio
'

rãb fren'te a frepte :Sotafo- de 195'4.'
'

g9 e Vasco, enquan_tç't ��e Cai:lás L. _Luz _ Presidente
no Pacaémbú o Pãlm,eiras
enfrentará a Portuguesa de

Desportos que acaba de re-

t

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

FEDERAÇÃO 'AQUA'TICA DE
:i, SANTA CATARINA

'

Perante numerosa .assis
,ência, re.ilizou-se, dlomin

:0, pelaTIiIDlhã; no 'conheci-
lo "Campo do Manejo" o

,�sp.el'�dQ' torneiq' patro�Jna
lto'p!,!lo Palmeiras F. C.; em

, O Conselho Superior da

---------,

• Pí:iAC,u 8IPILITJCA8.

BUxiride Nouueirà
.�cqle auUtar •• tr..

t.....t••• "fUla,'

, ,

3 - Autorizar a Presidên

cia a inscrever 'a guar

nicfu;(;ut-rigger a 4 re-
"

mos com patrão do Clu- )

be de Regatas Aldo

Luz e o doubIe-scull do
Clube Náutico Fran

cisco Martinelli que le

vantaram o último' Sul
Americano de Remo,
para representarem es-

ta entidade 'nos páre(')s
de out-rigger a 4 remos

com patrão e double

scuIl, nas regatas de 13

de junho, a realizar�se
na cidade de PÚto A

legre.
4 - Marcar a data de 3 e 4

de junho próximo, nes-
ta Capital, para serem

com uma J?artida sensacio
rigger a dois remos da naI e movimentada. O Uni-

moços Celso Moreira, Pe

dro B. Garéia, Adauto f'Tó
brega, Henrique Fleming,
Hamilton Schaefer, Edson
O. GoeIdner, Raul Cherem
e Luís Campos, que vêm re

velando invulgar capacida
de enxadrística e que tuçlo
farão para a conquista do
'Lo lugar. Nessa pugna. da
2a,' Divisão tomarão pàrte

\

tambem os veteranos Dr.
Mendes Filho; Prof. Ilde-

, .

fonso Linhares é Wences-
làu Ab:t:�u" �um esforço de
animação e ,estímulo para
os noyos que' surgem no

mun>do,:e�iadrístico de Flo>�'

regata a realizar-se na

éidade de Joinville, no

versaI vénceu pelo escore

mínimó, gol de Enísio. O
l'esultado foi justo e mere

como inséri!o nas' eli� cido, pois premiou a me-

minatórias dos dias � e lhor- equ�pe no gramàdo.,
-4 de jUnho, de,vendo Durante os jogos reinou a
entretanto o clube ven- l11elh�r camaradagem, o
cedo!' confirmar a sua que muito facilitou o ü'aba
inscrição até o dia· 311lho dos árbitros que agra-
de m�io.

'

.. I daran: cent por cen_:o. _.
Florianópolis, 15 de maio

O· qU,adro campeao foX,-
de 1954. ,I

mou com Valter, Zuca e.

i Cha!:utO'� Mário, Cá e Né�o;
-I Cajú '(Enísio), Carinho, Ze_
I �jnho, Célió e Hil'debrando,

, ,

próximo dia 30'de maio,

Heitor Ferrari

Presidepte
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Tentam Evitar
"

a revisão do eleitorado,

Para bombardear
os EE. OU.

RIO, 17 (V.A.) - Será

entregue, hoje, ao ministro duas, três e mais5oinarcas;
Edgard Costa, um inernori- A revisão ordenada pela estão sobrecarregados, com
al com o apoio das banca- Justiça \ Eleitoral incluia a a regularização dos títulos

das de oito Estados, ofere- apresentação dos títulos e- dos novos eleitores quee vo

cendo sugestões à, Justiça leitorais aos juizes que en- tarão, pela primeira vez,

Bleitoral para que seja, eví- tão '0,8 visaria em condições em outubro próximo.
tado a revisão geral do ele i- de fornecer, em seguida, o

tarado. numerosos exato dos elei
I Um,a Comissão da qual tores. Êsse levantamento,
fizeram parte os .deputados todavia, na maior parte dos

Menezes Pimentel, Paulo Estados, é impossível, pois
Sarazate, Rui Santos e OÚ- os Juizes que geralmente
tt� deputndos e�êve com ��������������������������������-

o Presidente do TSE na

quint::1-feira e" nessa ocasi

ão, ficaram os seus compo

nentes de oferecer suges

tões porque reputam intei

r�lI11eutel impraticável a re

visão eleitoral deteminada.

'Se procedida a revisão, no

Piauí, Ceará, Ri? Grande
do Norte, Paraíba, Alagoas,
Sergipe, Bahia e Minas prà,
,ticamentee não haveria e-

I,

leições.

A MEDIDA DO TSE

A revisão proposta pelo
. Tribunal Superior Eleitoral
teve em vista o confronto

dos dados da Justiça Elei

toral dos Estados e os bole

tins do IBGE, êstes através
do último recenseamento.

Em numerosos municípios
foi verificada a disparidade
de entre a população e o e

leitorado. Daf-a revisão or

denada pelo presidente Ed

gard Costa, com fins mora

lizadores. '

IMPRATICAVEL

A medida do órgão máxi

mo da Justiça Eleitoral foi,
entretanto, considerada im

praticável em vários Esta
dos. Nesta Capital, o pro
blem� foi agitado n1. Câ
mara dos Deputados e uma,
comissão, .representando os

interêsses da Paraiba, Rio

Grande do Norte, Ceará,
Piauí, Alagoas, Sergipe,
Bahia e Minas em entendi-
'mento com o -ministro Ed

gard Costa, fizeram-lhe
sentir a impraticabilidade
da medida quando faltam

apenas cinco meses para as

eleições de outubro.

A REVISÃO

AMARILLO, Texas, 17

(U. P.). - O gal. .Nathan
rwini�g, chefe do est�do-'

,

"maior e da forca aérea, de
um memorial conteendo as,

clarou, ,�nte-o�ie�n, aqui,
sugestões que, evitando. a

.:tue o novo: bombardeiro
revisão dos títulos é o le- pesado russo comparavel
vantamento dos eleitores,

ao B-52 dos Estados Unidos

foi construido com o unicc

proposito de .chegar "a im-lportantes objetivos dos Es

tados.Hnidos", Twining de

clarou, alem, Q.!.sto, em dis
curso ao -qual deu tôda a
enfase à recente demonstra

ção de força aérea em Mos

cou, que a União Soviética
conta agora com "muitos
milhares" mais de aviões de
combate que os Estados
Unidos. O general norte-a·'
meiicano falou por ocasião

ele cerimônia realizada err

comemoração do "dias das

forças armadas".

acumulam o trabalho de Paulo Sarazate de redigir

atinja os mesmos objetivos
da medida ordenada pelo
Presidente do Tribunal Su
perior Eleitoral. O memo-

, ......

rial já foi redigido e será

A comissão q�e se avis-j e�tregue, amanhã, aó mi
tou com o Presidente do nístro Edgard Costa, pelo
TSE encarregou o deputado I representante cearense,

UM MEMORIAL

filie- no eine RITZI
,,"�""l""', '�'.<l;,'l'""�' I

Espetáculo de Gala no
'

Os espetaculos da Cia.
,

- I
Palco do Cine RITZ, -patro- ROS�NA-P1CCHL, sao ver-,
cinado pelas Exmas.,Senho- dadeiros desfiles de Arie,

. I
ras dos Rotarianos de Flo- luxo, tecnica e esplendor e

.rianópolis, com a estreia da são indicados para crianças I
Cia. Internacional de Ma- de 3 até 5 anos.

rion e t ali ROSANA-PIC- Este primeiro' espetaculo
CHI. da. Cia. Internacional 'de
Procedentes dos princi- Marionetas ROSANA PIC

pais Teatros Europeus, es- CHI será apresentado sob o

tará 4a. Feira, no palco do patrocinio das Exmas. Se

Cine Ritz, em sua apresen- nhoras dos Rotarianos de

tação de estreia, a Cia. In-
I Florianópolis

e constitue

te rnacional de Marionetas um espetaculo de benefi

ROSANA-PICCHI, a mais cencia em favor de uma

ex-ministro da Fazenda e
antiga da-Italia, premiada bolsa de estudos.

atual deputado. Esta' é· a -Com medalha de ouro, em
. ROSANA_ PICCHI 4a.'

terceira vez em que se reu- Napoles, .no ano de 1876. Feira no. RITZ as 20 horas.
"

durou uns 20 minutos', e o
to, 'derivado do "Superma-
rlne 508" de asas em fle- Capitão de Corveta M. J.

chamento e acionado por Lithgow,
,
que o tripulou,

dois turbo jato Roll-Royce disse que a prova tinha sido

Avon. Os construtores éS-, "completamente
sati�fató·

tão se baseando po 525 e no ria".

Rápido Bimotor a Jálo I�IAEhl!ec��t!,dt�a 1�!!!!!��!lito
L�NDRES, 17. (�.P.) -:;-1508, s�� n�vo caça na�,al bi� 17 (U. P.»)·� Todas asati- econ&mico.

Realizou seu primeiro voo! motor a Jato, que ja fOI.., vidades comerciais de San-
um novo avião inglês a ja- � feito para o Almirantado. O! tiago e três cidades do.Chi- O governo estadual, e a

to, o "Supermarine 525", I "508", é um caça naval

bi-Il�, exceto os Bancos, estão prefeitura advertiram os

qu�, se,g�ndo se diz, é � motor
A

à jato, de �sa� �etas,' virtualmente pa:-alisadas. A dirigentes, do comércio E

mais rápido e potente: ate que voou pela prrmerra vez
greve é de protesto contra industria de que serão pro-

hoje projeta�o para oper�_ em 1951 e realizou provas: os decretos executivos' de cessados,
_

caso encerrem
em porta-aviões. Construi-

de aterrissagem _nó convés elevação de impostos e con- suas atividades.
do pela Vickers-Armstrong do porta-aviões "Eagle",' em
o novo avião -é um aparelho 1952. O vôo inicial do 525'
bi-motor experimental a [a-

'S-ANGUENOL�
TONICO DOS CONVALESCEN!ES
TONICO DOS ..DESNl;TRIDOS

contém excelentes 'elementos
tônicos: Fósforos, Calcío Ar
seniato e Vanadato de sódio.

OS PÁLIDOS DEPAUPE
R A DOS, ESGOTADOS,·
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão' a tonifica

ção geral do organismo, Mm o

Frlquezl'· em ger.1 !Diplom·atas
Vlnbo Creosotado I

em conferência
. (SlIveíra) LiMA, 17 (V. A.) - Foi

inaugurado onter_n a confe

rência dos embaixadores e

diplomatas franceses na A

mérica Latina, -so.b a presí
dencia do sr. Pierre Abelin,

ricanas.

varam a efeito uma visita
"

de cortesia ao ministro das

Relações Exteriores 'e ao

Parlamento.
__,.. �__ I-

c: RAMOS S/A

ORGA�ISADO
. -E._

EDITADO
pon:

. wllÁtie/(J g(J4J([g
gE/XAg7v�TT(}
FlORIANÓPOLIS_SANTA D-TARrNA

__.._ .1

Comercio - Tr.D.p�"
Rua Joio Pinto. , FpoU.

•

Com êste va.lo .. V. S.
ó.b ..i...;. umÓ. C6nta. que
lhe ..""der.i jul"ó com
pe"s�ol"

. e

,Iev<l.l"';' p6r6 S4,; residi".
I ció.um lindo e Jtil presente:

umBEJ..íS�/MO eOFREdeJ4ÇO eROMIJDO.

NCfo AGO�icbLÂ
,1Uc.o c7"�famo-, ,16 .

....---- FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARII'I� --!!!!!!liõ"·....'·

isto é verdade

,A p.dra-sab'60 ou' .st.atita

é uma rocha tão mela

q�e pode ser cortada com

a faca.

,

isto também é verdade

"

I
·1
i

.�
,

Continental

.'o cigarro que mais se

fuma em todo o Brasil.

t
I

"

Uma' pr.feriRela
nadana'

J .!

c-...m UM PR80UTO SOUZA CItUZ

CHEVROLET
Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.

(

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. Rádio le-

gl�imo da Fábrica.

Tratar na oficina mecânica São Cristóvão.

'Rua,2i1 de Maio n. 777; .: ESTREITO.'

.

lo "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Quarta-feira, 19 de Maio de 1954
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A Entrevista Coletiva
,

' , -

Os jorn�listas, presentes, I homens d: em�rêsa ao

c�n-I' palavras
de saudação, ""

srs. Medeiros dos, Santos, i gresso e as Carnaras, usam - nome dos colegas que ali se

do Diário da Manhã, Dera- do direito que tem todos os' achavam,. ao entrevistado

lecio Soares, da Fôlha Po- cidadãos nos regimes de- que, penhorado, respondeu
--

pular, Ari Machado, do mocráticos... ser também - homem de im-

Diário da Tarde, J. J. Bar- 'Nêsse mome-ntb,
-

o Prof. prensa, mantendo, em vá

reto, de O Tempo, G. Fa- Ari Machado indagou se s. rios jornais do Rio, uma

raco, do Boletim Comercial, excia. era candidato a al- secção - em que aborda os

Arquibaldo Neves, de A Ga- gum cargo eletivo. E a res- problemas do comércio �a
zeta e Acy Cabral Teive, da posta veio logo: "Sim. Em atualidade.

Rádio Guarujá, foram feli- São Paulo. Conto que o E, assim, dentro do espí
zes nas perguntas que, den- confrade e amigo possa ir a rito democr,ático em que a

tI'O do programa das classes São 'Paulo votar... Será imprensa cumpre-o seu pro-

um eleitor - certo ...
" grama de, ser o porta-voz

Outras perguntas, outras das aspirações do povo; _
o

respostas se fizeram entre dr. Brasilío Machado Neto,
)8 jornalistas e o líder das Presidente da Confedera

classes produtoras, pa�san-' ção Nacional do Comércio

do-se ao salário mínimo. e dos Conselhos Regionais
do SESC e do SENAC, sub
meteu-se à verdadeira sa

batina, em que Iôram es

clarecidos os vários aspec
tos da ação das classes pro

-lu toras, no momento por

10e passa o
_
Brasil.

r).....()�().-.()_('_!<)

Santa Catarina, essas duas

entidades, orientadas pelo
�r. Charles Edgar Moritz e

Prof. Flávio Ferrari, estão considerações de ordem po- (Patrocinado pelas Exmas.
1-"

cumprindo os Seus elevados lítica e econômica, escÍare- Sras. dos Rotarianos de

'Objetivos e realmente atin- ceu o pensamento' sôbre
-

a

-

Florianópolis).

gindo os ideais que os cria- -natória. Afirmou que nas
UMA MAGNIFICA OPOR

ramo Fruto das soluções ;)3SeS em que os decretos o
TUNIDÁDE QUE NIN

encontradas na Conf-erên- letermmam, não haverá GUEM DEVE PERDER _

cia de Teresopolis, o SESC 'razão para satisfações. O SENSACINOAL ESTRElA

'SENAC d
.

A CIA. INTERNACIONAL
.e o

.
aten em o pro- que VIer, veremos ...

bleJUa sabial •

e educativo .juestâo é complexa. Essas DE MARIONETAS _ RO-

dos�<, comerciários. Atual-
I ,lt:=didas: apenas com obje- SANA PICCHI

me':lte estã'a .J;éndo criados,
- ':ivos �LEITOREIOS, não Procedentes dos princi-

-

no, Brasil, os Centros do são aconselhadas, porquan-
- pais TEATROS EURO

SESC e do SENAC. Vários to não há base em que pos- PEUS, a companhia mais

em fase inicial de constru- sa se afirmar para o seu antiga da ltalia, fundada a
.

d 250
- .

d
Carioca _ Pato Donald _

��o. AqU,i,' por exemplo, as verdadeiro sentido de me- maIS e
_ _ ,-anos, premia a . -

-

iJ Ih'
-_
d 0- O Esqueleto Excentrico _

providências. para o início 'hor nível.<!é vida do..Ef,lvo,: c�� m;tt� _{l e -p�o, e111<-, .

.' j ',. .
i ,

_ ,"'T --

-'1"- -.- .... f"'8-,,6�H:e- Joo. _(';.ii_;.-M_aesJ1Q _/E,adele_w"Sky _

dessa grandiosa obra, estão 1rincipalment"e
-

das classes napo es�eU1\J� t .... ,- ' , ,'ii:r-, ',- '" -
. .', .

, NUNéA SE vní E TAL_Jllliolintsfa >KubelikJ) .:» Pa-

e�, terreno prático: Depen- Lrabalhad._qras. (Cons\dera lh lll' l l

de, apenas, dJ d()ação do :riinf de Lesa,.P�tria -o que
VEZ JAMAIS POSSAMos açMo ,�aLgalume

_ Bai m'i-' /
As 8hs.

,

'ASSISTIR_ ÉSPETA-CULO na iss i i.

terreno. Ainda'êste ano es- -d:j havendo no Brasil. Não Ót
Sessão Popular

pera que d� -início 'a cons ,l.Í pr-odução e, no- entanto,
IGUAL! Vejam 'a famosa opereta STAN LAUREL (O Ma- As 8hs.

trução, já "tendo sido feito com as medidas que o Go-
ARTE ..-. OPERETA ... "CZARDA" creação de RO-, gro) � OLIVER HARD,Y Robert RYAN _ Ida LU_

o depósito de 2 milhões no vêrno vem adotando, crian- LUXO... ALEGRIA .. , SANA PICCHI, chamada (O Gordo). I PINO em:
.

Banco do Brasil de Floria- do dificuldades de toda sor-
TECNIÇA... ESPLEN- pelos criticos Europeus: "A A dupla n. 1 do Riso na CINZAS QUE QUEIMAM

nópolis, para a fase inicial te ao comércio e à indús-
DOR... 8a. Mara�ilha do MUJ?-do"! I

sua me!h0r "bola": I .No Pr�gramà:
da obra", tria, pensar em só aumen-

PERSONAGENS DA' Preço unico: Cr$ 40,00 �DRAO QUE ROUPA Cinelandia Jornal Nac.

COMPANHIA -

'I
. LADRA0 I Preços: 7,60 _ 3,50

O Amigo da Onça _ Zé Imp. até 14 anos. No programa:
I I Proibido até 18 anos.

produtoras, provocaram o

pronunciamento do dr. Bra
silio Machado Neto, que é o

líder do comércio,_da indús
tria no Brasil.

OS DINHEIROS DO
SESC E DO SENAC SALA'RIO-MI'NIMO E

CONGELAMENTO DE

PREÇOSÀ essa pergunta, inician
do o "téte-a-téte", 'respon-
deu o dr. Brasilio Machado Foi o assunto que mais

Neto -qUE!- os "dinheiros do
I prendeu

a atençã() _

de to

SESC e do SENAC são pa-
,

d:6s. O problema de salárto
ra o programa que essas mínimo - foi, então, discuti

entidades de classes vêm já do. Chuveram as perguntas I
executando no Brasil. Em e o dr. Brasilio Machado

respondeu,:-Jeto uma a

J1113., com substanciosos co

nontáríos. Entre outras

tal' o salário normal, é não

estar
-

ciente da realidade.O MOMENTO POLITICO

E AS CLASSES PRO

DUTORAS

Não é com decretos - a�
firmou _ que se faz conge
.améntos. de preços, nem

nelhoria de vida do povo.
!:' preciso ação --,.p�triótic�,
[ue dê a todos m�i:os de

O jornalista Medeiros dos

Santos, do Diário da Ma-

nhã, quiz saber se confir

mava os boatos -sôbre a a-
\ trabalho com que a Nacão

presentação de homens do I possa progredir. Cong:la
comércio na vida política e rnento de preços já se fez

administrativa do País no,
há 4.000 anos. ,. E a expe

pleito que se, avizinha. O '-'iencia _ atalhou - não
tem sido lá mu"it<;>.bôa ...
O jornalista ::j;��J. Barre

o, de O Tempo.vquiz saber
.e "nêste momento de cor

'upção nacional, em que o
"'-"'f

-

iovo sente na 'Ílrqpria carne

l congelamento de preços,
a atuação das classes pro-]

que nãoprópriamente a for- lutoras, O dr: Brasílio Ma

mação de um partido polítí- .hado N�to, respondeu-lhe
e, que não conhece formula

.Ieficiente de-::�o�gelamento

.le preços. Ô�o�ércio cum-

entrevistado, entre outras

perguntas que lhe fôram

feitas por êsse homem de

imprensa, com' aquele, sor

riso que sempre tem para

todos, dissertou sôbre o pa

pel . das classes produtoras
na vida nacional. E afirmou

/ co. Todos são cidadãos

como tais, podem ser elei

tos. Os .homerrs do comér-

cio tomarão, atitude mais pre o seu programa de ação
decisiva, procurando man- construtiva. O comércio a-

dar aos legislativos compa- juda -a grandeza da' Nação,
nheiros experimentados que na parte que lhe toca ... O

possam emprestar a sua co- jornalista G. Faraco ,do Bo

laboração ao Brasil. Não letim Comercial" entregou

ha regionalismo, no caso. ao dr. Brasílío.Machado Ne-

'Há, tão som�nte, o desejo to, algumas perguntas que

de colab!?ração. O comércio, redigiu momentos antes. E

como acônteceu sempre, é as respostas vieram,
-

item

uma fôrça na construção por item, satisfatorias. To-

d d� d
- �Id -A

d
\

a gran esa a Naçao. Por as em torno
_

as mesmas

isso, os grupos- que se for- questões aqui já referidas.

mam, nos Estados, para in- Por fim, o jornal_Ísta Ari

dicar os representantes dos Machado proferiu algumas I

�ITZ
As 8hs.

UM ESPETACULO 'INOL-
, .

VIDAVEL

CHEGARAM'
SEMENTES P[
HORTALIÇAS

ECONOMIA- absoluta
"-

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO �".

�
..��

IMERSÃO (}, CHuvtt'IRO
_.-=dõiillioIIo___

" Capacidade 30 LITROS

• 'Construido inteiramente de

cobre.
.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe.
ratura desejada.

•

Noticias da Semana _ Nac.

Preços: 3,50 _ 2,00
Imp. até 14 anos.

Tyrone Powver - Ann

Blyth _ Michael Rennie

em:

JAMAIS TE ESQU;ECEREI
Technicolor
No programa:

O Esporte na Tela _ Nac,

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos,

As 8hs.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

\
)�

----'-_-\

AQUECEDOR
���

EL�TRICO CENTRAL

C ,,;,;rJapa�idade: -'--lf'.
100 a 1.000 litrOS.

Fabricados nos tipos
horiz0l1ta.1 e vertical.

• Construção sÓlida, sendo a caixa interna de COBRE t

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático qe temperatura pO(. lJRMOSTATO.

que proporCiona grande ECONOM_IA.

"'PefikO GAAAN:r_. O QUE FABRICA·;
........".-��--::�

-"', f." HAMOS S/A.-Comércio e &oências
f U8 J�ão Pintol 9••Fpolis--Sta. Catarina

o MISTURADOR DÁKO, de regu

logem instontaneo>, permite o _

maio! e.colo de graduações de

TEMPERATURA,

:>

'_'_\· •.._i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Participação Particip8,ção Partido Sociàl' Democrálicol'motií iária e'

ANTONIO INACIO 'FER-, dn�e��o�:��aL�::;��iep�:�� Diretório Re.gíonol de S,l�. Catarina I � C'anlo-I.
Clpam, aos parentes e pes.,_

, -, '
oREIRA

sôas amigas" o hascimento ]: A Mesa do Diretôrio Regional, de acôrdo" o"'" ESCR.ITO'RI�:, RUA, -; CeI. Pedr�
o Demoro " N.

E �
"

. J...
d �d" ,

f
-

d' E ".':': 1.66.J .;_ Cal.x,á -Postal N. 7. Estreito --
ORLANDINA CÂNDIDA

de se� filho FERNAJ�DO" com o �ue este eCI lU e na orma r os' statu-
,

" ".J'lorian9'polis ","' Sal?-ta Catarina
,

FERREIRA., I ocorrido na, Maternidade: tos, vem convocar, pelo presente, a Consençâo
,.

r. ',e"
} {

P - rentes
Dr. Carlos Corrêa a 14- 5- Regional Ordinária do Partido' para reunir-se . . A C.�SAS -A yENDA: .' ,

'

'

Participam aos parentes articipam aos pa
154 , .., . I • ',' ," Ótima residência construída de alvenaria, c/ 8 com-

e pessôas de suas relações e pessôas de suas relações.
.

nesta Capital, no dia 28do corrente, ,a� 20 ho- ,Partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00.
o contrato de casamento de o contrato de Casamento ras- na, séde partidária, à rUa .Arcipreste Pai- 1 à ru.a Curitibanos; de alvenaria, bem .instalada, cl

LIGIA S d fÍh SANT CLIR _ 5'" ..' t d d' d'-�ó,�
9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.U3 filha, , com o r. e seu 1o,

va, n·
, "c?m, a �e_guIn e or em o J,ft,':i: 1 conjunto residencial, terido4 casas independentes,

S

NT CLlR I N A C I O
I co.

m a Senhorita Ligia Nas-.,' ra'chernnhos -,SAl i, '�,'", construídas de alvo e, parte de macieira, c/ insto sanitária,FERREIRA.,
LIGIA E SCAlnNleTntCoL'IR' p'" 'J!'

,,: a) ·'e�conla dos candidatos às funções le- Gágua encanada, luz, etc.· Local: fundos da, Rua General
,

,
,

equene ",e�
, '

. aspar Dutra -:- Estreito - preço do conjunto, .

Confírmam . � IA.:J :gislati:vas do Estado e da União, no c-s 150.000,00.
.

Florianópolis, 15-5-54' Coíania, _15-5-54 OdI8parecJ·dos, pleito de 3 fie outubro do (corrente 8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
, " I Vu localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de

Gratifica-se bem a quem ano; .. Cr$' 15.000,00 - a Cr$,50.000,oo.
1 conjunto com 3 casas, sendo uma de alvenaria e

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto, para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00. .

,

Uma casa recém construída, de alvenaría, tendo 10
compartimentos, inclusive garagem imbutida no própria
rrédio, casa para empregado etc.; sita à rua - Duarte
Schuttel, tendo terreno para mais uma construção, com
frente à 1,IT,a Rua projetada; preço: Cr$ ��l).OOO,.oo..

TERRENOS
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,O().
2 lotes no Bairro Nsa. Snra. -de Eáíima, por

Cr$ l50.000,00.
,

Àlém das propriedades já citadas, temos também,
à venda, por preços baratissimos, inúmeras chácaras, ter
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem
instalados, confeitarias; sorveterias, etc.

.

IMPORTANTE _;_ V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventa-riar; ,:!asas�lotes de. terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên
ejamento Canto, das g às 22 horas, que será prontamen ..

te atendidos pelos seus dirigentes; A - L A. C.; uõe
também à disposição dos seus clientes, um Departamen
to de Construções, Plantas de Muros, etc,

v ' ·Ba'lconisfa
'."", .,�:-Da' rt.·cl·.par.a"'"O· PR,:Ec:rSA�"SE !�DE UM;A.
"" .: r '.� -FAVOR TRAZER RE-

MARiA 'ANUNl�IAÇÀO'SILVA CAETANO,,' f'ERENCIAS. .'
r

'
'

, 'TRXTA..R,ÉM ;h.YJ:ODAS
,�LIPE�.:..

MAGmFICOS !!�t!!i!el�I�MEN� 'A'I'�"EGOiPafD8Dt9, Méd.l�9" Vi�DUnC�
Vêr e tratar'à rua Vidal O R O SEM JUROS" �ONG P :AZ , . . ,.'

'

I' Firma importante na eS'pecialidade procura elemen-Ramos n. 38,
" .' �portumdade especla� para aquIsIçao, com granfl-e

I
to ativo e bem relacionado junto à classe médica e

,!aclhdade, de um esplendldo lote na VILA FLÓRID�. ! Odontológlca pára repres'entá-Ia no Estado de SantaLugar alto e saudável, e toda facilidade. de conduçijo. Catarina.

C A'S A Privjligiada localização,. nas PROXIMIDADES, D? E}�- Exige-se que o candidato resida em Florianópolis.TADIO IDO FIGUEIRENSE, assegurando valorlzaçao Propostas acompanhadas de uma foto recente e com

d /12 28 t b
. -

d imedOiaS�a'T RR NOS EM' ZONAS MAIS DISTANTES i,ndic�ções das atividades '�n.teriores devem ser �nviadasDois lotes, ca a um c 'por me ros, no atrro Vende-se ótima resin eu- •
_

E E
'" ,a CaIxa Postal 765 _ CurItIba.da Gloria em Barreiros, a preço de ocasião. -

da à rw" Frei Caneca n. NAO PODE:tVl OF,�R�CER A� MESMAS VANTA- Guarda-se' absoluto sigilo.Tratar com 'Analgibo Vieira, à Rua Pedro Demoro, Peça hOJe mesmo mformaçoes a '

t33. ' ,

1603 - Estreito (Ideal Salão). SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
Tratar com Olívio Valen- LTDA. (SUBRAL)

�eo��ei�� 5��
rua Cruz e Escrit6rio: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Deleqacia [doe Urdi PollUca e Sllclal

o .sTAlJU

A l' E �EREIRA,:, D,o
, 'NASCIMENTO,

E

DINORAH SILVEIRA
NASCIMENTO

Partlctpaçao
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
ri. 24, nesta cidade, em o dia 9 do corrente.

'rhot'ianópOlis, Maio de 1954:

Parlicipação
WASHINGTON LUIZ DO VALLE PEREIRA E

, SENHORA
PARTICIPAM O NASCIMENTO DE SUA FILHA

_ REGINA - OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE
--",riA. MNÍ'EENIDADE '''DR. CARLOS CORREIA":

:� �,
_,

"" ;
'"

I

'"
.

'E
.

,

", ,�\.�
, '" LÉRCIQ FELICIÀN.O CAETANO
"": 'rêi'n "0 1p�a�é.r 'ôe 'co�unicar a seus' [la..:
'r�ptes ,e"à'mig.os '9' nascimento de sua primogê
nita VERk 'SILVA,CAETANO, ocorrido em'
;ã do c-órrent�: na lVLatel�n'idadé_o "Dr. Carlos_
Corfêa"�

.
.

;��.gr�Clecimento'
Targino�'-Vieira Machado e senhora" vêm por inter

.

�édj; dêst�, agrade�er publicà�e'n:te �:D<L-�YiJ:).AL D,U
� T'RA FILHO, pel,a competência e dedicação com que

tratou de sua filha IRenor Gracia Maria, por ocasião da

grave enfermidade que a acometeu.

VENDE-S'E

Vende-se
�KAISER 1.950 - CR$ 130.000,00

Quàtro portas" tapetes, pneus faixa branca, estofa
niento e pintura completamente novos. Motor, de seis
cilindros, usa óleo 30, Bem equipado, inClusive rádio.,'
Mecânica a

. qualquer prova. Estado g�ral Ótil110.
.

"

T,ratar à Rua Juca do Lóide, terceira c.:asa à direita
(próximo ao Coqueiros Praia Clube).

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

1
� "

AtençãO
'PROPIUETARIOS DE PROJETORS 16 MIM
Brevemente estarft· a vossa disposição o grandioso

filme, em serie - MISTERIO DO BAIRRO CHINEZ.
-

'Distdbuidor - Loja Renner.. Felipe Schmidt,
7Ã FLORIANO'POLIS.

o

Convite
José ,Bonlfaclo. Brandão

'

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

n1ília pm:;a visitarem a sua exposição de pinturas" a

realizar-s� no período de 12 a: 20 de Maio, no salão de"

Recepção dó LUX HOTEL.'
Grato pela presença.

Florianópolis, Maio de 1954.

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

'Af1m'de poder ulüniaro balanço comercial do Res- A�_I �i""

',e'0,"-taurante "Estrela, de propriedade de meu falecido mari-

$
,

do, Waldemiro Roberto Alves, venho, pelo presente, S9-

,licitar aos senhores comerciantes e particulares que se

� Ajulgarem credores do mesmo, por obrigações contraídas '"
'

f I

,

ftllft.at1tlPr Ti'ODtJ ::':'�,",�,;
..
i.;até a .data do seu falecimento (28 de fevereiro último),

UVIU4I"r;- .,.,. �
a fineza de, até o próximo dia 25 de maio, fazerem' a a-

/ '" .

.. iIit

presentaçãod'?OS ,setiS:"tcrédit�s com °Rs ctompetetenteEs tcoml'� "

,,- nos \IA/)�JOS ,provantes, íretámenj e 'a mim, no es auran 'S re a,

�� 5a(b:���;)a,d�íl:i�m:: Ri�:�r:s�ua Arcipreste Paiva,

-�.•-_::D"�\/.,..�."_,..� ,.,*',' Florianópolis, 15 de maio de 1954

1
�

� �

;�o::,�:"�el'O����i.i-
DORVALINA ALVES � invenladante � >

-

�, ,.
.'

..

,

S:'

�
Tratar -com r;) Sr. Dante I -

�'"-' - '.�, :...., _: � .,' "
..-

-

,

..

�i��é�!'S�l:.u:i;�ú�:i Terrenos na lH.florida,REPRESENTANTEda Ru-a). "ESTREITO.,
Vende-se uma mobília

de Sala d,e Jantar.

entregar ou der noticias de
duas cachorrinhas desapare
cidas da Praça 15 de No-
<lembro nog Cia. Telefonica
nesta cidade.

As cachorri�nhas são pe

quenas � de cor marron,

.

t, .iton.óvel Mercury, :ré:;·
,,·,tes de terras situados l1C

z: r.11 L::': rua Aracy Vaz
Callado e um ritío na 8e�'-

/

Tl'H,lar no Cartórlo do:
,�<tl'eiio.

/

CASA MISCELANIA distri.
J)l',dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Válvulas ,e niscos.
Rua Con�lheiro Mafra. A Chefia do Serviço de Fisc'llização de Armas, M1.l-

(Rua Alvaro de.Carvalho) nições, etc., convida tôdas as peS'loas possuidoras de a!'-

---,- PROGRAMA DE MAIO _'_ mas de fogo, que se acharem em 2trazo com as taxas de
Dia 2� - Soi1�ée.! registro €i porte de armas de caça e defesa, a "comparece-
NOTA - Do Lo de junho em diante não será 'per- .rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de Armas e

mitidil a entrada do associado e seus depen-
I Munições, nesta capital, e, no interior do E�tado às De-

,

dentes, que ·não estejam
.....munidos das cartei- legacias de Polícia, afim -de procederem a n�cessária re-

ras d", identidade.
'

validação das taxas devi-das. Findo aqu�e p2Z0,' seri'io
, consideradas clandestinas as armas não legíüizadas e .su

jeitas a apreensão na forma da 'lei.
Florianópolis, 24 de abril de 1954.
Alcides Bastos de Ar,aújo, chefe do Serviço de Fis

calização de Armas, Munições, etc.

b ) � assuntos' '_outros de alto Interêsse
partidário.

� .:_. - \

,FlorianópoÍis; 14 de maio de 1954.

,
CELSORAMOS
Presidente em exercício
JOÃO 'DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANrrÔNIO DE �ARA RIBAS
Secretário

,

"ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

',iEspólio 'de Waldemirt Afves
Restaurante Estrela

Clube 15 J de Outubro

'--� -----_._----�

"ATENÇÃO SENHORES POSSUIDOJl,ES DE ARMAS
DE FOGO"

_

'YraDsporfes Aéree8 Ca ..

farinense S.A.
,ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

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 nO 14, nesta cidade, de
Florianópolis, no- ,dia 20 de maio de 1954, às 15 horas, '

'para deliberarem sôbre,' a seguinte
'

ORDEM DO DIA

CODlel,bo JHe'Dional de E,ogenbarla
é Irquitetu,a !da ·Oitava, RegiDo

I A LT
1 - Leitura, discussão e api'ovacão do balanço, P 1 t to' u'bl' Snr. ISri\1AIL
d L P d 1 . d··; e o presen e orno p lCO que o

."conta e ucros e
.

er as, re atorIO a DIretorIa e par�- CORR�A LEMOS, l'équereu a este Conselho, a revigo-
cer d20 COEnls�l�o dFIscCaL Ih F' I I

'

racão de ,sua licenca como AGRIMENSOR 8. título pre-
- eIçao o (mse o. Isca e seu� sup entes. cá;io par� o Murli�ípio de B'om ?etiro - Santa Ca,tari-3 - Outros asst}ntos de l!lteresse. sOCH�1.

_ d Ardo com o parágrafo {mico do artigo 50 deFI
. ,

l' 13 d
'

.

d 1954
na e aco , ,

. Ol'lanopo iS, e maIO e
., decreto N. 23.569, de 11 de, dezempro de 1933.

J. D. FER�EIRA LIMA
Ficam, 'pois, convidados os profissionais interessa-

PreSIdente dos já registrados neste.Conselho, él 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 Vic�!-Presidente no impedi-

mento do Presidente
'

.

.011 II.,.,.., ".-.,.._ UJ. l.••""a. \."
CUIIIT'IIA 11U""""'... "ROIi�IÍ_

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Flcrícnopohs será visitada
pelo Minislro da Marinha

. Irv'

Sua Chegada prevista 'para
Focalizados vários aspéctos da situação do comércio, da indústria e da agro-pecuária '. "

�' a próxima . sexfa�feira ,

ante os problemas do momento nacional - As verbas do SESC e do SENAC são para' o Com. O objetivo principal. Após uma _visita ao Ex- um almoço a S. Exa. na se-.

programa'social dessas entidades de classe _' A política e as 'classes produtoras -'Salá- ,

de inaugurar os quartéis de I
mo. Governador do Estado, de do Comando, sendo con-

rio Mínimo e congelamento de prêços - Este ano o início do edifício do. 'Centro SESC-" Fuzileiros Navais, nas loca- sr.. Irineu Bornhausen, S. ,vidados para o mesmo as

SENAC, obra que custará alguns, milhões; dependendo- à sua construção'" da 'doação do
lidades de Barra, do . Qua- Exa. percorrerá os estabele- altas autoridades civis, mi-

. raí, São Marcos, Pôrto' Xa-' 'cimentos de Marinha, se- litares e' eclesiásticas desta
terreno pela Prefeitura.

.

vier e Alto Uruguai, bem diados na ilha e, no Estrei- cidade.,
O 'dr, Brasilío Machado NAC, Dr. Paulo Godoi, assis aspectoS'd,.,...•"a,...situação dos no-lo dr. Brasílio,Ma.chado Ne- .

it b d t' A' 1m
..

. .

como VISl ar as o ras o o. pos o a oço, o mmis-

Neto, Presidente da Confe- tente' da Presidência perma- mens da.produção, ante os to, homem público desceu- 1grande quarte de Uru-I O Comandante do 5.0 tro Guillobel prosseguirá
deração Nacional do Co- neceu nesta Capital em visi- problemàs''dc momento na- dente de tradicional famí- fguaiana em

"

ase adeantada Distrito Naval oferecerá sua 'viagem para o Sul.
ta de cordialidade aos no- eional, ág'tàvàdos, sem dú- lia paulista, tendo atuação

. I de construção, chegará a

mens do comércio, da índús- vida, com' a' decretação do permanente na vida politi-
- esta Capital, no próximo

tria e da agricultura, até on, salário-mínimo e com a ca-social do Brasil, quer .

dia 2>1, sexta-feíra, cêrca de
tem quando viajou via aérea "guerra de nervos" que se quando Presidente da As-, 09.00 horas o Almirante-

Humberto Stramandinoli, para a Capital do Paraná, vem operando atravéz das sembléia Legislativa de: São de-ESQuadra-Graduado
membro da Comissão Exe- concedeu a Imprensa de notícias do, congelamento Paulo, na última legislatu-

.

Renato de Almeida Guíllo-
cutiva do SESC" Dr. Lo- Florianópolis, no Lux Ho- de prêços. ra, quer como líder das b I
".

e.

pes Meirelles, e Dr. Mauri- tel, interessante entrevista, O' "téte·a-téte" com os classes produtoras, em su-

cio e Magalhães, Diretores durante o coquetel ofereci- jornalistas, cujas palavras bstituição ao dr. João Daudt TIMGerais do SESC e do SE.- do, em- que focalizou vários foram gravadas pela Rádio d'Oliveira, considera-se," so- • • •
.

Guarujá, não deixou -de bretudo, um 'confrade dos
.

constituir verdadeira aula que ali se achavam para a- SCHELOCK
de economia política. Vários quele cordial BATE-PAPO E"o Prefeito, no seu ga-
assuntos foram abordados, em que os homens de ím- binete, abriu o vocabulário.
sendo que mais permonorí- prensa' sentiram, �a since- Disse cobras e lagartos, [a
zada a q:q�stão do salário- ridade de suas palavras' e carés e rinocerontes!Garan
mínimo é' li do congelamen-. nos conceitos da sua expe- tiu que era desaforo gros-.
to-dos preços, dois proble- rímentada atuação, os gra- sol Que era um incompre
mas "que o líder das classes ves proplemas que afligem endido! Que, todos só que

produtoras esclareceu, com o comércio, a indústria e a
. riam fazer oposição! Depois

farta bagagem de provas agricultura, frente ao mo- enristou o dedo:
.

que, contrariam medidas mento atual. - "E os srs. dois princi-
cóm fins outros que não palmente. E ainda vem ao Ios do progresso da' Nação. (Continúa na 68 pág.) meu gabinete, reclamar que,

eu demoro mais de 30 dias I

para despachar requeri-
'de ordem política não po-. Dr. Joa-o 80,olart mentos! Pois vou demorar

item ter descido a tal ponto _ cem,
,- duzentos,

.

tresentos

em Santa Catarina, e, es- dias! Enquanto isso os srs..

tou certo' de que o Povo continuem fazendo oposi-
que nos julga e nos conhece çãol"
sabe -tambem defini; aque- Os cidadãos (modestos)
les que não escolhem os boquiabriâram. Não enten-

metodos para merecer .a deram neca. Nunca foram

preferência daqueles que (jám:ais de, la vie) Ilolíticos.
receberam a . sua confiança. Um deles até tinha uma di-
e ao desmerecem. ferença com o govêrno pas-
O povo' deseja trabalh.o, sado.,Votara no .Brigadeiro.

eficiência; organização, bôa Nenhum deles compreendia
administração dos serviços o esculacho do Prefeito.

públicos, para definir méri- Resolveram, por isso (e
tos, e não de calúnias, noti- para arranjar o despacho)

.'

I'

cias teridênciosas e outras explicar tudo. Com políticas
. .

'

especulações que não' po- 'nada queriam. Nunca ti-

doem nem devem nortear a :;:.�:f:. . c. ,�, "."k nham sído de partido al-

imprensa cujos objetivos de- ;l,S]Jgtindõ
'

informaqão
-

gum, Não se interessavam.

vem ser mais nobres que q:í;" nos f�i �:forn,çcida' _. Viviam do trabalho para o

aqueles contidos na Nota a pj);: ele,mentd do p,;' 'T.;
-

trabalho. Oposição? Quem?
que me refiro, onde a ver- R, Ó sr,�dr. ,i�,ãD�'GôU;- � Eles? Nunca dos nuncas.

dade está totalmente detur- la?·t" pl·ê�i:dente do par- Um fôra festeiro e até obse-

pada. tido, �o.·Brasil, e eJ;� quiara o Prefeito com' café
. Florian6polis tem, proble- .. l'.Jilii�tt·o.,::q.o 'T_raoalhó, . e doces. Queriam que Sua.

mas vitais que estão a exi- "vi$ita;:á� Santa' Catarina -lncelência esclarecesse. AI-
i

gir o estudo e às sugestões ,no \:pl'óx�m,o .'dia, 2�, guem estav� à intrigá-los. I·
necessárias para bem equi- qttand_� p�esidird.d c�n-.; Alguem queria a sua (de-
parar-se às outra;' capitais. venção p,e4ebista, esta- les) caveira. O doutor de-'
9 nosso Povo possui ,um ,dos dual �. assistirá aQs atos via ser positivo. Res, non!
mais baixos, indiçes de pa- 'inattdurais do Sandú. v(?rba - qU1e eles nunca ti-I
drões de vida, dentro do Ao ilustre visitante nham sido presidentes da

IBrasil. Centenas de tuber- estão sendo. programa- Assembléia! O dr. Prefeito

culosos perambulam pelas 'di,ts (iiver�as e e:xpressi- foi avermelhando e estou-

ruas, sem 'r�cursos e sem I vas home;agens. rou: I
hospitais. As, nossas vias '''Ninguem veio intri- I

I

,públicas estão c�e,ias de Feli�mente, o nível intelec, �ar os srs.! Fui eu quem vi!

pédintes e as estradas que tual'do povo catari,nense é . "lo. dia 15 de abril os srs.;
.

!onduzem ao interior do elevàdo demais para saber dois estavam ali debaixo do

munidpio estão intransitá- çonde�ar àqueles que se a-' abrigo da Rua�ocaiuva. Eu
veis pela descuria adminis- venturam por êsses cami-' �té parei para marcar as

trativa. nhos excusos e pouco con- caras.' Estava chovendo.

Não seda mais interes- dizrentes com os foros de Uma simples garoazinha. E

sa�te para todos que. se civiliz�ção da gente barri- ,')s srs. estavam de guarda
trouxesse ao público os de.,. ga verde, chuva aberto! Bonito, não
bates da Câmara MuniCipal Não. voltarei ao assunto é? Para desmoralizaremmi

sôbre tais assuntos, como as porque os meus brios de ca- phás realizações! De guar
leis que ali são votadas, do tarinen�e q:ue quer bem. à da-chuva aberto debaixo do

que, essa demagogia desen- sua terra e, à sua gente não meu abrigo!!! E,ainda;_ne
freada aífavés a,má fé e.a rne permitem envolver�me gam que, -Sejam p:ã oposi
calúnia torpe que repre- com processos de baixa na::' ção? Queriam mais era en

sentam, pura e simples- tureza � altamente conde- �anar-me! Pensam que eu

mente, i�"'tPAÇA do VOTO náveis porque somente � re-
sou trouxa? Está claro que

ao ,eleitor incauto? Ietem calúnias e inverda-I'
vocês são do Pt-ÉS�E-Dt!H

�Infeli���nte para
.'

·Santa des com objetivos, como djs": .

,xxx
,

Catarina, vivemos uma é- se, de politiqu-ice de má E o requeriplento dos a-

poca em que não se resp�i- qualidade e que nada ote- flitos foi engavetado per
ta a honra alheia, através re�em de utilid�de para a

saecula saeculorum ..•

p:ocess()s. de publidade f��, �elhoria das condições de ••. BUM

s11 e qtle 'conde�a.m a;:�!e.-,fvlda do nosso Povo e só- disposições d�-iei-de- �.,;
vada �c':lltura ClVlca . q1:le;' mente entravam. o progres- prensa, solicito de V. Sa. a

até pouçpcs anos,. Í>roj�.tavÇl so �� Florianópolis, 'ê' de gentileza dapublicação, des-
o nesso Estado em' todo o Santá 'Catarina.'

.

�' ta carta I}0 ll),esmo 10�al.
País eq'\ler agora, está . no Ao, cOrlchlir, sr. Dir�t�r, . Atenciosamente

e os objetivos abscur��t�?,�no. de confornüdade com as (a.) Osmar ..CunhaF

g-�I:.ntrevjsta··coletiva
com o dr� . Brasilio Machado- Neto

mércio que, acompanhado
dos srs. Dr. Queiroz Bar-

ros, Presidente do Conse
lho Fiscal do SESC, Sr.

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

fíS61 ap orew ap íH 'e.l!avepen� 'snod9u;FlOl.[

Carta· ao Jornal
Governista-

,"O povo DESEJA TRABALHO, EFICIÊN-,
CIA, ORGANIZAÇÃO, BÔA ADMINIST�A
çÃO DOS' SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA
DEFINIR MÉRITOS, E NÃO' ÇALÚNIAS,
NOTÍCIAS. TENDENCIOSAS E. OUTRAS
ESPECULAÇÕES QUE NÃO POQEM N�M·

DEVE NORTEAR A IMPRENSA"

O vereador Osmar Cunha, .ianopolitano..
líder da bancada pessedis- Prova isso que iamàís. re
ta na Câmara Municipal de cebi um níquel e não pode-
Florianópolis, enviou ao

"Diário da Manhã", jornal
ria, porisso mesmo, ..p,assar
recibo der qualquerj impór-. I. .

-

: ...

tância que não me veio ter

cas que me são fOl'mu,:,
ladas? '

,governista, a seguinte e ex

pressiva carta: às mãos.

Entretanto, o Prefeito
Municipal não procedeu de

"Florianópolis,
maio

�

de 19�4
12 de

Ilmo. Sr. Diretor do Díá- igual maneira para. com o

vereador, Gercino Silva,
que é o líder da UDN na

Câmara Municipal. Aquele
\

'

senhor, tomo é ao. conheci-.

mento público, é vereador'

-e, ao mesmo tempo, funcio
nárjo ,público municipal, e

está, portanto, proibido p�r
lei de receber vencimentos

rio da Manhã.

Lí, na edição de hoje,
de seu jornal, umanota que
me diz respeito, na 'última

página, intitulada "CAMA
RA MUNICIPAL".
Evidentemente, o articu

lista usou de má fé, de-

turpando os fato;;, proposi
tadamente e, naturalmente,
com obj'etivos políticos pou-

acumuladamente, por dois

podere-s e de, tambem, e

xercer dois' cargos públi�os'co condizentes com as nor

mas elevadas. que sempre simultâneamente, . a m b os
remuneradós. A Constitui

ção Federal é taxativa. .

caracterizaram a minha vi-'
da pública, sem

'

qu�lquet
deslise, pois qHe,' nela, es-

,

tou com propósi�os defini-'
dos de bem trabalhar para
o engrandecimento, de mi;. .

nha ter'l'a !'! de minha' gente.
Sabe o a'rticulista que, 10-

,Porque, então, as críti-

go ao assumir a minha ca-

Sómente,porque sou in

cap�� de '''proceder des:,
sa maneira?

.

Só�ente por que. uso

honestidade.,ile propó-'
sitosf
Ou essa campanha sis

temática' visa encobrir
a verdade dos fatos?

Resolveu a Mesa que o Sou d�quelés, que tem a

jeton de vereador é ir..r#
.

vida ,públ�ca' aberta como

um livro que todos podem
�êr sem tei�,de que enver-

gqnhar-se, ",:
.

'Os atos sérios e honestos
são' deturpadós pal;a dar-se

lugai' às calunias, às inver

dades e à politiquice de

,senfreada que vem fazendo
bro de 1953, incorporou ao -tanto mal ao posso País,
Patrimônio �municipal a te�tando:se destruir os que

importância de :.......... procuram produzir hones
Cr$ 43.800,00 que eu me rê-

deira de vereador, ·renun-

ciei aos vencimentos a_ que
tivesse direito e me retirei
do plenário quando o meu

requerimento foi discutido.

nunciável e pa�sôu' � depo�
, sitar 'tudo a que, fii jús a

p�rtir,de enJão, pois ,que, me
recusei a receber quaJquer
importância.

,�

Tanto isto é verdade que
o sr. Prefeito Municipal,
em decre'to de 31 de dezem-

cusara a receber, sem qual
quer audiência da Câmara
Municipal e, sem subme,ter
o seu ato ao Legislativo, em
flagrante desrespeito aos

representantes do Povo flo-

tamente, para encobrir a

'queles que não podem mo

ralmente ombrear com os,

homens 'de b�m, por atos e

fatos que caracterizam o

seu passado.
A política

",,\

!

EMPREGADA
Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua

Bulcâo Viana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
ir às filas.

PERGUNTA

Naquela rodinha da Felipe Schmidt, às 5 ho
ras, falava-se em dois verbos: ensinar e apreendes;
Daí a pergunta:

- Que será que o Prefeitode Florianôpolís foi
fazer no Congresso dos Municípios?

.

RESPOSTA

O órgão bornhauseano,' ontem, fez referências
,às dívidas deste jornal. A gerência d'O Estado" só
de raiva, informa: .

1° - O jornal não deve um centavo a nin
guem; 2° - Possui estoque de papel e de tinta; 3°
- Está ultimando a aquisição de mais uma linotipo
e de' outras máquinas modernas para suas oficinas;
4° - A receita deste, diário é supertoi; à sua des
pesa; 5° -, O Estado é vendido por 'exemplar e .não
a quilos ou arrobas!

SUELTO

O sr. Bornhausen foi ontem violentamànte cri2--
ticado pelo Diário da Manhã) num suelto, à primei-
ra página. Nas suas campanhas eleitorais, o gover- �"",
nador jUNU. ao povo que pavimentaria as estradas
sem aumentar Irnpostçs, pois sabia do pouco fazer
muito.

O sueltista de ontem demonstra' que isso é
grossa: besteira .. Que se entendam, por lá.

TESE E ANTI'TESE
\
O dr. Brasilio Machado Neto, no seu discurso

no Clube Doze de Agosto, pugnou pela presença
dos representantes das forças produtoras nos prélios
eleitorais e na dire,ção da' coisa pública. Tese pfl.;r'::
feitamente defensável em São Paulo, Minas,

-

Rio
Grande do Sul, etc. Entre nós, todavia, a anJtítese

.

é d.e morte. Aí 'está, no Palácio, o sr. lci:n:i� Bor
nhausen, enterrando a classe. O Lico, mais am,bien-'
tado, tevé a sabedoria,de excepcionar,a tese, rel�em
brando que, é lição da história os inoc'entes pagartrm
pelos pecadores.

'

.

AMIGO DA ONÇA
,1

- A coisa lá pelos lados do Rio do Sul está
complicadíssima - dizia um udenista.

- E' verdade! � replicava outro. Nossos com

panheiros não Se entendem. Agora rifaram o Gotar-'
di outra vez e, meteram um testa de ferro para, no
momento oportuno, dar o' lugar ao Waldemar Bõl',-
nhausen. ,,',

_:_ O certo seria fazer uma intervencão no' di
retório e consertar aquilo logo - sugeri� um ter
ceiro.

- Isso mesmo!'Agir logo e com energia. Deve
vemos rrandar lá o Acarí Silva... que já resolveu
cf caso da Laguna!!!

. .

CORRESPONDtNCIA
.

,
.

O epistológrafo Zé GaIrão voltou a roubar-me
o tempo. Veio explicar-me. onde encontrarà a ex

pressão sui-genel'is) Será que pelas vizinhanças"não
encontrou as palavras errata; memorandúm con-,9i--'
deranda? O Zé não percebeu a pergunta 'e �eio ao
.pé da letra. E reclama por que lhe retril)uí uns

coices.
Ora, Zé! Gentil�z�s requerem gentilezas! E é

velho hábito meu dar àos outros o tratamento que
os outros me dão. Com isso tamb�m me trato com

igualdade, ou, em lJngua sui-generis: Meque' vos

que i�� o�nibus j�xta rebus geram... TradJ.lção:
Da ca; toma la! Tudo maneirinho? Tudo O. K.?

Então, música maestro!

:<.f; J
•
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