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A "X - 99" transportará
400 pessoas

";7i\.SHINGTON, 19 (D. moso avião do mundo.

�r--'�����-----=��-----------�-'
Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 2(} de Maio de 1954 seis motores. E' especial

mente equipado para o

L ibertação ConllilDS no Paquistão Oriental �:��';:'l�:�:�:::
d· d MORTOS E FERIDOS .riento e perto de 140 me-

e crlml-oosos e U'u'erra KARACHI, 19 (V.P.) - fábricas esteve "coberta de de número de habitações in- tr9s de envergadura, Seus

'_
.

'.
..'. A imprensa noticiou que mortos, inclusive cadáveres cendiadas.

• .tanques contém 4�.000 li-

HAMBVRGO,)9 (V.P.) Bueller, antigo oficial dos- em Spandau - Berlim, 200 pessoas perecerame 5ÓO de mulheres e crianças". O - Não se sabe ainda qual tros de gasolina e seu raio

_ Com os apitos regula- serviços da Justiça da' Ma-I "embora a honra militar sofreram ferimentos nos referido diário acrescenta 'foi a, origem das, desordens. le ação � de 10.000 milhas,

rinha, pediu a libertação I dos submarinistas· alemães encontros ent;e grupos ri- que o Exército teve que in- E' a segunda vez, desde �s
N Ihdos almirantes Doenitz e

I
tenha sai90 intacta de Nu- vais de trabalpadores das tervir para/ restabelecer a eleições de fevereiro, que a OVO apare O'

Raeder, presos atualmente remberg", fábricas da região de Dacca, ordem, quando a polícia re- região industrial doPaquis, de Raio. X
.

S· 1· f· d'
Paquistão Oriental. conheceu-se impotente para tão Oriental é abalada por MOSCOV, 19 (V.P.)1m.pliCanó. O jornal "Morning News" fazê-lo. contendas . operárias. Em

Rádio Moscou" anunciou
.

•

'

,

informou que � região das Um . comunicado oficial Anarç\) passado; ,.14 pessoas

aterrissageas noturnas
MI I t

;' 11;- - confirma que do incidente
.

,

.

.

. . D S ros na riO. resultaram "fortes perdas
ESTOCOLMO,19 (V.P.) to de .Bhoma, perto. desta lãn,dla,' Dinamar- de vidas", Segundo se in-

ra guerra mundial "o salva- - Uma invenção sueca, capital. forma, há também um gran-

dor dos Dardanelos", Otto que permite áuin pilôto de O aparelho em questão, CD e lostria . -----:--.

Séhubbard, que afundou na aviã� que se prepara para que não é maíordo que uma,
' .

"

IGi)Z noctv () Pediu asilo � I �l�l�d�d:�:�eito de sua pro-:

segunda guerra o primeiro aterrisar, iluminar pessoal- caixa de fósfo��s, foi mon- .

RIO, 19 (V.A!' -:-' O pr�-', aos
.

,

-

�
'_ .. __ '_"' _

porta-aviões aliadó, o "Co- mente por meio de um sim- tado �� um aVla�AD��3 q�e I
sidente da República; assi-r

:" pe Ixes VIENA, 19 (V.P.) - A! O TEMPO

rageou§''; Adalbert Schnee, pies botão, o aeródromo on- fez varias experiências, to- nou decretos, na pasta do emissora de Praga anunciou' Previsão do, tempo até às

que comandou o primeiro e de vai pousar, foi experi- -das coroadas de êxito. i Exterior des�gnamlo, envia-
RIO, 18 (V. A.) - Os

que um sub-oficial norte- 14 horas, do dia 20.
r

único' submarino' elétrico mentado ultimamente, com Um certo numero de a- dos extraordinários e mi-
exames de laboratorío, pro- americano, James Davis, Tempo ._c_ Bom, com ne-

1
-

O d Ott K d d
,.

I cedidos no gás recoolhido da id 4 d d b b I id d
�)\ a

ernào. . r. o rans gran e -segre o, no aeropoe- didos militares estrangeiros, nistros plenipotenciários, �o nasci .o em '. e ezem 1'0 u OSI a e.

.,
-- ._- - Lagoa Rodrigo .de Freitas d 1921 F'I d 'lf' T--------- bem como representante da Brasil - na Finlândia, o di- - e em 1 a e la, ser-, '. emperatura --::- Manter-

8a' rCDS� J-BP"onese''s a' feia"Bos I.' revelaram que alem da sua .

d
.

E I (AI
'

,.

Aviação Civil e Militar plomata Roberto "Mendes vm o em r anger ema- se-á.'
.

"

. ,

.

.

"

.

sueca e técnicos assistiram
I
Gonçalves, na Dinamarca, nocivi�a�é" é perfeitament� nha), atravessou a fronteí- Ventos - Variáveis, fres-

'.,por radio...a ••-v.-d·ad·es a demonstracão.' Declara- lo diplomata=Afonso" Barbo-
estave a agua, ra tchecoeslovaca e pediu coso

,

• "

I" I, -,' 'I" "Conclue-se por isso 'que '. b
.

f'
.

d di T
.

ram-se muito impressiona- sa de; .Almeida:· Portuzal e, "

' .

'. par a ene icrar-se
..
o irei- .. emperaturas - Extre-

,
,

I
, , :. ,�,Y Iogas e um dos responsaveis t desasil f

.

ddos com esse novo metodo na Austrália o diplomata

I
o e aSI o como re: ugia O' mas de ontem: Máxima

. . _ . _ , "A' . - pelas mortandades do pei- '1' .
.

de iluminacâo e de extmcao Pedro de Alcantara Nabuco . PU lÍlCO. 17,0. Mínima 9,9.
se� fio. : : '1 de Abreu Wilho; "�� xe, e portanto, t�remos de

.

.' 1'. ,

Repree,nsão de.,d,ip},I�m.-a" ta �:::a�a�::v7.:;'::vo:u:a� FUnClOnarIO ... Pub.llcosos, até que possamos ex-

tinguir dali os fogos de gás;" V. S. pode apresentar StÍ- rá encaminhar' ao seguinte
gestões para emendas ao, endereço:

..

E/ desenlme- P:'ojeto _no .4.276 que dispõe DePuta'do SAVLO RAMOS

.

_

sobre os Quadros, E,speciais! . C�mata f€tler,al' ,

"'
... '�'� �b��t9Sl.1��ili?�;,.2�·( �ak-�ig.-de'<fàne}�ey;, -

,_,

" "'�i;1:)pl.111 oe'28 (te Outu- ..... ","

..
. ,

.

NOV� IORQVE, 19 (U .. bró de -1952 (Estatutos dos 0- «Passaro .. hu--
P.) -, O "New York He- Funcionários Públicos Cí-

m{l no» ,''''O''oul'é\ld Tribun" publica edíto- vis da Vnião), • U

. cial em que comenta a or- O Deputado Saulo Ramôs
.. SENS, (França), 19 (V.

�anização do monopólio bra- deixou a vossa disposição P.) .::_ O sargento Léo Va-
.. sileiro do petróleo, repre- na Biblioteca Piblica de lentin, cognon;iinado de

sé- sentado pela Petrobrás. Diz FIQrianópolis, um exemplar "Passara Humano", vôou
o citado' jornal que a proi- ,lo referido projeto, que po- cinco quilometros COl!l Ia a

bição para que .se invertam .:le se; consultado, e estuda- juda de asas de madeira.

�apitais estrangeiros nos .:lo por V. S.. Valentin fará' uma exibição
negócios de petróleo do As sugestões que V.· S.

I
na próxima Exposição de

Brasil é desanimadora, J.char por bem fazer, pode-I Aeronáutica de. Paris.

mentares e saudação ao an

tigo pavilhão 'de' guerra qa
Marinha do Reich, abriu-se

nesta cidade .

uma reunião

de máis de 2.000 antigos
submarinistas alemães. Par-

ticípam, 'entre outros, o co

mandante Otto Hersing,
chain'ado durante a primei-

TOQVI0, 18 (V.P.)
Nove barcos de pesca japo
neses, recentemente de

.

,volta ao .fapâo após uma
. . I •

temporada de pesca -nas a-

guas situadas ao nordeste

dé Formosa e a' leste das.

.í.�.) 7 Foi mostrado ao 'po

vo, por ocasião das cerimô

nias comemorativas organi
zadas para o "Dia das Fôr

ças Armadas", o mais volu-

Esse aparelho - um úni

co exemplar foi· construído
-- é o X-99, versão de bom

bardeiro internacional de

que ,cientistas sovietícos in
pereceram .numa manifesta-
ção "contra os patrões,' qúe
se considerou inspirada pe
los comunistas.'

,ve,ntaram um novo e'pode
raso aparelho de raios X,
capaz de radiografar qual
quer parte do corpo huma-

tadores Geiger 'revelaram
que os mesmos estavam

cominten�� radio-ati\ridade
de perto de mil unidades,
As

.. autoridades [apone
todo o ar-

Filipinàs, bem como em"tor
no da ilha de Parão, foram
afetados-pela

.

r�dio-ativida-
de. As aguas em questão se

, encontram á P�1)to dl!as, );rÜ�
'milhas ·d� distan'ci-a' a:à�í�g�r.'=j.;"-_..:.;..:....,:.:..;,;...;....;;.---l_..-.:...:---,,,.::.......... __;;'--"--"--_...:....--''--_,,,.,..,.�;;i;,

ão,üe Bikini,�,inteÍ'rogand�-·
se os centistas se as partí
cuIas' radio-ativas não t�ri
am sido. transportadas pe
las correntes marítimas do
Pacífico.·

Alguns dos navios de �s
ca foram obrigados a aban- fácil resolver, em rela- "Fala-se mesmo' de uma

donar seu carregamento de . ,

geíros pe2'ante o Parlamen- ,;ão com .:mtros desenvolvi- bula papal que- deu a meta-
pesca, depois que os con- to Indiano, esta manhã, o sr: rnentos. Realmente, é o Sé-' de do mundo a Portugal"./

N�hru, primeiro Ministro e �ulo XVI 'lue sec quer opôr O sr. JYehru lêmbrou, fi-
Ministro dos -

N�gócios Eso ao Século XX". nalmente, que a India não

trangeiros, declarou nota, está ligada por' tratados de
damente:

Avião rasso

sõbr.e. base
.Oorte-ámeriCéP08 �o tomamos nenh��a

, WASHINGOTON,18 (V, No governo
P} - Vm avião soviético Ido Pará
voou recentemente sobre a

ilha fl�tuante chamada pe-
'las forças americanas de

"T-3", onde está instalado
umposto americano de es- Legislativa, assumiu o go

tudos �eteorologicos,' apa-' vêrnó'do Estado, em virtu

l'entemente para fotografar le do ./embarque do general
as instal�ções _ revelou Zacarias de AsstÍnçãQ. para
um porta-voz 'do Departa-I

o Rio; dentro de poucos
U1EUto da Defesa, dias.

i
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Os dirigentes 1Ld�nistas, agora capitanelfdos peZo' .

D
· \

I d"8r. hineu B01'nhausen - o homem que afirmou que, I .

e"rln"o a ase fôsse eleito; a V .. D, N. pe1'deria um correligionário'
.

, • .. . .jJal'U _que o Estado ganhasse úm governador --:- estão
�... . ll!r.',... ,,�.I!i'i� �atal'mados com ClS sucessivas e contínuas per-das que �o, ...�'" , ......,• .;,. � .. l2,Wl<' �1i

Partido ve'l'/1 sofrendo,. nestes últimos. tempos. . partido hoje situacio'llistãi"Waltrick, ;;; Pliinel, em· Ld-
Esse ala:tm,e é natuml, diante da expressão quali- ges, com, apreCiá.vel continf}ímte no município de . São

QltU'Il,t:itativa das perdas.
'

Joaquim, por onde foi elrlito vereador; e tantos e tan'

I'
Na verêLade, os nomesrque ,vem aba.ndonando .as fi- tos outros, sem contar as iLissi4ências abertas, corno a. de

eIras 1.tdenistas são de elementos da ma�s alta valw. No ./oinville, ,a cuja frente se acham nOmes como.os de Ar- E' o protesto eloquente e corajàso dos que querem

�este, os d1·s. Brasílio Celestino �: Oliveira �. Rogério náldo Luz, Gustavo Schos§lanil, d1'. Manoel da Luz Fon- deixar docwnentada pelos gestos de renúncia, a certe

J?gtt,ndes, p'l'esidente e 10 sec1'etaru;>, respectwamente, tes e outi·os ,2:a de que não lutavarn e não lutam apenas pela' co1l,
\I() d�re'tÓ1'io m'l.tnicipal, .de Joaçaba, ambas figuras de Cumpre ainda cita1', 'entre os que, para não menti- quista do poder, senâo para que êle seja instrumento

la!!Jo prest'ígio e tmdicionais-lutádores udenistas; em rem à con,sciência, troclÍram as comodidades .das salas sempre e únicamente usado na bem social
Sao Bento, o vereador Emilio Engel, quatro vezes elei- palacianas pela lu!a. ardva e áspera nas trinchei'l:as opo- O abalo clessas decisões nos pilares governamen

�o p.reside1lte da Câmam MU'liicipa�, por unânimidaâe . sié�c;mistas, O nome do

�r ...Osu:aldo.
Rodrigues Cab1'al, �,u.·:s, .pod1i'ia, aind'a,

s.,er
um chan:am�nto à -r:azão. Mas,

fe ,votos, e cujo 1'ecente '?nanifesto e um documento de- hOJe Chefe do Poder L g�slatwo e, sem emqargos., a Iznjeltzmel1,te, entre nos, esses avzsos msuspeztos, ao re-

11l1do1' de itm,a época; na Lag'I,Lna, o diretório quase maior e a mais combat'va personificação mental dos vês de ale'rtal'em o govê1'no para o cumprimento do de

��p�eto,' com Ca1'los Rolin Cab.ral: pre'�_dente, Si�vio i prélios cívicos, que ensll'aram a vitoria do sr. lrineu I ver, despertam. �rovidências anedóticas, corno � de ca-

e
oret1'a Filho, vice, dl'. Saul' Uhssea Ba�ao, Franc�sco Bm'nhcmsen, em 1950. 'I talogar de amblclOsoS e descontes os que se reftram e a

labi'al Nunes, Dau1'0 Pinho. Cab�a� e Julio Teixeira; I. lEsse l�a,,!or�ma po�ít. co é .11,ão só O refl.exo �o incú-, de :medro�t�< a nossa,de�oc1'Ucia com a entrega d,a di-

od?s antigos c01l1.batentes bhgade�nstas, com a respon-
�na e· da t11,epcza adrnm tratwa que castzga Santa Ca- nçao parttdchna ao proprto J!.0ve1'nador! _

�btticlacle de legítimas exp1'cssões morais da terra ju- I tarina, mas também, e obremanei"ra, o resultado de I A degringolada que 9i está, nas hastes 'Hdenistas,
lIQ�u, ein torn� de cu:j�s nomes sempre se agluti,!,,:ou o 'mna _l·evoLtade. espír.ito. 'contra o ct'ime continuado de ni'io lJocle �er meeliclã: tão"" só pelo aja stalliei1to de próce-

cio ela U. D. N. lauunS11se'� B1tchele, em TIJltCaS, I f,mH;;w ao povo lllel.ibn do p01' pl'Omessas, que tantos II }'es e de luleres.
.

dho, infl:,- e ?){(1�1'080 chefe ele coluna elo' jJC'ilBilvam ciunpl'ir, mas �qlle alguns - e precisamente E' m{��g jllnda e 1;(laiB 1Jl'OJ1.mda:

o

I'

O s�. Nehru declarou que que· não é parte, tais C0I110

?ortugal, invoca alianças o anglo-português". Contra a�ressao e su�verSãO'
RICHMOND, Indiana, '19 , Dreier, acrescentou que a de Janeiro,

(V.P.) - 'O embaixad�r' OEA enfrentou, de cheio o "Podemos estar confian
dos EE. VV. ante a Órgani- I problema, quando, na Déci- tes" -, declarôu Dreier, _
zacão dos Estados -Ameri-I ma Conferência Interame- "em que o sistema de segu
ca��s .(OEA)· d�clarou, que

I
ricana em Caracas dec1arãu rança regional das Améri

a aprovação da resolução ql)e "o domínio das insti- cas demonstrará SUq vita!i�
antic'omunista, na Confe-I tuições políticas de um Es- dade e efetividaqe, agindo
rência "Interamericana de tado americano pelo movi- rápida e decisivamente na

'Caracas, foi "um passo im-I mento comunista intern'a- protecão dêste Hemisfério
J

' ,

portante" pa!� fazer fl'�nte I cio�al constituiria bas.e p,a-I e�l ,qualquer caso de agres-
ao problema da agressao e

I'
1'a mvocar-se o procedlmen- sao por subversão, se hou-

da subversão. . to consultivo, na forma do ver necessidade disso",
O embaixador' John C, acordado no Tratado do .Rio '·l__(l ()...,..()�().... {�

BEbEM, 19 (V.P.) -·0

eleição
,'o DO Clube

'RJO, 19 (V.A.) - Será teira Hipotecária e Imobi

liária, para o período admi

nistrativo de 1954-56. I

Hoje a
Milifar

Jq;mtado Augusto Meira, hoje, dia 19, a assembléia

presidente da ".Assembléia geral·do Clube'Militar, pa-

A sessão terá início às 10

horas, não podendo votar

0S sócios que até às 21 ho�
['as não tenham a,ssinado a

�'elação de presença.

emADE ...

1'a a eleição 'dos novos mem
bros da Diretoria? Conselho
Deliberativo e Fi.!;;cal, dire-
tores,
reiros

Caixa

secretáriós e. tesou'

da assistência,
.

da
Mutuária 'e d.a Car-

..�

o RISO .DA

os 1J'wís respo"ftsáveis pela administração' e pela p.olí
ticn - decidiram não dar a mínima impoFtância.

E' o desencanto pOlJular que está insuflando essa
,'ebeldia ele consciências, que não aceitãm cumplicidades
::0111 uma ordem de coisas' disposta ao inverso da que
/ôm anunciada, e qU'e acalentara ideais e que estimula
,'a esfm'ços, que Griara esperanças em dias melh01'es e
,mimam' sac1'ifícios de todo o gênero.

- E' o cúmulo, Vdenil

'd" que o jornal do go
vêrno confesse que não
sabe nem o nome do
gerente 'do Banco' do
Brasil na

.

Ca'pital 'do
Estado!

- �sses jornalistas do
Diário só sabem os no

mes dos funcionários
do Inco! Principalmen
te dos caixas!!!

.l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLINICA DE .oLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

Indicador, Profissional LDR• 'GUÂERREIR
E D I C· O s

,

'1 Dr' Faoit1i BrastOI' o E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos' - Nariz e GarganM '. '. I. • &l "- D do Hospital Ide Florianópolis
,

'.

A WLADYSLAVA
i ESPECIALlST� EM DO:-' ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO I DR. ALFREDO ,DR ó. '.
.

ENÇAS DE. CREANÇAS. Redação e Oficinas,
.

à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidad.

CANTIÇÃO . CHEREM

.,
W. MUSSI CLlNICA GERAL I

Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO � � e CONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das

CUNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
IDR ANTÔNIO DIB 112 horas;

Diretor: RUBENS A.
• �flamações do Nariz e Garganta)

--A D. U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
.' RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelh

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

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. -- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muito
RINS � INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno- da • tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringit

-8IFILlS Impotência Sexual. Serviço completo e espe-
.

ra..Ltda.. e inflamações dos Ouvidos) .

Consultório - Rua 'I'ira- Rua Tiradentes n. 9. c ializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .

lentes, 9, Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _;;0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas. imétodos de diagnósticos e Te!.' 22-5924 Rio de (OCULOS)

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratament9' Janeiro.: LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ' MEDEI- Rep rejor Ltda.· lesões dos Olhos) .

Tel.: Cons. - 3.415 - Res, 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA .

Rua Felipe de Uliveira, n.
I .

INFRA VERMELHO
..--

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

21 - 60 andar.

I
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

Radioterapiap or ondas Tel.: 32-98n - São Paulo . Pulmão e Esófago .
.

DR. ROMEU BASTOS DR, MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulação - Caixa :ao;::IC;��rina Itajaí ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Alt�s da C
PIRES DH�USEN Raios Ultra Violeta e Infra

.

Na Capital I Belo Horizonte
_ MÉDICO -- CLtNICA MÉDICA DE I Vermelho., . . DR. MARIO LAU- Ano c-s 170,00 Residência Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

C T Hosuít I ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Icua Trajano, I

RINDO
Semestre Cr$ 90,00' Consultas - pela manhã no Hospital - Aom pra !ca no ?SPl a I'

-

� ..
'

. R J
- n.]. 10 andar - Edifício do No Interior I das 2 horas em diante no Consultôrlos.:São Erancisco de ASSIS e na Consultório - ua oao

I
'-. : ;',,,,,",;-�.,

r. $ 90000
.

,..'

Santa Casa do Rio de I Pinto, 10 - Te!. M: 769. Monte�I�., e

IAno
,........ �r � ,

\Janeiro I Consultas: Das 4 às 6 ho- Eo.ral',o: MDauss9SIas 12 ho-
DR- CLÁUDIO Semestre. .. d�:'$ t 110,00

DOENÇAS DO APARELHO �:ÕIGES'TIVO
CLíNICA GERAL DE r ras. ras =» D�. . Anúncios me ian e con-

ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERG
ADULTOS E CRIANÇAS I. Kes idênc ia : Rua Esteves Das 15 as 1� horas -

Dr�'l
BORGES tráto.

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL.

45 T I 2 812 MU�SI ADVOGADOS Os originais, mesmo nã. .
.

Consultório: Av. Getúlio .l ún ior, .' e. .. I �"'.. .'

O M· I N I'F
.

Vargas, 2 � BIGUAÇÚ. ! IResldke .. c�a4: Avenida Trom- Fôro en: geral, RTe?burso� publicados, não serão df'.vol r.' Igoe .oo··es errelra.Horário: Segundas e Quin- OLHOS .,- OUVIDOS. - l�oWS y, IS • perante o �u�remo r i una. vides.

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

DR NEWTON 'ldFedReral e Tr ibunal Federal A direção não se rsspon

I .

.
e ecursos. sabiliza pelos conceitos emi

hOt�s�. � . .
'. D'AVILA RSCRITóRIOS tidos nos artigos assinado;

Res�denc�a: Pu� Feh�e CIRURGIA GERAL I Florianópolis --: �difícioSchruidt, 2... -.
2 andar, I DR. JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras _' São Jorge, rua 'I'rajan o, 12 rarmacias

spc. 1 - Tel. 3.(102.
. ! VIEIRA Proctologia - Eletricidade -- 10 andar - sala 1.

de Planta-o---------

'

Médica Rio de Janeiro - Edifício
.

DR. WALMOR ZO-
-

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

ME-R GARCIA Especialista em: Olhos -
M' I 28 T tefone: nio Carlos 207 -- sala 1008.,

..

G J eireres n. - e.
, cia Esperança -'Rua Gon-Ouvidos - Nariz e ar- 3307. .1

.----

ganta. Consultas: Das 15 horas I DR. CL-ARNO G. selheiro Mafra ..

N"av"J·O· Moi'Dr CarlReceita de óculos. em diante. GALLE'TTI 9 Domingo - Farmácia •

.

- (�.
L· V Ih Residência: Rua Vidal - ADVOGADO - Esperança - Rua Conelhei-I. .ln ra- erme. o. _

. ,

Ramos - Telefone 3.422. Rua Vitor.Meirelles, 60. -

1'0 Mafra
. .... 'RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA'Ultra-Sonoterapia - Ne- I .

DR. DIB CREREM FONE: 2.468. 15 Sábado (tarde) - Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JA
ADVOGADO

- Flori�nópoHs
-

-

Farmácia da Fé - Rua Fe-I .�scalas intermediárias em ltajaí, Sant�s, São,
Causas cíveis, comerciais, I �Iu

- ;.. - -.

':
.,.;.--

iipe Schmidt I bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úl

n orma ....oe� I
'.

.

' .

. mos apenas para movimento de passageiros.criminais e trabalhistas.P _

'V, . I 16 Domingo - Farmácia
I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuis« n

Consultas popu_l��fTes u.els· da Fé - Rua Felipe Sch-' prejudicarão o- horário de chegada no RIO (Ida) e

Rua Nunes Ma'CháClo, 17
.

midt : SA_NTOS (Volta)
(esq. Tiradentes) _ sobra-

, O leitor encontrarã n,es 22 Sábado (tarde) Tm A' I I!.. ....
. I , " .l"J.INER RIO. DO' SIM "CARL HOEPCKE" NOdo - sala 3.

.

ta coiu�a,. inform'açõ('s fi,uE Farmácia Moderna � lllia' -., .No. Mf:�, DE l\JAIO DE 1954
necessita, diàriamente e de João Pinto
imediato:

Scandinavas .

BAR E SORVETERIA HOTi!:lS

AMERICANA , �;��tt�":: � ': : : : : : :
Vende-se o Bar e Sorve- \!t.tr-opol , .... , .

teria Americana sito à Rua La F"rta ' .. , .

Saldanha Marinho n. 13, C O;;l'íQ IH:' .••.••••••

Edifício Machado. Tratar C�.ntrll: .

U '00 t
'

F.lItrt'la
:'0 local com o sr. m r o

'!rlf'1l1 .... , , .. / .. ,

I \I[ach�do, o qual explicará f'��'f'!'r.l1:-·O
I c motIvo da venda. . ,ll)l"QII� .

_.__ . -�--'----""---
- \Lavàndo com Sabã

\?irgem Especial" ade�c:,�-BÃ�Y-'RCtit.,
dá Cla� _'WITZEL INOUSTRIIL--J8Iuville. (mire

-

registrada) f·5P�ci/�i.lOt.of
.".."...,....=,...........",..,..,.,.....,...,.....,....,. 'e�oDo�_���-s:e, ��_��o _��diD�eir!_.�.... .+!-.=-.�_'<ti_

•.

=_.);<,
..

\J_
..

�._"'-''''''_c,�
...

-:==--
-- ------.--.-

. -- - - --.-

--
.-,----

J., .

Florianópolis, Quinta-feira, 20 de. MaIo de 1954
---"--"",,�-

2 )

Dsplomudo péla Faculaade
Nacional de "Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues, Lima)

Ex-Interno do Serviço de

Cirurgia do Hospital
I. 'A. P. -E. T. C. do Rio de

Janeiro,
.

Médícc do Hospital de
,

Caridade

DOENÇAS DE SEN'HOrL-\S
- PARTOS-OPEHAÇúES
1:0118: Rua João Pinto n. 16.

das 16,.00 3S 18,00

Lulizações,
Equipo de Oto-Rino

(único no Estado)
Rua - Vitor Meireles

n.22.

Horário - 9 ás 12 horas
- 16 ás 18 horasl

J

FONE - 2.675
Residência : Travessa
Urussanga 2.

Apt, 102.
23 Domingo - Farmácia

DR H E NR I QUE
} Moderna - Rua João PiR-

•

JORNAIS Telefon�

1
to .

PRISCO PARAISO

10
Estado ........•. l1.O2�

29 Sábado (tarde) Far-
DR VIDAL MÉDICO A Gazeta 2.656

.'
•

O
'-

D e cas Diário da Tarde '" 3.57� rúácia Sto. Antônio - Rua
CLíNICA DE CRIANÇAS I peraçoes -

, � n:Sd Diário da ManhA ." 2.463 João Pinto '.
.

ÓRIO 1;0 I' de Senhoras - Clínica e .. OH -CONSULT - re J- A Verdade �. 'I 30 Domingo _ Farmácia
,

pe Schmidt 38 Adultos. Imprensa Oficial 2.68� ;

St A tôní R J-Telefone: 2.692..
I

. ,.

C dE' l'
-

HOSPITAIS
o. n omo - ua oao

. __ CONSULTAS DaiS 4 urso e speCla lsaçao
. .

'

Pinto.
.

.

ARMANDO VA no Hospital dos' Servidore-s D� CarIdade:DR. - :\s 6 horas.
(Provedor) . 2.314 O serviço noturno será

I:.ÉRIO DE ASSIS.I R.esi'dência: Tenente Sil- 'do Es!ad<? , (Po�tada). . . . . . .. 2.036 efétuado pelas farmácias
_ MÉ'DICO -

.

" velra,
130 (Serviço <11) Prof.' Maria": Nereu Ramaa �.831

. Sto. Antônio, Moderna e
Dos Serviços de Clínica ln-, FONE _ 3.165.

.

, no de AndradE') Militar .. , .. '. .... 3.157
.

I I h'" (C Noturna situadas às ruasfantil da. Assistência Muni- Cl)!lSultas - Pela man ã São Seb�shllo asa

cipal e Hospital de Caridade' _. I nr) Hf\spital de Caridade. de Saude) 3.15� João Pinto e Trajano.
CLíNICA MÉDICA DE

- DR- ANTÔNIO MO- A tarde, das 15,30hs. Maternidade �outorCRIANÇAS E ADULTOS NIZ' DE ARAGAO Carlos Corr""a ...

_ Alergia -
em diante no consultório, CHAMADAS UR-

Consultório: .Rua Nunes ii Rua Núnes Machado 17, . GENTES

Machado, 7 - Consultas das 'CIRURGIA' TREU�ÀTO- Esql1.na de Th·adentes. Te:. Corpo de Bomb"trfl8
15 às 18 horas. _

LOGIA
2 766. �erviço Luz (R4'cla·

Residência: Rua Marechal Ortopedia mações) .

C lt" J
-

P' t Resit1ência - La Porta S I C iGuilherme, 5 - Fone: 378�. onsu 01'10: 0&0 ln o, Polícia ( a a tlm s-

18. Hotel.
- -----------

Das 15 às 17 diAriamente.
Menos' aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: __;_ 2.714.

horas.
Pela manhã atende
diàr iamente no Hos-

• pitaI de Caridade.
Residência:

Rua: General Bíttencourt

n. 101.

DR- I. LOBATO
FILHO

3.121

Es�cola p,imária.
�.3U I Idventista
2.4041 Matrículas Aberfaa

CJrsos: Primário e Aó-'
2.03Fsário) .

Polícia (Ga�. !)éle·
gado) .

CO.MPANHIAS DE
TRANSPOR1''E

.
At.REO

TAC ., .

missão.

Rua Visconde de Ouro
2.551

Pretc:i� 75.

'5,%

Duenças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax

Furmado_ pela, Faculdade
Nac:onal de l\1edicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do

I
.

Hospital Nerêu Ramos
Curso de especializaçãõ pela
S. N. 7. Ex-interno e. Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro' Guimarães
(Rio).

'

Cons: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3801.
Atende em ho,ra marcada.
Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395. i

3.70U
.

O MELHOR JURO-. ('�uzejro do Sul .... 2.54JC

.

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOl.A
RUA TRAJÀNO� 16

fLORIAN6pOLlS' '.

Panair .

Varie , .

Lóide A�reo .

Real .

3.55�
2.325
2.402�
�,338
,�.500Agência

- de 2,O�1
2.276
3.147
S.321
3 . .u�

V\9-i
.U�ll
�.ea� ,

Publicidade,
Caixa Postal. 45

}>'loriadópolis
Santa Catarina

I
I
,.,

____..-----_._....... ..,.._----

o

RECEM-CHEGADO DO RIO DE
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18
ANDAR DAS 9-AS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.

CHAMADOS A 'QUALQUER HORA DO DIA O
DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FEIaP,

SCHMIDT.

H-neDck�

IDA VOLTA

Florianópolis Itajaí Rio de Janeiro

� " . ,�

20;5
24/5 26/5
OBS.: - Ú Itinerário suprà está sujeito a alte

"'ação sem prévio, aviso .

Hor.ário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à

EMPru:SA NAÇIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPe

Rua: Deodmo - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.2

Viagem com. s-eguraoçà
e r.apidez

80 NOS CO�,ÓRTAVEIS MICRO-ONIBUS D

- RIPIOO- {(SOL-B,RASILEIRO"
,

Florianópolis - Itaja! --Joinville - Curitl
>

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

.1 Diretoria de Obras' PúbUc
A V I S O

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa
mu&ou-se provisoriamente para a rua Vidal RamoS,
76.

'o

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

.

�---------------

Casas
Alugam-se ótimás r

d�
. , Rua J

enClas, uma a

, Jacques nO 4 e outra

Coqueiros, p r o xi mO

Praia Clube,

Infonnacões à Rua

selheiro lViafra nO 24.

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

O ASSAPO, com môlho
merciante; loso Paranhos Pederneiras,de noze§ é 'realmente 'deli-
-Sr. Armando Inácio de cita, pelo presente edital,cioso. O assado é preparado Oliveira; com 'o prazo de. sessenta

como de. costume. Soque
_ Sr. Alirio Alcantara; dias' ,aos herdeiros Nicolaubem finas uma duzia de no-
_ Menino Perey, filhi- Klüppel Pederneiras; Hum-zes e pique 50 gramas de

nho do dr. Percy João dee berto Pederneiras Filho, re-presunto, cru, com um den- Bõrba. sidentes em Curitiba; Ma-te de alho. Qu�ndo o assa-
ria Pederneiras, viúva de
Emílio Klüppel Pederneí
ras; Inah Taulois Oliveira,
casada com Paulo Oliveira
residente, no Rio de Janei

1'0; Pedro Luiz Taulois, Hé
lío. Pederneiras Taulois, re

:Ga��::��o� uu:a ���:r :: r::r::''"j ::: r ,','":'\,\,,, �::��:: ;:o�;O�S:ian;�:.A falta .jJágua. O I!lôlho deve ser
lois Filho, residente em J9--1farto, porque o assado cor-
invile; Waldir Pederneirastado em fatias deve ser a-
Taulois, residente em

cri-Ipresentado com as fatias
ciuma; Emílio Pederneirascobertas do môlho denso.
e M�r�o I[ede�'?ei:a�,.p �a�a,_. �."" .'!<

..Este' mesmo molho poderá
_

. no prazo de CInco dias, ha- ;...:::__...:__�.:.:_:-\.:----------�__-----ser- usado em costeletas m.nt., forma cristoi. �40l, qu...
bilitarem-se devidamente no'd b t t f alojam na. articulaç"" �G\I",ndo a.

b
com pure e a a as.

cruciant.. dor••. 110 rfumatilmo O retto, dizerem só re as res-
outro. mal.. do .• i,t.",a 1!,inório. pectivas declarações de. her,
A. Pilula. D. Witi f�H.:dil:itam.nto deiros e bens, e para os de-.obr. o. rin., d"'4[lI)Oi!�cHFjh .. a

.

AdI did
.

- 'H I" ti' "f'I'I"'''' '"
d mais termos o a u 1 o ln-sua aço o natura, '!>." '

.. t'lI' a.

iml!urua. do ��GJri!�.\i�i ventário e correspondente
O tratam.nto ci�t��1�� ��Y. fa- partilha, até sentença final

1::rY;��� :'fi:'���l'�'Ji':t::: sob pe�a .de re:elia. E, pa-
f'l d . '\tl '

i ""':'E ra os devidos fins, mandou'::: :u.;�7�ij�il:��b.. �t:: expedir o presente edital,
cons.gu.", dar alivio, que será afixado no lugar.

no. moi. reb.ld•• ca.o •. de costume no ·Palácio da
Justiça, nesta Capital, e pu
blíçado no "Diário Oficial
do Estado". Dado e passado
nesta cidade de Florianópo
lis,

.

em 30 de abril do ano

de' um mil novecentos e cin
coenta e quatro (30-4-1954) \I Eu, Waldemiro Simões de 1_PREFEITURA MUNICI- Almeida; Escrivão, o fiz

PNL DE PALHOÇA dactilografar e subscreví e

EDITAL assino. Má1'io' de CarvalhoFaça dourar '25 gramas
De �rdem do Sr. Prefeito

de açucar, acrescente .pou- _ Municipal, levo ao conhe
ca manteiga e uma pitada

cimento de quem interessar
de trigo; ""logo que a mis- 'possa, que, a partir desta
tura estiver dourada, mis-

data, esta Prefeitura �uniture-lhe "um fio" de vina-
cipal está recebendo 1'>1'0-

grei dilua o môlho com al- po�tas para a venda de um
gumas colheres de água ou

automóvel marca Ford, tide caldo de carne, junte al-
po 1946, côr v'e'rde, com 85

gumas passas e deixe fer-
HP, 4 portas, de proprie

ver por um minuto.
dade desta Repartição, cen
do- o preço base de cento e

dez mif cruzeiros (Cr$ .. , .

110.000,0'0) .

As propostas deverão ser

apresentadas em envelopes
lacrado, até o dia 28 do cor

rente mês, à Secretária des

mantel,
.

Dir.etor-gerente da ta Prefeitura, no horário
firma Carlos Hoepcke SIA do expediente"das 9 às 12

Comérc�o e, Indústria; e das 13,30 às 16,30 horas.
-Sra Ida Filomeno Si- E, parà que chegue ao

De-. conhecimento dos senhores
dos interessados; fOI lavrado o

presente edital.

Secretari,aida Pr.efe�tura
Municipal de Palhoça, em

funcionário da Caixa Eco- 21 de maio de 1954.
Wilma.r Philippi

CHAMA DA VIDA
_

FILINTO DE ALMEIDA

Dá-me a tua mão, Amiga, e vamos indo
Alegremente pela estrada fóra.
E' já tarde €, o crepúsct;lo é tão lindo
Como foi o dílúculo da aurora.

Vamos subindo devagar, agóra;
Dá-me o teu braço, assim, vamos subindo ...
Repara; é o mes�o Sol de amôr de, outr�raQue ainda no poente, ao lo�ge, esta fulgindo.

-

Virá d�pois o luar e', de seguida
.

Clarões de estrelas, COIl! que o céu se inflama ...
E os clarões, e o luar, e o Sol, querida,

São várias fórmas de. uma.mesma chama
Que 'está dentro de nós, - chama da Vida,
Que rebenta no peito de quem ama.

I I t b )0 I
- Snra. Carlota Grundel,.Dlper meu e o e (esposa do sr. Teodoro.

Grundel, construtor' civil;MÔLHO DE NOZES
-Sr. Justino Silva;
-Sr. Olivio Cruz, co-

MÔLHO VERDE

Trinta gramas .de azeito
nas verdes sem caroço; 25
gramas de alcaparras; 50
gramas de cebola; 30 gra
mas de aipo; um dente de
alho; salsa a gosto e algu-

MÔLl:{O DOCE

para os Rins e a Bexiga
Em widros de 40 e 100 pilul.s
O grande é mais e(onõml(o

mas folhas de mangericão.
Misture tudo, depois de

moido ou bem picadinho, Pilulas r,5:

DEWITT
com azeite fino; mas corno
não deve resultar uma pas-
ta. muito densa, o azeite de-
ve ser em quantidade mo

derada. 'Acrecente. depois
o suco de meio limão.

ANIVERSA'RIOS:

FAZEM ANOS, HOJE:
- Capitão Euclidees Si

mões de Almeida, da Po
lícia Militar do Estado;
'- Sr.

� Rodolfo Sched-

mone, funcionária do

partamento Regional
Correios e Telegrafos;
�

-Menino José João, fi-,
lhinho do sr. Osmar Silva,

nomica. Federal neste, Esta-

do; Secretário

Edllal
CÕNHECIDO DESPORTISTA SERA'

PASTOR PROTESTANTE
EDITAL DE CITAÇÃO

DE AUSENTE

O doutor Mário de Car
valho Rocha, Juiz de Direi
to Privativo da Vara de

Menores, no exercício do
cargo de Juiz de Direito da

Segunda Vara da comarca

de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na íorma
da lei etc.
Faz saber que, processan

do-se por êste Juízo e pelo
Cartório de Órfãos, Prove
dorias e anexos . desta co

marca, o Inventário dos
bens deixados Nicolau Ve-

SNA) - Segundo se

a-I H. Oishi,' durante o Natal
nuncia em Tóquio, conhe- de 1952.
cido desportista japonês de-

I

O interêsse de Kaneko
cidiu retirar-se, das lutas pelo Cristianisrno foi atea
de box para tornar-se pas-j do por sua irmã, Chyoshí,
tor protestante, logo que que lhe deu uma Bíblia an

vença o campeonato mun- tes de êle sair de casa e

dial. fê-lo prometer
.

que a leria
Shigiji Kaneko, jovem diariamente "independente

cristão japonês, tem sido o

I
de qualquer coisa que vie

íd'olo dos fãs japoneses des- .

se a fazer em Tóquio."
de, que êle venceu o cam- Desde que se tornou um

I
peonato do Oirente na divi- herói nacional, Kaneko ve

são do pêso-mosca, em de- rificou que muitas ativida-lzembro último, com um : des aguardadas pelas cele-,
nocaute em Larry Bataan, I bridades japo�esas entra- !
das Filipinas. Sua

pOPulari-l'
vam em conflito com sua

dade aumentou quando re- nova fé. Por cáusa dêsses
petiu seu sucesso contrà conflito�, êle se retirará do
o Filipino. I "sport" e ingressará num

O jovem Kaneko é líder
I

seminário teológico tão ce

do trabalho de uma igreja
I
do obtenha o cinturão de pê

ev�ngélica em Tóquio, on-I so-mosca, que. esta confian
de foi batizado pelo Rev, I te de conseguir.

CLASSIC
17 RUBIS

ENCONTRA-SE

EM TODAS
AS JOALHERIAS

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se, todo e qualquer trabalho de Investi-

t:b··��ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

fór�- do' Estado.
Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santa Catarina
�

3,

Preceito 'do Dia
EDUCANDO PARA A

VIDA

o exc\"so de' mimo é

sempre prejudicial. São nu

merosos os exemplos de fi
'lhos mimados que, nada
.conseguiram na vida. Fa
zendo tôdas as vontades e

atendendo a todos os' ca

prichos das crianças, os pais
criam personalidades fra

cas, . incapazes de enfrentar
com decisão a luta pela vi-

da,
seu filho para

...............-P.. �••••��� ..t..

"NOI-TE GAUCHA' .

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Na noite de sábado, 22 do fluênte, nos arístocráti-

1- d "Ve·te·r"no" realizar-se-á uma FESTAcos sa oes o '"',

TIPICA DO RIO GRANDE DO. SUL, intitulada
"NOITE GAUCHA".

Surprezas, apresentações caracteristicas, concurso

de dansas regionais, com prêmios aos primeiros colo-

cados.
_ .

O DEPARTAMENTO FEMININO, organizador da

noitada, convida, por este meio, a todos os associados e

suas famílias para esta festa que promete ser brilhan

tíssima

NÃO HAVERA' RESERVAS DE MESAS.

NOTA ESPECIAL - Os Acadêmicos de nossas

. Faculdades, poderiio compm·ece1.' apresen
tando suas Ca�·teims de Identidade de

seus CU1'SOS Superiores.
E quem desejar abrilhantar mais ainda a "NOITE

GAUCHA" poderá também comparecer trajado a mo

da dos pampas ... Que .vae .estar boa a festa, isso nem

, I' Ise discute ... Para amanhecer! Então vamos ate a,

••,.•••••••••••• ,� ..... !'!o...O> .. "' .."'''' ......_........•

CONVITE PARA MISSA E
AGRADECIMENTO

Maria Amelía 'Meira Sima, "Manoel Lino de Jesus,
Mario Candido Raulino e Senhora parentes da sempre

lembrada irmã, mãe, sogra e avó MARIA ROSARIO DE

MEIRA LIMA DE JESU'S (Mariquinha) , convidam

aos parentes e pessoas de suas relações para a missa

em sufrági� de sua alma, que mandam celebrar sexta

feira próxima, dia (21) do corrente, na Igreja de Nosso

Senhor dos Passos, ás oito horas da manhã.

A todos-agradecem este ato de coração e amizade.

Outrossim, agradecem a todos que os confortaram du

rante o período de sua enfermidàde e aos que acompa

nharam até a sua última morada e aos que enviaram

flores, cartões e telegramas.CURITIBA .

'
.

eu Afa..cbal D_MOI" 34 I, �,••nflo.
'
....

", ... n'

rULCRA.wA PROSEBRAS

�--���-�----�--��-------��----
'\

VIAJ� CONFO'QTAVtLM€NTt:
€ COt#l€cA O �Ut nOtmA§IL
'PtLOg 1)���LÂ� 1)��.

��/-

Par.icipaçio
Te.odoreto Ligocki e Jan

dÍl�a da Silva Ligócki parti
cipam ao�. parentes e pes

sôal> amigas o nascimento

da:seu filho FERNANDO,
ocorr�do

.

na t Maternidade
'

��_=--=--�.�
.

�Dr. Carlos Corrêa a 14- 5-

,-=�.T5:4::._1 ...;....-i_1__.....,_:_�-----__::=_==-=_.�=��
..
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AVENTURAS OO___..;:Z�E_-_M_U_T---.R_E_T_A_·.--:::.::--(JI1.';";J.i��'ZO .......

Rocha, Juiz de Direito Pri
vativo da Vara.da Menores,
no exercício do cargo de
Juiz de Direito da Segunda
Vara,.
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I,VO

�-�élia:�Atl'étic..o )(, FignUejrense
t Desde queo tempo.eescoudiçêesdo gra- mados pelo professor Osvaldo Meira, secretá- po da F. C. F. acha�se alagado e impraticável,.

mado satisfaçam será efetuado .de- rio do Departamento de Futebol da' entidade- razão porque a entidade.revolveu não permi-
pois de amanhã-o cotejo trans-: da transferência do jogo Figueirense x Atlé- .tir treinos durante a-semana mesmo com bom

ferido de domingo
'

tico;. pelo Campeonato .Citadino de Futebol, tempo.
para .depois, de.amanhâ; sábado" caso-as con-,

dições-do tempoe-do gramado permitam-Tem
. chovido bastante-nestes -últimos dias. O cam-

SábadQ:o:

.
Ontem estivemos na F.. C. F., como o

fazemos quasi todas (as manhãs, sendu.infor-
Vamos aguardar a próxima sabatina que

promete empolgar a "hinchada"!
�__�_�_�_-___'_",,_"."••fJ•••��•••••••••"••••"••".....,_- .1...�..-.e_IK"�"'���[)Cl...o;tI_{HI"'OoII_j()4_

./

C
'

,. .

\ MA1S VINTE -JOGOS 'NA"EUROPA
. -

,. ,PORTUGUESA- DE DESPORTO�, "FITA

ODVU�aeao
DISPUTARA�_O SÃO.CRIST{)'VÃO AZUl/' DO FOOT-BALL BRASILEIRO �

"
'.' -

, 'RIO, 19 (V. A) _ A reportagem foi informada, de
'

,,-,

astar o time do São Cristóvão contratado para mais vin- Na semana passada re-I
cursão pela. América. do

,

.

.

"

"

. '.. ' te jogos- além dos. oito já disputados na .Itálía, França e b Ihgressou de nova e ri an-, Sul" realizou 1,0 jogos, �m-
,

....

Na qualidade de,' Presí- .

ba, Paschoal Simone Netto, A'frica -do Norte.
.

d dte excursão pelos grama os

I patàndo
3 e vencen 07. To-

, dente da Comíssão..pró Es- Ivo Noronha, Celio Soares,' Dia,22, os alvos 'esh'earão na Ilha de Malta, onde
, Carão .quatro.parüdas, .voltando a Metz, França onde jo- ,europeus, a equipe da Por- dos estes resultados soma-

tadio Avai. F.C. convoco Eduardo Nicolich, Baldis- garão dia 30. Em seguida, rúmarão para a Dinamarca, .Juguesa de Desportos, de dos .com. os da atual excur
todos membros da' refe- sero Filomeno, Carlos Lou- mde disputarão quatro jogos a 3, 5, 7 e 10 de junho, São Paulo, que foi recebi- são dão para a Portugue
rida Comissão, para a reu- reira daLuz, Manoel Feijó, .ieguiudo, após, para a Alemanha,-Israel .aTurquia; pa- da apoteóticamente pelopo- sa um total de ,41 partidas
nião de sábado, d ia 22, á.s Pedro Soares de Oliveira, ra uma.Jonga temporada de dois meses. A 31 de julho .

1
-'

-

'

1 I.

1 d
.

f
_ .

d d d d D k
. vo pau ista, Disputou., ,a jogadas no éecterior, 3 ,v.i-15 horas, n.'as"§éde social, Richotte. Queluz. Outrossim c .0 e agosto arao seus logos- e espe i a.em ta ar, .

.

. . chegando, de regresso, dia 3, para um breve deséansó Portuguesa 2ê' partidas, todas, � empates ; e uma

sita a rua-Nunes Machado, poderão comparecer' os só- dê doze dias, pois a 15 de agosto terá início o Campeo- vencendo 1�,· empatando 51 derrota::''A PQrtug�.,.
esa pois,

afim de tratar -dos seguin- cios que desejarem tomar nato Cariocã., d d
.

41 tid:-. e per en o apenas uma jogou ,__ par idas- nos se-
PARA AQUELES 'QUEtes assunt�s( , .conhecimento dos trabalhos Sôbne os aspectos esportivo e financeiro, dessa ex-

.
'

"'1
) A

-_

d ., d e' das medidas cursão, soube" a· reportagem que o São Cristóvão con- v�;. Revela a impre_nsa que"�güi].1ü?�\pi�ses:.. I�g aterra: L, -

a prov..aç30;, ,,0 regl-' etetua os - "la em 1951, a Portuguesa,' Turquia;' Suécia, Espanha, DESEJAM O MAX IMO
- quistou o público. europeu e su�s exibições são pagas: .

Imenta interno.'
_ qU,e serão tomadas para.a enr cotas fixas, variáveis, conforme a capacidade de ren-. a "fita azul" do futebol bra-' Belgica, França, Alemanha,

_ <b) Prestação de contas. 'l'ea1izaçã� a_ que se propõe da dos estádios.
. ,.

si)eiro, jogau'do na Europa, I Pei-u, Colombja 'e �quador..c) Assuntos Diversos, J _ à Comissão, .qual seja de Contudo, em' um mês de excursãoj já ganhou, lí-. voltava invicta, tendo [o- ,'A maior série dejçgos na .

Os membros q'u.e deveiã� dar ao Avai F.C. o seu Es- l quídos, 'perto de 400.000 cruzeiros, devendo atingir no
d 11 d '1 r ('1'5)

t : 'd 'c'. I d 1 1/2 Ih
-

de crui ga o parti as, venceu Europa " para o 0-'

comparecer sãos ós seguin- tádio I
fim da tempora a a mi ao e cruzeiros, o que] .'. " .

��'
-,

" .

I permitirá cobrir, todas as despesas. d,e passagens aéreas" 10, tendo um empate. Em

I
rintians, su perado agora; "-'

tes: _ Adêrbal Ramos da"
,

'

� hospedagem, etc., trazendo um bom .saldo.
!.

1953, o clube luso' em ex- pela Portuguesa com 19.
,.,,'�.'

'

�

",

"

'Silva, Celso Ramos 'Filhó, 'Florinnúpolis, 17 de -Maío
'

-

'.de i954.
. í RECORDE"MUNDIAL BATIDl:>J,pOR: UM i PRIMEIRA TEMPORADA NA EUROPA tZ""��'L.Carlos L, Luz � Presidente

. NA'DADLlR'BR1\�ILEIR'(f i �""r"7j
I RIO, 19 (V. A.) _ A tentativa' de quebra de re- J Portuguesa-S x Sport Boys O - Turquia .,

"

" :.-
,

d " dI " 1 d' dR' d C ·Por·tuguesa· 4 x',, Galatassal'ay 2 _ Turqul'a .

"
, PlRF;J/Ciló S(.M/fiVIIL

I.cor e me '2'Y pe o na a or. idrr o ap_anema, na' -

' , ..

.•
'

• ,,,,,,', >
� I piscina do Tijucas, domingo, foi coroada de êxito;, Ago- Portuguesa. 4 x Bosiktas 1 _. Turquia

.

,

i �: ,i :;� '" :. :',:..:_
GUARANI X IMBITUBA ATRAÇ�O De·� .,��.

.ra já existe ,nova marca mundial para tal prova" Portuguesa 4 x Combinado 1 _ Turquia
'" tPRn''NI1VUj ''DOMH!lGO -

\

A tentativa de Capanema; assistida'-pelas autorida- Portuguesa 3 x Galatassaray 1 _:_ TurqUIa
, '�':' ,.,:.' -' �

- ':' ,; ", t
",:!_, des da Federação Metmpolitana de,-,Nata�ãQ-,. foi .assim Portuguesa,4 x,' Atlétiéo de Madrid 3 __:_ Espanha

: ]:."'��:t',:,:::;�:,,"�f��i(� ;�: �� '."'�':'
-

: !,"f.��� distribuida: Nado "mariposa, l'20J"'e 2/10; NaQ.<? '. dt; ,;
Portuguesa:1.x Valencia 1 _ Espariha

A ta-bt:la·�{ilo· CalUpconàto Citadinó ';de I �osta�, 1'20',: e ,,3/10; Na,do de,.peíto-clássico, 1,52"; Na� Poi'fuguesa �5' x' Helisborg 3 _ Sueciac

Futebol pi·(i)fissional.'marca para o. próximo_' JQ Llvre, 1 ,14 ,9/10.. .
. Portuguesa 1 x Sondra O � Suecia

, , O feito do nadador tijúcano veio pôr abaixo quatro! Portuguesa 4 x Kawraten 2 _;_ Suecia
.

domingot úma boa peleja entre Irnhituba - e ;11arcas: carioca, brasileiro, sul-americano e mundial. Portuguesa 2 x Goteborg 1- -'- Suecia

GuallanÍ, �stc líder juntamente. com o Avaí. O Tijuca, na segunda-feira, comunicou á Federa-
, '

I ção Metropolitana de Natação o feito do seu nadador.
Espcl'aMSe mn 'confronto de grande sen- Por sua V'eZ a metropolitana carioca comunicará á I

sação e -movil11ento e onde veremos 6 clube-in- C.RD. a 'quebra do recorde. Por sua vez a mentora do
-

/ íeriorano nrocurar a rehabilit.ação de sua der-,' .

,desporto brasileiro comunicará á Federação Internacio-
t" nal o novo. recorde de Ricardo Capallema.

rota �rell:te ao Bocaiuva a quem o Guaraní o· recorde anterior estava em poder de um lii.!da-
sohrepujou no prélio _illaugural do Campeo.. dor sueco com o tempo de,5'51" €. a marca de Capane- ,

Lna é 5'27" e 4/10.
nato.' Aguardemos! -------------_

, FEDERAÇÃO AQUA'TICA DE
SANTA CATARINA

Programa- da primeira· regata oficial- do
ano, a realizarMse domingo, na baía sul

I
Primeiro Páreo _ 8,30 tico Riachuelo _ Barco

horas _ Taça _ "Moka" li "Jurity"
_ Patrão - Décio

_ Medalhas de Prata e K. Couto; Voga _ Odácio
Bronze _ Prin�ipiantes - Schr.oeder; S/Voga _ Ré-

Ioles a 4 remos 1.000 lio José Santana; S/Prô'a
metros. ._ João Natividade da Sil-

va e Prôa _ Walmor Sch
Balisa 1 _ Clube 'Náuti- roeder.

co F;ancisc� Martinel� ,-' .
Balisa 3 _ Clube de

Re-II
Barco "Irara" _ Patrao - gatas Aldo Luz _ Barco

Jobel Furtado; Voga- - "C iloca':, _ Patrão _ Moa- .

Murilo Lopes Silva; S/Vo- cyir I. da 'Silveira; Voga - i
ga _ OHmpio Frota; -S/ I Dionísio R. Schmitt; S/V0-

.

Prôa Cláudio Gomes. ga _ Antônio P. G. de Fa
Jardim e Prôa __:, Dorval : _ria; S/Prôa - Daniel Ré
Noron�a. , '

I
gis e Prôa - Elzeário M.

'Balisa ,2 _ Clube Náu- Schmitt

Segundo Páreo - 8,�0 horas _ aronze "F0l!toura"
- Meda-lha de, Prata _ Clf(sse Abert'a -:: Out-rigger ,a
4 remos com patrão - 2.000 metros:'

-

Ballsa 1 _ Clube de Regatas. Aldo Luz _ Barco'
'Silvia" _ Patrão _ Alvaro Elpo; Voga _ João A de
Vasconcelos;,S!Voga - Laelio Luz; S/ Prôa _ Antô�
nio Boabaid e Prôa _ José Azeveflo. , ,

Balisa 2 - Clube Náutico Francisco Ma'rtineUi ',_
Barco "Luiz Gallotti" - Patrão -�Jobel F�rtadôi Vo-_

I ga _ Orildo Lisbôa; S/Voga _ josé Carlos T. de Sou
za; S/Prôa _ Edilon Pereira dos Santos e Prôa _ Luiz-
Orofilfo,

� ,

\
_-

.

Terceiro Páreo _ 9,10 horas _ Taça "Moinhos. J'o- ,e

inville" _ Medalhas. de Prata e, Bronze _ Classe A� -�-�:---+-------------------

berta _ Out-rigger a 2 remos com patrão _ 2.000 mefs.
Balisa",l _ Clube de Regatas AJdo Luz _. -;Eiàrco 'M'"''

-

.'
N

•

"Moacyr'" .:_ Patrão � Alvaro Elpo; Voga _ Hamilton
"

"

",

"e-
_ n,�ç,,,,:"a'�o, ",',:

'

Cordeiro e Prôa' _ Sadi C. Berber.·
' "

, ' O Centro de Irradiação
Balisa 2 _ Clube Náutico Riachuelo _ Barco "Jun- M�n�J ,"Amor-e �uz" realiza

I ctiá"
_ Patrão _ Décio.Couto; Voga �" Kurt Angelo

.

,'. _

'.
'.

'..
sessões EsotérIcas, todas as se·

Kupka e Prôa :- Socrates F�rmighiéri.. � PROPRIE'P'ARIDS DE PROJETORS '16 M/M . gundas feiras, às 20,30 à ru,a

I
Bali�a 3 _ Clube Náut�é�i<:mrancisço Martinelli _ Brevemente

,.

estará a vossa disposição o grandioso I Conselheiro Mafra, 33 - 2°
Barco "Presidente José E\ias" :- �atrão?-- Job,e.l Fur";,úfibne em serie +- MISTERIO DO BAIRRO CHINEZ., andar: .

_

;

I�ldo' �Ogª :- lVlapoeLSilvéira e,Prôa _;Walm�I' :rilela.l�' .... Distribuidor;: _ Loja Henner _ - Felipe 'Schmidt,' i EN'f:RADA FR1\NCA'
,), (Contmua) ! f-lA FLORIANO'POLIS.

.

�

Miguel Daux, Juil� Cesa
rino da Rosa, Dínarte Bor'-,

REAPARECEU CHINÊS

.

Chinêz, o vigoroso zagueiro dos hons tempos
Paula Ramos, após uma ausência de três' anos, c�ntra
tado que estava pelo �irade'lltes de Tijucas, fez o séu
reaparecim€nto, no

-

Campeonato da Capital, domingo
último, nu mnovo cluve, o Bocaiuva, e numa nova po-

'

sição: médio esquerdo recuado.

Chinês foi um dos alicerces da vitória boquense
domingo frente ao Imbituba, por 3 x 2.

O explêndido "player" ainda não perdeu sua mag

nífica forma e no certam� em andamento promete ser

uma das figuras de maior realce.'

\
DUPLAMENTE BATIDOS OS

BRITANICOS

BELGRADO, 18 (U.P.) _ Numa partida interna

cional de futebol, disputada nesta capital, perante ...

.

'53.000 espectado�es, a Iugoslavia, seleção "A" venceu.
a Inglaterra, seleção "A",' pela 'contagem de 1 x O. O

golo iugoslavio foi marcado aos 86 minut�s por Mitich.
:_

.'
Por �utro lado, em jogo' disputado em Liubliana,

a séccão "B" da Iugoslavia venceu a seleção "B" da
.

'\, I
-

Inglaterra, por 2 x.L

OS CARIOCAS CAMPEÕES BRASILEIROS
DE VOLEIBOL

Terminou, sábado último, o Campeonáto Bra�ileiro
de Voleibol, em São Paulo. Tanto rio cert,ame mascu

lino com'o no feminino foram prodamados campeõe, do

"esporte- ua rêdê- os cariocas.-

/

do

TEMPORADA NA AMERICA DO ,SUL
'.

POl'tugu("sa 4 'X Alianza ,O _ Peru'
Portugu�sa 1 x Municipal 1 - Peru
Portuguesa 3 x Fenerbahce 1 _ Per�

. Portuguesa 3 :x ,Universitário 1 _: Peru
Portuguesa 3 x Alianza O _ Peru
Portuguesa 4 x Santa Fé 2 _ ColOlubia
Portuguesa 1 x Nacional 1 _ Colombia
Portuguesà 2 x Mill,ionarios 1 '- Colombia
Portuguesa 2' x Barce10na O _ Equador,.
Porluguesa O x Santa Fé O _ Colômbia

EM GORTEZIA

E EFICIENCIA

, SEGUNDA TEMPORADA NA EUROPA

,

. Balcoll-is,ja

Arsenal 7 x Portuguesa 1 _ Inglaterra
Portuguesa 5 x Watford 2 _ Inglaterra'
Portuguesa 5 x Wattford 2 -'- Inglaterra
Portuguesa O x Tilleur _O _ Bélgica
Portuguesa O x Sporting' O _ Bélgica
Portuguesa 3 x Angers 1 � Franca

'

Portuguesa 3 x Reims 1 - Franç�
Portuguesa 3 x Rot-Weiss 2 _ Alemanha '

Portuguesa 4 x Combinado 1 _ Al'emanba
Portuguesa _4 x Besiktas O _ Turquia
Portuguesa O x Fenerbahce O _ Turquia
Portuguesa 1 x' Adalet 1 - Turquia
Portuguesa O x Veja O _ Turquia
Portugue,sa 2 x Galatassaray 1 _ TurquiA
Portuguesa 2 x Fortuna ,1 - Alemanha
Portuguesa 4 x St::hwãrtzweiss 2 � Alemanha
Portuguesa' 2 x Shalke I' _ Alemanhá

.

'Portugu�sa 1 x. Tenius-Bôrussia O _ Alemanha
Portuguesa 2 x Leibensnehmigen O _ 'Alemanha
Portuguesa 6 x Sheffield (inglês) O -

_

Bélgica. '

PRECISA-SE DE UMA.

'FAVOR TRAZER RE-

FERENCIAS;
TRATAR EM "MODAS·

CLIPER".

, (Rua Alvaro de Carvalho)
__ PROGRAMA DE MAIO -

Diu 2� _ .SQil'ée.__
.NOTA -:- Do 1.0 clt' junho. em diante não será per

',.-nlitida a entrada do associado e seus depen
,deljtes, que não estejam munidos das cart€i

,ras fie identidade._

Vende-se um ·terreno

sito a Vila CeI. Làpes Viei

ra.

Tratar com o Sr. Dante

Bonetti,' á Rua José Cân

dido da Silva s/no (No final

da RIJa)· ESTREITO.

Vend�-se ótima resi'nden-
c;ia à -ru;;-. FrE;i Caneca n.

133.

Tra�ar-com'Olívio Valen-
te V-i:eira na ruá

Souza n. 59. -

Cruz e.

..'
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o ETAOO

SINDICATO.
.

.. IHo;e no

dos Ec,onom�isifjs" DO'PaS5aclo,�
Estado deS. ,Catarlna, '

20 DE MAIO
--em 1506, em Valado-

.

�

"Suplentes: lid,' faleceu
.

Cristovão Co-T'

Dr, Jauro Dêntice Linha- lombo, o descobridor da
- "Apraz-me comunicar- res.'

vos 'que, o Sindi�ato do� Eeo-' Dr. Nicolau -Haviaras,
nomistas no Estado de San- Dr. Ary Kardec de Melo.
ta' Catarina mereceu, 'do Sem 'oEtro motivo, sírvo-'
exmo, sr. Ministro do 'I'ra-, me da oportunidade para a

balho, Indústria e Comércio,
Carta Patente, em data, de

28-7-53, e realizou eleição
de sua primeira Diretori,a e

Conselho Fiscal, em 4-12-

53 .

Recebemos e agradece- I

mos:
,

América;
.

- em 1654� o 'Forte do
r.

Ceará foi 'entregue ao cã
pitão Alvaro de Azevedo

pelo Comandante J o r i s

presentar-vos protestos de Garstman, em cUl!1primen
estima e distinta considera- to da capitulação assinada

ção. pelo General holandes;
Sebastião B. de Albu- -em 1817, o Comandan- '

qtte1'que, pi Dr. Osmar te da Esquadra que blo
Cunha - Presidente". queava Pernambuco, Ro

drigo Logo, .desernbarcou. Empossado em data de
.....}

de janeiro �10 corrente ano, VEJA"A Terra do Sol"
estão assim. constituidos:

,
.

�,' Diretoría;
, Pr�sidente:

�, C.;,mha.
,.:' ';�.,\ Secretário: Dr. Sebastiã

l::,,:,; ,�onnassis de.Albuquerque.
-,;,0 ,

"Pesoureírou ". ri,r.' Paulo
. '_

. , '.�
.

'. '-

.. Oito, Scheídemantel.
,)2::"'Supl�tes:'

'

,

,

: .,-t. "'«
' 'C' •

•

. :-D..1'. Elias Ma�ur Elias.
"

Dr..Mário Laurindo.
.' - _. ,y. D�·. Waldír ·'Albà·ni.

D:< porte dQ s.érfe

no Recife;
- em 1840, o Major Pau

lo de Morais Rego' atacou e"OMundo em que Vivemos'l ,

Dr. Osmar. __ . � tomou uma trincheira dos

Conselho Fisçal:
Dr. Aécio Cabral Neves.

'

, Dr, Ivo Reis Montenegro.
I

• •

, Dr. Alvaro de Lima Vei-

ga.

A mulher mais bem,
vestida dó Brasil

N;;últi;;�ú,f,-;;;'IiPE;':S
à vendo hoje, da I
revista ilustrada

, : Crs-1'O

'.�PJ.AC-·M'-.8-IPm.rn-�-CA-S -E,DITA·L
,Elltlr.'de Nogueira
•..ue ..auWar j. tr.. '

·t t. ... alfU....
'

no, cita, pelo presente edi

tal com.o prazo de sessenta

(60.) dias, à Valmor Matos
Faz saber que, processan- Caetano e sua mulher dona

do-se por êste Juízo e pelo
I
Natalícia Delê Caetano,

rios prestados a humanída

Cartório de Órfãos, Prove- Valmira Caetano Dambiski dev-pois- a sua principal ta

doria e anexos desta comar- e seu marido Werter Dam-
refa foi como Enfermeira;

lai t d b - em,' 1898," falece" em
ca, o arro amen o os ens biski Dalva Caetano Delê e -

...

dei�a<l�s_ por falecimento ] seu marido Augusto Delê,
Lisboa o poéta Luiz

.

Cae-

d R 1·' d C t Brit
I tanõ Pereira Guimarães Jue, osa, ma, <;l os a no, para, no prazo de, cinco (5)

cita, pelo presente edital, dias, habilitarem-se devida-

,

com ..o prazo de trinta, dias mente no feito, dizer/ sôbre
(30), ao senhor Norberto as respectivas declaracões
Lunardelli, residente neste de herdeiros e bens os

o

de-
- em 190.2, -foi proclama-'

E t d d h,
' .

da a Independencía des a o, casa o com a er- mais termos do aludido in-' �

deira Orlandina Costa Lu- ventárío é correspondente

I
Cuba;

�

nardelli, para, no prazo de partilha, até sentença final, ,�em 1947, houve um

cinco dias (5), habilitar-se sob-pena de revelia. E para,
eclipse total do sol, visivel

devidamente no feito, dizer os devidos fins mandou ex-
no Brasil, começando as 11

ôb
�. dI·

I horas e 11 minut t dso re, as respectivas ec a- pedir o presente edital, que, os, es an o

rações de herdeiros e bens, será ,àfixado no lugar de
em. sua fase total as 12,0.9

OS" demais têrmo dos aludi- costume no Palácio da Jus-
horas até as 15,25 horas fi

do inventário e correspon-. tiça e publicado no ."Diário nalísando as 16,24 horas.
,

" .dente partilha, até sentença Oficial do Estado". Dado e
- em 1950., nesta cidade

final, sob' pena de, revelia. passado nesta cidade de !.alece� o Jornalista João

E, para os devidos fins, Florianópolis, Capital do Kuchne,. diretor-proprietá
mandou expedir o presente Estado de, Santa Catarina, 'rio da Revista "AJualida-

de", .c.
edital, que será .aííxade no' aos trinta dias do "mês de
lugar de costume' no Pa- abril' do ano de mil nove"
lácio da Justiça, nesta Ca- centos e cincoenta e quatro
pital e publicado no "Diário (30-4-1954). Eu, Waldemiro
Oficial do Estado". Dado e

I
Simões de Almeida" -Escri

pass�do: n�sta cidade. de vão, .o fiz dactilografar, con
'FIQl'lanopolIs, aos trmta ferí e subscreví. Mário de'
dias do mês de abril do �no Carvalho Rocha, Juiz de

BtUlal
EDITAL DE CITAÇÃO'

�::': �', 'QE AUSEN:TE ,

"

7" .Q doutor Mário de Car
valho Rocha, Juiz de Direi
to Privativo da Vara de

, .Menores, no exercício do

cargo dei Juiz de Direito da

Segunda Vara da comarca

de Florianópolis" Estado de

_, "
Santa .. Catarina,': na' forma:
da lei etc.

'

de um_, mil novece�tos e

cincoenta e quatro (30-4�
1954). Eu, Waldemiro Si
mões de' Alméida, Escrivão
o fiz dactilografar e, subs

çreví. Mário de Carvalho
Rocha, Juiz de Direito Pri
vativo da Vara de Menores,

, no exercício do c,argo de
Juiz de Direito da Segunda
Var,a.

O doutor Mário de Car

valho Rocha, Juiz de Direi

to Privativo da Vara de

Menores, no exercício do

cargo de Juiz de Direito da

Segunda Vara da comarca
de Florianópolis, Estado de' Janeiro, faleceu D. Ana

f Justína
.

'Ferreira Neri, a
Santa Catarina, na orma

conhecida- ,"Mãe d6S Brasi..< ._, :da lei -ete: � -- f' -- _,

I leiros" assim cognominadaFaz saber que" processan, ,

do-se por êste Juízo e pelo durante a guerra do Para-

Cartório de Órfãos, Prove- guai. Nascera em Cacheei

doria e anexos desta comar- ra, na Bahia, em .1815, de

1 t d bonde partira em 1865 acom-
ca, o arro amen o os ens

deixados por falecimento de
I
panhando' o 10° Batalhão

.

C
de Voluntários. (mais tardWaldemar Francisco aeta- e

41°), comando por seu ir-
mão Mauricio .Ferreira, Foi

agraciada com a Medalha
de serviços' éxtraordiná-

EDITAL DE CITAÇÃO
DE AUSENTE

Direito Privativo da Vara

de Menores, ,no exerCICIO

do cargo de Juiz de Dire,ito I
da Segunda Vara de.sia Co- i

marca, ,-'
.

I
.

� ��

"balaios." e foi apoderar-se
das situadas em 'I'abatínga:
- em 1856, os quatro

primeiros 'exemplares de
"A Confederação dos Ta

móis", poema de Dr. Do-

mingos José Gonçalves de

Magalhães, foram apresen
tados ao Imperador D. Pe
dro II por Manuel de Araú

jo Porto Alegre;
-em 1865, o bravo AI

mirante Barroso assumiu,
em Góia, no Rio Paraná, o

comando das duas Divisões
navais brasileiras;
- em 1866, a trincheira

do Passo-Cidra, nu Estero-
. Belaco, defendid� pelo Te�'
nenete-coronel paraguaio
Avelino Cabral, foi tom�d�
pelo 2° Batalhão de Infan

taria, sob o comando de
Vanderlei Lins;
- em. 1880, no Rio de

nior, nascido no Rio-de Ja
neiro em 17 de Fevereiro
de 1847;

André Nilo Tadasco

. EMP_REGADA .

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

:eulção :Viana (Braça, da,Bandeira), n ..49.· não- pre«isa
ir às filas.

./

Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Maio de 1954

1:)1�l .,/:'1"
,. :'
:.\

J,;;
r' -

!
.� '.�.

., «r;

o motor'····o
seu carro

/

CONTRA �

OXIDACÃCl)
..

, \

..

do óleo resultante das

altas temperaturas,
i.

provocando resíduos
causadores do DESGASTE.

use SHELl _X ..100 MOTORr OIL
A estabilidade natural do SHELL X-IOO

I

MOTOR OIL é reforçada por "aditivos"

anti-oxidantes, que impedem' a Iormação
de resíduos por mais severas qU,e

sejam as <condições de trabalho do motor.

.
MAGROS, E FRAC()S

'V A N'A/D I O L
E indicado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e rastío, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líct
tina, GilcerofosfatO's; pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nia,s. Vanadiol é ,indicado para 1'0 ..

mens, mulheres, crianças; sendo for
mula conhecida pelos grandes mé.

licenciado pela Saudf' Publica. '

t AgradeCimento e- Missa
MANOEL ROBERGE JUNIOR

Maria Carvalho Régis e Família, convidam os parentes e
pessôas amigas de seu hospede Manoel Roberge Junior,
para assistirem a missa de sétimo dia que, e� sufrágio a

sua alma, màndam rezar na.Catedral Metropolitana na

próxinla quinta-feira, dia '20 do corrente, às 7 horas.
Desde -já-agradecem as pessôas que acompanharam

no a sua, última lJlorada, assim como nesté, áto de fé
cristã.

Vende-se Chevrolet. Completamente reformado .

Parte mecânica, pintura e estofamento n,?vos. Rádio le

:�l�imo da Fábrica.

Trata' na 0ficina' mecânica São Cristóvão,

Rua �2,1 de Maio n"

dIcas e está

, CHE,VROL'Er

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A 8a. Maravilha do I
Mundo

UM ESPETACUiLO INE'DITO PARA

FLORIANO'POLIS

- Nunca se viu, em Florianópolis, e cremos que

jamais a nossa gente' terá outra oportunidade para pre

senciar,_um espetáculo igual ou semelhante ao que es

tá sendo apresentado desde ontem no CINE RITZ, pe
la GRANDE COMPANHIA INTERNACIO�AL DE
MARIONETES ROSANA PICCHI, fundada na Itália

há 250 anos e que ao' nosso ver constitue de primeira
grandeza. Simples bonécos, artisticamente construidos

\
.

de madeira, dentre os quais destacam-se o celebre pia-
nista PADEREWSKY e o violinista KUBELIK que
executam a peça melhor que os proprios artistas, con
forme escreveu um cronista. Acionados por mãos di

vinas veremos ainda o PATO D0NALD, ZE' .CARIO
CA, O AMIGO DA ONÇA, VAGALUME e CASCA-,

DURA - dois palhaços bi-centenários - MISTER
BARNUM - domador de leões - O ESQUELETO \

EXCENTRICO, a inesquecível bailarina L I L I, e

muitos outros,
- São bonecos que parecem reais, pelos papeis

que desempenham, magnificamente, cantando, dassan

do, tocando e- mesmo brincando com o enorme publico
que, comparece ao espetáculo, afim de presenciar essa

.

novidade para nós, esse encanto inédito, que poucas
vezes surge nesta capital. Desde o início das magesto
sas apresentações dos PICOLLI de ROSANA, cujo
programa consta de duas partes, dentro de inumeraveis

figuras, não fiá espectador 'que resista a tanto encan-

tamento; diversos cenários são trazidos a publico, onde
destacam-se, inconfundivelmente, um pitoresco recan

to de' Veneza -,a cidade dos Sonhos, - e outros, mui
tos outros que deixam os espectadores deslumbrados,

. I' ,
,

os quafs aplaudem incessantemente as perícias artisti-

cas, os gestos faseiros e os movimentos endiabrados dos

bonecos, que _p�recem,-' realmente, . conversar com a

gente!
"

- E' uma verdadeira obra prima, artistica e dé

deslumbramento que jamàis. a nossa gente, poderá pre-
_.-:-." <.; , J ..

seneiàr' e-_q'Ó.e, para se descrevei; .somente um' poéta>. • ..
.

-
.

.

'- , .'"
encantado ;;pgderia�'faze."'.}-o. Tudo' isso resume-se, puma,

..< � •

?

indiscritivel c_gmpanp.ia que, vinda 'da' Italia, já percor-
reu dive;sos estados Brasileiros e que presentemente
encontra-se nesta Capital, de onde, em, breves dias, sei
guirá para outros países. - São apresentações rarissi

mas, que, estamos presenciando, mormente em se tra

tando de alegre arte!_- AS MARIONETES,-podemos
afirmar, são uma babilência de deslumbramento que,
ao surgirem no palco, parecem nos convidar para junto
de' si, pelos desempenhos rápidos, pelas gesticulações
perfeitas, ao compasso de musicas selecionadas que nos

conduzem aos páramos do pensamento e a um mundo
de sonhos e fantasías. As pessôas que' ainda não tive
ram a ventura de constatar essa beleza prima, esse en

genho artístico, não devem deixar de fazer e nem ne

gar a seus filhos os direitos que eles têem de assistir
ao mais belo e alegre- espetáculo que jamais viram e

que talvez não tenham no futuro oportunidade de assis-
tiro

- AS MARIONETES de ROSANA PICCHI esta
rão HOJE novamente no' Palco do' CINE RITZ em

VESPERAL e SOIRE'E (5 e 8 horas).
- Não deixem portanto de assistir e levar seus fi

Ihos ao-maís deslumbrante espetaculo até hoje vindo á
..
l

nossa terra e que muito em breve estará longe denós, :
e, do qual sentiremos imensa saudade. "

G. S .

....,...,�.-.",.....__.--- ............ ----_ ........
'

..... .'--�, " .... - : --.-- .... _

EVENTO DE RELEVO NA"iuSTÓ'RIA; DA
LIBERDADE DE IMPRENSA .,'

(SNA) - Um recente "Há," declarou-a Justiça"
decreto da al�a côrte do Irã, l "a:tigos e ��t�:.i� favorá-'
concedendo licença de pU-I veis ao Cristianismo, mas

blicacão a uma revista e- devido ao fato de que há

vang�llca, foi conside;ado I uma �conhecida minoria
como um evento de relêvo de cristãos no Irã, a ínelu
na história da liberdadede

I
são de tais matérias não po

imprensa e de religião na- de ser considerada um cri

quele país muçulmano. A, me, mesmo que seja para o'

decisão encerra uma causa progresso do Cristianismo.
judicial que. teve início no O corpo redatorial do'

regime de Mossadegh, quan- ,"Nur-i Alam" disse que o

do o sr: Sohail Azari - e-I·júiz, atl'�vés de sua deci
ditor do "Nur-i Alam" I são, confirmou os direitos e

(Luz do Mundo); uma re-I as liberdades estabelecidos
vista mensal publicada pe-I pela Constituição Iraniana
la Igreja Cr�s�� �o Irã, foi

I
e garant�dos_j)a ?eclaraçãoacusado de injuria contra a

I
das Na�oes Ul1ldas refe- 'Ireligião ��ometan13 pela" rente" aos Direitos do H�-

., sura oficial. . mem .

- ou - No programa: <, No programa:
O MILAGRE DAS ROSAS Noticias da Semana - Nac. Cinelandia Jornal Nac.

, .

I?ITZ
CHEGARAM'

.,
.

SEMENTES Pl
1I0RTAtlCAS

As 5 e 8hs.
UM ESPETACULO INOL�

VIDAVEL

(Patrocinado pelas Exmas,
Sras, dos Rotarianos de

Florianópolis) .

UMA MAGNIFICA OPOR

TUNIDADE QUE NIN

GUEM DEVE PERDER

:::ENSACINOAL ESTREIA
elA. lNTERNAClOWAL
DE MARIONETAS - RO-

SANA PlCCHl
Procedentes dos princi

;�ais 'l'EATROS EURO

PEUS, a companhia mais

.intiga da Itália, funda�� a

I.nais de, 250 anos, premiada
::om rsedalha de Ouro em

.{apoles em 1876!

NUNCA SE VIU E TAL

.TEZ JAMAIS POSSAMOS
.\.SSISTIR ESPETACULO
.GUAL!
ARTE ... OPERETA .

.UXO. . ALEGRIA .

T'ECNICA. . . ESPLEN
)OR.'..
,-:lERSONAGENS DA

'COMPANHIA
O Amigo da Onça - Zé

Carioca - Pato Donald -

O Esqueleto Excentrico -

Ylaest1'o Padet'ewsky
Violinista Kubelik - Pa

'haço Vaga lume ......:. Bailarí
.a Miss Lili.

Vejam a famosa opereta
'CZARDA" creação de RO-
3ANA PICCHI, chamada

I
pelos criticos Europeus: "A
11. Maravilha do Mundo"!

I Preços: 20,00 - 10,00
LIVRE - Creanças maio

I res de 5 anos poderão en

I tra�
ás � horas.

(rJ' I--'i�a " I
As 8hs.

Antonio VILLAR em:

A' RAINHA SANTA

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

VENDE�SEPreços: 7,60 3,50
Imp. até 14 anos.

Dois lotes, cada um c/12 po� 28 metros, no bairro
da Gloria em Barreiros, a preço de ocasião.

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

As 8hs.

DESAFIANDO O PERIGO

N� programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Proibido até 18 anos.

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

Michelle MORGAN em:

ODETTE, AGENTE S. 23

-As 8hs.

George RAFT em:

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Preços: 6,20 -:- 3,50
Imp. até 14 anos.

ECONOMIA absoluta
--...

Grande CONFORTO
CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I·na-t��
IMERSÃO el CHUVEIRO

___,.--"-!o---,

AQUECEDOR.

:�:�'r��.��. 'f
,,�

:':����Jr���''''' .\
"

� {-';o

,
.

',.

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL"

Cspacldade:
100 a 1.000 litros

ELÉTRI,CO,

Capacdade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento. ultra rápido,

• Járo abundante na rempe
ratura desejada .

. �
"

!� ':

t ;.�
O MI'STURADOR DÀKO, de reçu

lagem -instontanea, permite o

maior escalo de graduações de

TE/vlPERATURA,

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna. de COBRE �

revestida de material altamente ISOLANTE (lá de vidro).
• Resistência do tipo tubula\r, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: T�RMOSTATO,

Que proporciona grande ECONOMIA

.(

GARANTE O QUE FABRICA,
\ .--.....----:.:.:-

-.
,
(. 1 I W .U � �II.�Comé r'r j O p, h nê 11 C i a s

. rLi. i,,;'c P�r.(O, 9.; .. FiJolis ..... Sf·a.· Ca'tarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partícípação
JAYME PEREJRA

NASCIMENTO
E

Participam aos parentes
e pessôas de suas relações
o contrato de Casamento
de seu filho SANT CLIR,
com a Senhorita Ligia Nas
cimento.

DINORAH SILVEIRA
NASCIMENTO

Participam aos parentes
e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de

sua filha, LIGIA, com o Sr.

SANT- CLIR I N A C I O

FERREIRA.
LIGIA E SANT CLIR

Confir mam

Florianópolis, 15-5-54 Coiania, 15-5-54

Participação
PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

-:- E -:
DOROTY FRAGA DE OLIVEIRA

Participam aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de sua filha MARIA TEREZA,
ocorrido em sua residência, à rua Major Costa
n. 24, 'nesta cidade, em o dia 9 do corrente.

Florianópolis, Maio, de 1954.
. .

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

. Participação "

WASHINGTON LUIZ DO VALLE PEREIR� E
'SENHORA

PARTICIPAM o NASCIMENTOtllbE SUA FILHA
- REGINA ., OCORRIDO DIA 5 DO CORRENTE
NA MATERNIDADE "DR. CARLOS CORREIA".

Participação Partido
.

Social DemocráticoJmobil.iária e �genciameat�Teodoreto -Ligocki e Jan-

R I d S f1 .. . ,

dira da Silva Ligocki parti- Diretório· egtoo8 e· l8�tla,a'rlDa
I

Canjo�l. A. C.

Cacherrlnhes
Pequenezes
Desaparecidos
Gratifica-se bem a quem

entregar ou der noticias de
duas cachorrinhas desapare
cidas da Praça 15 de No
vembro n08 Cia. Telefonica
nesta cidade.
As cachorrinnhas sãq pe

quenas e de cor mar:_rop.

DO ANTONIO INÁCIO FER-

REIRA cipam aos parentes e pes-
sôas amigas '0 nascimento

ORLANDIN: CANDIDA
de seu filho FERNANDO,

FERREIRA
ocorrido

.

na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa a 14- 5-
54.

Vende-se
/'., 't()n.óvel Mcl'cury, J;,ré:>

. rotes de terras situados no

fJ:,.11 t:", rua Aracy Vaz
Callado e. um ritio na Se:";

Trrn ar

[<:<h'�Ho.
no Cai-tórío do

-----�---------------------------------
Afim de poder ultimar o balanço comercial do Res-

-:P�_$' \>*; eOJtaunante Estrela, de propriedade de meu falecido mari-

Slo, Waldemiro Roberto Alves, venho, pelo presente, so-

,licitar aos senhores comerciantes e particulares que se l IIjulgarem credores do mesmo, por obrigações contraídas ,,�/. .,. 0lJ11AIfTE Ti'OlHl DIA;�'�';.1tJ a data do seu falecimento (28 de fevereiro último), "
CLIPER":

\�
'. T.êm o prazer de comunicar a seus. pa- 3. fineza de, até o próximo diã 25 de maio, fazerem a a-

/
,� nos iI JtTlFJOe !

....
'

.
.

presentação dos seus créditos com os competentes com-
� ftl<l. J '!trentes e amigos o nascimento de sua .prímogê- provantes, diretamente a mim, no Restaurante Estrela,"riit1i \V�RÁ<'SILVA CAETANO, ocorrido em - ou ao advogado Wilmar Dias, à Rua Arcipreste Paiva"

�'D}"Ia�,'*
I '

" M', d d "D C
'-.

1
'

V
�

d 11. 5 (baixos), das 10 às 12 horas.

M'"·'.5C' do ;o�reritf, na .
aterni a e r. ar

oS'l en e-se Florianópolis, 15 de maio de 1954 % L'
,.?

to

�__
_: � � �::orrea .

V d ��.. - DQRVALINA -ALVES ____" inventariante-. � ''':'' "., ,

. .".
. .

-� � ,_ .. _. -- -

-I;'
- .

en e;.se::;ll�=�,reBO --

-; 7t' -?' ,

Agi-â"ãéêiniento ':�.�aVilaCelLo���'""1 .

_.
-

__
.....!-. .

__

.L

Targino Vieira Machado e senhora, vêm por inter- Tratar com o Sr. Dante

lerre OS n'a ·VI·I� Flori-da
.

médiodêste, agrade�erpublicamenteoDr. VIDALDU- Bonetti, á Rua José Cân- '. '" U '. .' REPRESENTANTEdido da Silva s/n. (No final .

da Rua). ESTREITO.
.

(Estreito)' J;':ª:\h c �.�.��: '� � .. ', -> ��-�'_:_�-1;'::__�:"-" •
-'.. '

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A L J611Pllmento MM co CllIOllflCO
'. �ONGQ PR:AZO SEM �1!�OS I. Firma importante na especialidade procura elemen-

, . �p<?rtumdade especl�� para aquisiçao, com grande
I to ativo

/
e bem relacionado junto à ctasse médica etacilldade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. Odontológica para representá-la no Estado de SantaLugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. 'Catarina.

Priviligiada localização, nRS PROXTMIDADE.;S D? E?- Exige-se que o candidato resida em Florianópolis.TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização Propostas acompanhadas de 'uma foto recente e comimediata .

d-
-

d tivid d teri d
.

dOS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES �n Ic�çoes as a IVI a es �n. eriores evem ser envia as
-

�

a Caixa Postal 765 - Curitiba.NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- Guarda-se absoluto sigilo.Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA.- (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9;-2.
DeleQ8cía de Ord' POlitica e Sdclal

�

::�'�":� _Part.icipação . '.

.l\tAltIA. ·ÀNUNCIAÇÃO SILVA CAETANO
E

. LÉRêío FELICIANO CAETANO

TRA FILHO, pela competência e dedicação com que

tratou de sua filha menor Gracia Maria, por ocasião da
. .

.

grave enfermidade que a acometeu.

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

da Gloria em Barreiros, a preço de ocasião.
Tratar com Analgibo Vieira, à Rua Pedro Demoro,

. 1603 - Estreito (Ideal Salão).
/

./

'-Vende-.se
KAISER 1.950 - CR$ 130.000,00

Quatro portas, tapetes, pneus faixa branca, estof�
mento e pintura completamente novos. Motor, de seis

cilindros, usa óleo 30. Bem equipado, inclusive rádio.
Mecânica a qualquer prova. Estado geral ótimo.

Tr::ltar à Rua Juca do Lóide, terceira casa à clireita

(próximo ao Coqueiros Praia Clu.be).
_......----�---------------_ ..

/

A,tençãO
PROPRIETÁRIOS DE PROJETORS 16 M/M
Brevemente estará a vossa disposição o grand�oso

filme eIn serie - MISTER,IO DO BAIRRO CHINEZ.
Distribuidor - Loja Renner - Fel�pe Schmidt,

7A FLORIANO'POLIS.

Convite
José Boollaclo Brandão

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

mília para visitarem a sua �xposição de pinturas a"

realizar-se no període> de 12 a 20 de Maio, no salão de

Recepção do LUX HOTEL.

Grato pela_ presença.
Florianópolis,'Maio de 1954.

Balcoóisja,.
PRECISA-SE DE UMA.
FAVOR TRAZÊR<' RE-

FERENCIAS_,
TRATAR EM "MODAS

ICASA
Vende-se ótimã' resinden

da à rufo Frei Caneca n,

133.

Tratar com Olívio Valén
te Vieira -na rua Cruz e

Souza n. 59 .

t

CASA MISCELANIA dlstrl-
bl',dora dos Rádios R.C.A.

'Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Censelheíro Mafra.

A Mesa do'Diretório Regional, de acôrdo
com o que êste decidiu e na forma dós Estatu
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, parareunir-seI , .

nesta Capital, no dia .28 do corrente, às 20 ho-
ras- na séde partidária, à rua Arcipreste Pai
va, n ;'5� com a seguinte ordem do dia:

"
t,_

escolha dos candidatos às 'funções le
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3' de outubr� do corrente

i :

ano;
,

assuntos outros de alto interêsse
partidário.

Florianópolis, 14 de maio de 1954.

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

ESPólio' ,de,' Waldemiro Alves
Restaurante Estrela

Clube 15 de Outubro
(Rua Alvaro de Carvalho)'

-- PROGRAMA DE MAIO -.
Dia 2& � Soirée,
NOTA - Do 1.0 clt> junho em diante não será per

mitida a entrada do associado e seus depen
dentes, que não' estejam munidos das cartei-
ras de identidade. .'

.

_'---"-'---

'J.aDsporfes Aéreos Ctl
tarinense 5.4·

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
2u CONVOCAÇÃO

São convidados os sei1hores acionistas' desta .socie
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na

séde social, à rua Felipe Schniidt nO 14, nesta cidade de
Flodanópolis, no' dia 20 de maio de 1954, às 15 horas, .

_ para deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1 - Leitul'él, discussão e aprovação d� balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatorio da Diretoria e pare
cer do Conselho Fiscal.

2 -'- Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
3 - Outros assuntos de interesse social.

�

Florianópolis, 13 de maio de 1954.
J. D. FERREIRA LIMA

Presidente

ESCRITO'RIO: RUA - CeI. Pedro Demoro
1.6('):1 _:_ Caixa Postal N. 7. Estreito

Florianópolis - Santa Catarina

CASAS A VENDA:.
Ótima residência construída de alvenaria, c/ 8 com

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00.
1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/

J compartimentos; preço Cr$ 130.000,00..
1 conjunto residencial. tendo 4 casas independentes,

construídas de alvo e, parte de madeira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
Gaspar Dutra - Estreito - preço do conjunto, .

Cr$ 150.000,00.
8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,

localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de
Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo UTIJ;'l de alvenaria c

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 construida, 'de alvenaria, tendo 10
cornpartiuientos, inclusive garagem imbutida no próprio
rrédio, casa para empregado etc.; sita à. rua - Duarte
Schuttel, tendo terreno para mais uma construção, 'com
Irente à urr.a Rua projetada; preço: Cr$ �5\).OÕO,oo.

TERRENOS
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,0:J.
2 lotes no Bairro Nsa, Snra. de F iii ima, por

Cr$ 150.000,00..
\

.

Além das propriedades já citadas. temos também,
à venda, por preços baratíssimos, Inúmeras chácaras, tH·
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem
instalados, confeitarias, sorveterias, etc .

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
.

comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên
.ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendidos pelos seus dirigentes; A - L _A., C.; »õe
também à disposição dos seus clientes. um Departamen
to de Construções, Plantas de Muros, etc.

"ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES DE ARMAS
-

DE FOGO"

A Chefia do 'Serviço de Fisc-ilizaçâo de Armas, MIJ-
. nições, etc., convida tôdas as pessoas possuidoras de ar
mas de fogo, que se acharem em atrazo com as taxas de
registro e porte de armas de caça e defesa, a comparece
rEm, dentro do prazo de 30 dias, no Servico de Armas e

Munições; nesta capital, e, r.o inte}ior do �E:�·tado às De
legacias de Polícia, afim de procederem a n�cessária re

validação das' taxas devidas. Findo aqui'le prazo, serào
consideradas' clandestinas as armas não leg:uizadas e su

jeitas a apreensão na forma da lei.
Florianópolis, 24 de abril de 1954.
A�cides Bastos de Araújo, chefe do, Serviço de Fis·

calização de Armas, Munições, etc.

--------�- -----

Conselbo Regional· de Engenharia
., Irquit'etura da Oitava Região

A LI TE D

Pelo pres€nte torno público que o Snr. ISMAIL
CORRÊA LEMOS, requereu a este Conselho, a revigo
ração de sua licença como AGRIMENSOR a título pre
cário para o JYIunicípio de Bom Retiro - Santa Cata.ri
na - de acôrdo com o parágrafo único do'artigo 5° de
decreto N. 23:-569, de 11 de dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidados 0,5 profissionais interessa
dos já regi�rados neste Conselho, éi se pronunciarem a

respeito para o que lhes 0 concedido o prazo de 30 dias,

I
a contar da publicação ao presente Edital.

Pôrto Alegre, 2 de abril de 1�54.

I En�. Felicio Lemieszek Vjcf�-Presi.d_ente 1lD .ÍJr.pedi-
.Juento do Presidente

.

- �.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A visita �o Min. �a Marinba Deixou o dirotório' da U. O. N. o �r. HO�8rio
,

I

CODlitiva-Programa "f O'
.

ti.
"

� O·· tEstápráticamente organi- Naval Luiz Phelippe Sinay, lançamento do lanchão-

_" a"�un OS,· ·�ros Igl·O,SO :�rocor "O e's "Ozado o programa da estadia
I
Capitão-Tenente Fuzileiro transporte "FLORIANÓ-

de S. Exa. o Almirante-de-I Naval Yvan Márcio Cajaty POLIS" .que vai, por oca-

Esquadra, Renato de AI-I Gonçalves, do Gabinete' do sião da preamar cair nágua Sob o título "O dr. Ro- i Diretório Municipal da "A' última hora, apurou cimentos que "culminaram
rneida Guillobel em Floria- Mini'stro e Capitão Tenente! e seguir para o Rio de Ja- gério Fagundes, de larga U.D.N.", o jornal TRIBU- a nossa reportagem que o com essa sua repentina de-

nópolis. Fuzileiro Naval Hélio Mi- I neiro, a serviço do Centro projeção nos meios políti-: NA .LIVRE, de Joaçaba, dr. Rogério Fagundes, aba- cisão".

Acompanham S. Exa. o gueles Leão, Ajudante de I de Instrução para Oficiais cos de Joaçaba, acaba-de se publica a seguinte nota, lizado advogado nos foros Com a saida do dr. Rogé-
Vice-Almirante Fuzileiro Ordens do Almirante Ca- da Reserva da Marinha. demitir das elevadas fun-: em sua edição de 16 do co-r- desta comarca e um dos rio Fagundes sofre a U. D.

Naval, Sylvio de Camargo, margo. O Almirante Carneiro ções de 1.0 Secretário do' rente: mais prestigiosos membros N. novo impacto no seu

Comandante Geral do Cor- '

Vindo do aéroporto.. aon- oferecerá o almoço na sede da União Democrática Na- prestígio no Oeste catari-

po de Fuzileiros Navais, o de deverá chegar, cêrca de do 5° Distrito Naval, a S.

Vice-Almirante Nelson No- 9 horas de sexta-feira, en- Exa. e Comitiva, tendo sido
ronha de Carvalho, Coman- camínhar-se-á S. Exa. ao convidadas as autoridades
dante das Forças de Alto Palácio do Govêrno, sendo civis, militares, eclesiásticas
Mar, Vice-Almirante Cícero :.túe o Governador Irineu e imprensa.
dc Freitas Marinho,' Dire- Bornhausen chegará no Após o almoço seguirá S,

tor de Engenharia Naval, o mesmo "avião da FAB, Exa, para o Sul, com em-

Capitão de Fragata Rober- Em seguida percorrerá os barque marcado para às

to Nunes, o Capitão de Cor- Estabelecimentos de Mari- 14,30 horas.

A IIULADOveta Addy Espellet, oCapi- nha e no Estaleiro Naval as- n'tão de Corveta Fuzileiro I _;;istirá os prepal�os para o
'

,

d E•· jTJM •• $ j'oatoilegaldosr.GovernadorO strelto - ',-

O BOLETIM I

A f
' ,.

DOI' di P H kI uneionarra a. ll1 ma ovoas oc el',
Continuam os udenistas ocupante do cargo de Coletor, foi recentemen

�ata.rinenses na faina
. �in-,Ite removida

....
de, São Joaquim para Laguna,

COAP ou de quem de direito, para o fato absurdo de,
I gloria) das persegUlçoes.' com as funções de Escrivão.

���a dia, no;o ato atrabi-I Essé ato do Govêrno do Estado, por sô-
liário do governo chega ao', titui di

. .... .

I
•

d E I ore cons I uir o rosa perseguiçao por motivosconhecimento o povo. a'
1" 'f '1

/

I.

po IÍlCOS, era mam estamente lega.máquina udenista vai ce-

dendo, concedendo, não re- Contra essa ilegalidade, a funcionária in-
trocedendo nunca, às impo- .erpôs mandado de segurança perante o egré
sições (distritais e munici- ;io Tribunal de Justiça, pleiteando a anulação
pais) de sua grei apavora- .lo ato arbitrário.

'

da. Agora a coisa assume Em sua sessão de ontem o colendo Tribu-
proporções incríveis. Nada 1 d idi d d d d

'

na eCI lU o man a o, conce en o a segu-menos de 52 candidatos da \

rança hnpetrada, por unanimidade de votos. '

UDN, estão espalhados pelo �

territorio cátarinense, ca- Está,' assim, anulado o ato do sr. Gover-
vando votos. Da promessa nador, devendo a-funcionária impetrante da
à ameaça, escalando em to- :cgUl'ança voltar para o cargo a que tem legí
das as subaltenidades da imo direito: o de Coletor.
.rnesquinhez partidária, a

-

.Foi relator 'da 'medida, � exmo. sr. Des
horda uden:ista se esfalfa Flávio Tavares.,

em busca 'do apôio popular.
• O, nosso diretor, dr. Rubens de ArrudaRecrudesce, então, a lúgu-
bre dansa das professôras, "�,amos, foi O advogado de Da. Olindina Povoas
dos coletores, dos fiscais de Hocker.

- .

fazenda, dos feitores de .es � 4 .

srada, jogados abruptamen Da Assembléia Leglslatíva
'

e, em transferências odio-
sas, Sob o aplauso dos che- à êste Jornal
tetes políticos e o manto Da Asse�bléia Legislati-
protetor .

do governo. E' a va qêste Estado, êste Jorna]
anda raivosa sob a égide da recebeu o seguinte e aten-

Notícias
ABUSO E IRREVERENCIA DE AÇOUGUEIRO
Chamamos a atenção dos Srs. Diretor Fiscais da

em um dos açougues da frente do Matadouro Público do

Estreito, estar o respectivo açougueiro vendendo carne

de 2a. a 16 cruzeiros ao quilo, como de primeira fôsse.

Manda-se um empregado ou uma criança ao referi

do açougue, comprar um quilo de carne de la. para bife,
(alcatra, colchão de dentro, etc.), o açougueiro corta

uma tira bem fina da carne aludida, pesando unias 500

gramas e junta outras 500 de carne do pescoço ou do peí-
to, carne de 2a. ou 3a.

E ainda por cima, o comprador está sujeito a aturar

desafôros de um rapaz mal educado, a quem f� confia

da a venda da carne no referido açougue.

Esperamos que as autoridades a quem competem
providenciar a respeito, dêem uma volta pela madruga-
da, ao açougue em questão, afim de constatarem de visu,
o abuso, e serem talões mimoseadas com as manifesta

ç0�s d� "a;:�do � delicadeza" do rapaz encarregado da

venda da carne verde.

POSTO DE ALISTAMENTÓ ELEITORAL DO P. S. D.

À esqu�na da rua Arací Vaz Callado, no ponto prín-
cipal e mais movimentado do Sub-Distrito, instalou o

Part,ido Social Democrático,' um Posto para atender às

pessoas que desejarem alistar-se eleitor ou reformar os

seus títulos.

O Posto acha-se muito bem instalado, e mantem

durante o dia, pessoas competent�s,' encarregadas de a-

tender aos interessados, que tem afluido ao mesmo em

grande quantidade.
Tal providência muito vem' favorecer ao público,

visto poupar aos interessados o incomodo de ir à Capi
tal tratar de tão importante assunto, gastando dinheiro
em passagens de on�bus e perdendo horasde serviço.

PEIXE NO CAMBIO NEGRO

Segunda-feira, pela manhã, apareceram aqui, na
banca do "Palácio" do Mercado Municipal do Matadou

ro, as primeiras tainhas.
Eram umas 300, para 60.0 pess�as que formavam

quilométrica bicha.

Por interferência das autoridades, as 300 foram ven

didas a '8 crpJ.:eiros ao quilo, porém, outras tantas não
, , .

foram expostas à venda na banca do Mercado: ficaram
no estabelecimento comercial do ilustre senhor Camisa

Amarela, o- "maioral" do peixe no Estreito, e foram ven-
-

elidas a olho, no câmbio negro. Os que estavam na bicha
e não foram contemplados -com uma siquer, acorreram
ao referido estabelecimento, comprando tainhas a 20 e

a 30 cruzeiros.
-

Por que os poderes públicos municipais não taxam

para pagamento de pesados impostos, os que adquirem
, peixe a 8 cruzeiros no mercado e vendem. nas esquinas

.
das ruas e estabeleciinentos comerciais, pelo preço que

. bem entendem? Por qUe os fiscais 'não apreendem a

mercadoria, no caso do não pagamento da taxa ou mul
ta respectivas'? Por que .essa gente não faz "alguma cou-

'

sa", em benefício do povo?
(Correspondente)

-------�-- -_ ..

HOJE:

o.

ete1'na vigilância. E' a coac

ção ignóbil atanazando o

funcionalismo. e o comércio. 'Asp Df JOSA M. .. � .

E' a sedução pacientemente dacumulada num saco, exi- a" Costa Orllo!
oida gongoricamente·, numa' Procedente da Capital
Iespudorada propaganda es

palhada aos quatro ventos,
Numa tentativa de suborno,
de corrupção e de amoleci
.nento de consciencias, a

nunciando 22 milhões de
cruzeiros para compra de
eléitores! E' o poder econô:
mico (desenfreiado}, afron
tando dignidades, ínsldíoso,
perverso, ' desrespeit a n d o

honra, brio, cavalheirismo.
Numa última tentativa de
sucesso. No desespero de
Lima causa perdiq,a. E' o

canto-da-cisne de um parti
do que qu'ís o govêrno pelo

<

g<?vêrno, E' o esforço supre-
mo para evitarem o castigo.
do julgamento popular. E',
numa palavra, o medo <Jo
povo; Desse povo que enga
naram com promessas (mi
rabolantes) de e,stradas as

faltadas, de centrais elétri
cas, de vida barata, de ex

tinção das filas, de não au

mento de impo.stos, de go
vêrno liberal, democrático
e justo. Nada do que pro
meteram foi feito. Tudo o

que prometeram não fazer rentes. gravemente.
fizeram. E agora, como gu- O ESTADO felicitando o Tôdas as ruas circunvizi-
ds malandros de ginásio jovem oficial augura'-lhe nhas estão severamente,
estão com pavor' de mos- votos de muitas felicidades' guardadas pela polícia. O
traI' o. boletim das notas .. ' na carreira ,que ahraçoú e

I gás de iluminação continúa
,
;os zeros.. apresenta cumprimentos aos

I
a escapar de canos arreben-

.� BUM. digno.s genit�res. I tados.
' '

Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Maio de 1954

cioso telegrama:

E,xplosão
.vlolenta

GOIANIA, 19 (V.A.) "'-

Ignora-se ainda o número Iexato das"vitimas'da explo- I
são que destruiu nesta cida
de um edificio de 3 anda-

Assembléia Legislativa a i
'equerhuento dep. Walter

II'enório Cavalcanti inseriu

Irta seu? trabalhos sessão
desta data vg voto congra

tulações passagem mais um

aniversário êsse Matutino pt
Cordiais Saudações. Elpídio
Barbosa - 1° Secretário

Federal encontra-se entre
em exercício, da Assembléia

nós o jovem catarinense Legislativa Santa Catarina.
José Mauro da Costa Orti-

ga, que vem de concluir,
com brilhantismo, o Curso
da Academia Militar de

Agulhas Negras, tendo re

cebido a 8 do corrente a

Espada de'Aspirante a O

ficial do nosso Exército, na

Arma de Infantaria.
Filho do nosso . presado

conterrâneo sr. Osni Ortiga res.

e de sua exma. esposa d. Receia-se que além 'dos
.Jyara da Costa'Or.tiga, o locatários do imóvel várias
nosso jovem conterrâneo é pessoas que haviam ido vi

possuidor de provilegiada .;;itá-Ios tenham sido soter

inteligência, tendo obtido radas. Com efe�to, segundo
Ótima classifiéação entre' os certas testemunhas, recém�

)l'ÍmeirQs Asp�rantes de casados haviam org�nizado
sua turma. uma festa em seu aparta-
Durante' os ,seis meses de menta no 3° andar, com a

Aspirante a Oficial servirá I presença de numerosos a

na Polícia do Exército, com migas.
,;éde no DisÚito Federal. Os trabalhos de desobs�
Desde sua cheg'ada a FIo- trução prosseguem ativa

rianópolis o jovem catari- mente com auxilio de refIe
nense tem sido alvo d.as tores a fim de salvar as pes
maiores demonstrações de soas soterradas sob os es

admiração e" amizade por combros. Até agora con

parte dI:! seus ,amigos e pa- tam-se 5 mortos e 8 feridos

cional em nosso município, nense. Não' faz muito tem

deliberou se demitir do Di- po, como todos estão lern
retório ,Municipal dessa a- brados, o diretório udenista

gremiação politica, endere- de Joaçaba perdia seu mais

çando, para tanto, um ofí- destacado elemento, o dr.
cio ao referido, Diretório Brasilio Celestino de Olí

Regional, dando conheci- veira. Conforme comentário
.uento de sua decisão. em outro local, verão os lei

cores o elevado numero de

prestigiosos e tradicionais
elementos -que o partido
vem perdendo nos últimos

municí-

As razões desse seu pro
cedimento são por nós des

eonhecidas, no entretanto,
.speramos em edições futu- meses, nos vários

I
_

:'as pormenorizar os aconte- pios catarínenses,

Da Associa cão Comercial
Ainda a propósito do nos- congratulações motivo ani

.0 aniversário, registamos o.
I
versário decano nossa im

.seguinte e honroso telegra- prensa. SDS. CDS. Associa-
ma: ção Comercial

.
Fpolis

Reunião semanal Direto- Chãrles Edgar Moritz, Pre
ria registro ata um voto ddente.

Novos embajxadores
RIO, 19 (V.A.) - O presidente da Repúbliéa assi

nou decretos, na pasta do Exterior, designando, embai
xador do.Brasil, no. Haití, o diplomata Nemésio Dutra e,

einbalxador do Brasil em Hor.duras, o diplomata Jorge
'Pinto de Oliveira.

Faleceu o pai
daS- divisões- {(Paazer»

<, r

FUESSEN (Alemanha), 19 (U.P.) ,-::- Com a idade

de 65 anos, faleceu o general Heinz Guderian, famoso
"In virtude das legiões Panzer de Hitler, durante a in

vasão da Europa. O general Guderian vivia na pequena
,:,JdeÍ:l de Schwangau, com sua esposa e filho, tendo fa
le cido em consequência de uma enfermidade do fígado.
Foi sepultado em Goslar. Desde o fim da guerra, vivia

cm seu retiro dos Alpes alemães, tendo como principal
i'oute de renda sua obra clássica sôbre a guerra de tan

ques, traduzida para o inglês.

r,
I,

. O'dr. João Collin é UI1l dos maiores boquirrotos
do momento.

,

Falando a um jornal joinvilense, a re�peito das
próximas eleições, declarou s. s.:

- "Olha, você quer sabér de uma coisa? Pode
diz,er, pelo seu jornal, que eu considero essas elei
ções ganhas pela UDN. Não só em Joinvile, como
em todo o Estado".

Essa deClaração de s.s.' e ,saque político sôbre o

futuro. Os seus adveTsários não descontam títulos
desse naipe. E' q!le s.s. fala por falar. "Se a entrevis
ta, em vez de ser sôbre política, fôsse sôbre estra
das, o ilustre Secretário da Viacão teria dito a mes
ma, coisa, mutatis mutandis:

�

- "Olha, você quer saber de uma coisa? Pode
dizer, pelo seu jornal, que eu considerO as estradas
asfaltadas. Não só as de Joinville como as de todo o
Estado".
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