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cía. A. primeira está no prõpr!o 1'01 das decantadas rea-

Em junho de 19�8, o sr, N,erêl� ,��os, entã� inter- Iizàções da ,atu�l administração j a segunda, na realida-

ventor federal no Estado, assim rmcrava um dlSCUl'SO \ de delas. .

em Itajai:
'

Antes de uma análise de ambos êsses aspectos,
"Eu vos não- agradeceria, senhores, de ma- .cumpre relembrar que, na sua primeira Mensagem ao

neira adequada e condigna esta homenagem, se Legislativo, datada de 15 de abril de 1951, o sr, Gover-

dela não me valesse para, em rápido escôrço, nador, à página 64, Iresu,mia os compromissos que her-

dar contas ao povo catarínense dó estado atual dara do seu antecessor,' alinhando-os por cifras e anun-

dos negócios públicos". ciando l! total desta forma:

.Falando em Joaçaba, na Festa do Trigo, a 6 do cor- SALDO DE COMPROMISSOS, A DESCOBERTO .. ;

]'enté; o sr, Irineu 'Bornhausen, ilustre governador do 82.524.255,90:
.Estado, revelou propõsítos identicos: <, , As dívidas, pois, que oneravam o primeiro ano da

"Não podia deixar de aproveitar êste mo" atual administração" deixadas pelo govêrno passado, so-

mento, em que vejo il'eunidós" em tôrno: desta mavam, segundo a palavra oficial do sr. Irineu 'Bornhau-

mesa, os representantes oficiais de todos os sen, mais de OITENTA E DOIS MILHÕES DE CRU-
municípios do Oeste catarinense, assim como ZEIROS. "

os exponentes do comércio, da indústria e das Comentando a Mensagem, este jornal, em junho de

profissões liberais, para fazer-vos" embora su- 1951, numa série de artigos, demonstrou que aquele do-

màrfamente, um relato das realizações-da atual cumento não só cõntinha afirmações inconsistentes e,

administração catarinense nesta admirável ire- tendenciosas, como também números que não exprimiam.
gião. a verdadeira situação economica-financeira de Santa

Creio que á. melhor forma de agradecer as Catarina.
vossas homenagens é; falar sôbre as coisas que Mostravam, ainda, aqueles artigos, que os compro-

tocam diretamente os ínterêsses da vossa- terra". míssos realmente deixados pelo govêrno anterior eram

A oração do sr, Nerêu Ramos, posto que proferida, de 38.053.801,70, os quais com .a- previsão de economias
('m' solenidade -regjonal, teve a maior. repercussão no de 10.000.000,01), feita na própria Mensagem, desceriam
Brasil, cuja imprensa dela se ocupou demoradamente pa- a 28.000.000,.00. Assinalavam, ainda, que para cobrir par
ra exaltar a óbra admínistrativà de um fecundo e insu- te dêsse montante-e reduzi-lo a 16.000.000,llo, o sr. Ader

_perável govêrno., baI Ramos da Silva ultimava um empréstimo com a Sul-
Já o discurso do sr, Iríneu Bornhausen, muito em- América..:...;.. operação essa que-o vergonhoso episódio-da

bora pronunciado numa festa de caráter nacional, não traição de três deputados pessedístas impediu e que foi

. tem, e!U si"substân�ia para. repercutir fora de Santa Ca- realizada na atual situação.
,tàrina.,

'
.

No discurso "de Joaçaba, o sr. Irineu Bornhausen
Por sôbre isso duas circunstâncias,

. atingindo em afirmou que recebera o' Estadô' "esgotado nos seus recur-

. cheio 11 maioria'das afirmativas do flustr,e chefe doExe- sos e com mais de QUARENTA MILHõES DE DIVI�A
�utiv.()" esvasia�-lhe:. a f'alade conteúdl) e de importân- FLUTUANTE";

'Antes, como vimos d� Mensagem,. essa dívida era

de mais de QIT:EN'J,'A E DOIS MILHõES.

I
,Agora, ainda segundo

a,
mesma fonte, a mesma dívi-

da era de mais de QUARENTA MILHõES!

I·
-

Aí está o sr� Irineu Bornhausen corrígíndo o sr.

Trmeu "Bornhausen.
Em pouco mais de. um ano, de govêrno, S. Exa. con

fessou a inexistência de apenas a METADE da dívida

que arranjára para encobrir a pasmaceira da sua admi

nistração e incompatibilizar o seu antecessor.
.

Os números da declaração de Joaçaba são bem apro- ,

xímados dos a que este jornal reduzju aquele fantásti
tico montante de 82.524.255,90, pois falam em .... " ...

40.000.000,00 quando a. realidade era de 38.053.801,70.
Diante disso, essa retificação do sr. Ir ineu Bor

nhausen, vale para evidenciar que S. Exa. não deveria,
.no seu discurso do dia 6" ter afirmado que "uma ímpren
sa facciosa, manipulada por elementos que pouco ou na

da conhecem do Estado, tem dado curso a aleivosias e

inverdades ...
Usando apenas e tão só de dados e denúmeros for

necidos pelo próprio Governador, podemos concluir que
o que afirmáramos ontem tem hoje a verdade ofieíalmen-
te confirmada. )

,

Culpa não nos cabe de os documentos de origem go
vernamental e de os discursos de S. Exa. serem entre

gues à elaboração de demagogos e panfletáeios, sem' me

mória para se. não trairem e não se comprometerem, ati
rando afirmações de ontem contra afirmação de agora.

Com 1). ilustre Governador estamos de pleno acõrdo,
quando, na. sua oração de Joaçaba, afirma que "é facil
destruir a demogogia barata," e já há 'muito desmorali-
zada, dêsses panfletários impenitentes".

'

.

RUBENS DE ARgUDA RAMOS ..
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.

Arruda Ramos
GERENTE'

'Deminsos F.
ce Aquine .

D.· Darcy Vargas
Ocorre, hoje, o aniveTsá

rio natalído da exma. sra.
� d,DMcyVMps,e�õsa,�

�D Iii Tnera�as ie Carnes Cungeladas ::��f:�?,�?m�::!:�',:::�
J U· B 81

as suas atividades é a fun-

Il. O
_

ru g ua I 'ua ra / o
.

raS\I ' �:�;:aA�S�s�:�ii:�l��:��:!�
na,data de hoje, as '-home-

RIO, 11 (V. A,) ....,. .Divul- da pelo Departamento de I embarcar 11 mil toneladas' nagens da sociedade brasi
.gou-se nos ,Estados Unidos Agricultura americano. A{3 das ..20 mil adquirida{3,. Há. leira.
-que o Brasil é_, presentemen- cifras o demonstram. ° Bra-'l' mais num período de dez ° ESTADO, mui respeito
'te, ó maior cO�'I)1·a(lo:r de sil e_stá ,ca,fi o éomprom�sso mêses; a contar de -lo, d,e . samente, sé associa às ma

carne' congelada do Uru- de importar 20.000 ,tonela-�' março de', 1953, pTovavél- nifestações de apreço e res-l.guui, tendo ,já superado, a d�s de carnes, congEiladas do mente serão embarcadas pa- peito que à ilustre primei- I

jlrôpria lnglaterr'a. \

Unlguai até o fim do, ano. ra o Bra�il 18.000 tonela- ra dama do Pais serãb tri-I,':( A, informaçã.o foi veicula-I Acredit�-se que estão por. das. buatadas.
b -:

enquanto isso, surgem ape

los veemente.s de todos os

1\,'PROVADO O ABO'NO AO Co"noelame'''ntos' pontos 'do Rio Grande do
,

-

Sul, Santa Catarina e Para-
,

.. .' �

,

.

'� de
'

precos' n\���i!e����a� e:aj�l::ç���

F
·

1°' F d
"

I
'

RIO, 11 (V, A,) � ° mi- cente visita ao, oeste catai-i-

�.�*,:,:',',�,""; ,,' ,'" ,

'

_lI,n,- fIOna I8=mo -�- e era
'

�!�i�O t:f!.�ze���f:l:�nc�Sool'��' �l��:e o/:ci;�:�:'o �Ü��l�.i�Sl�;
'Rl!.�?;:'

:.-' demoradamente, com o memoriais, todos f'avora-
y

RIO, II (V, A,) -A_Cã-, no .aos seus servidores;

"] de em' segunda discussão l-do ainda hoje seguir para Benjamin CabelIo, asser:-' veis á medida. Sabe-se- que

_mlü'a, reunida esta manhã, ° substitutivo' será vota- na sessão vespertina, deven- lo Senado., tan do �om, o, m,esmo, medi- houve demora na conferen-

extraordínàriamente, apre- .das primarias paro: a execu- da enÚe: os ';1'8. "Getúlio
vou' em primeira discussão' .....oI"�._..;;._0.r..r...=:': .....�-_-..._-_...... .....;....._._-_...�..._---_...._�----.-_.......-_••-.:.-�_• ..-.....v...-.,. ção da política "de congela-" 'VÚ'gas, ManoeÍ Vargas e

:! o substitutivo do projetado O', Funcicnoliamo M''U'mie�l·',p'.,. 'aI mellto dos préços, 're-cente- João Goulart nela estudan-
iii �bônO-,c ressá1vadas as 'emeri- ,

mente definida pelo govêr-' do-se a situaeão. O sr. Ma-

das.
.

T
'

Ab' d' N I'
\ no em carta daq'uele titular n,oel Vargas"já se avistou

A reunião foi agitada, era-, ono e' ata· "

ao sr� Gu�t�vo.Capan_ema.· com o ministro, esper.ando-
, ten'do sido bem ree�bido o

.

. ..o,,". ,

d V' d' L l As provldencIas serao ar- se de u,m momento, para Oll-
.... - ..' ,. Transita na Câmara Mlh mIl cruzell'OS, a tItulo' de

,I
o' Verea OI' . Itor a, uz

t' 1 d 't
..

t't 'I '.

�pêlo 'do lidei" ·sr. Gustavo aboArio "e. Nata}.' .

.

Fontes, engenh"eill'() civil,

I' II cuFa' as den reTos'b lI::! are.s tro uma decisão definitiva. '

C t'd d
nicipal projeto de lei que ti,

.• , ,
' (a azen a ,e ra a 11,0, VI- Não se lJode p"evel' po"apanema, no sen 1 o 'e concede/aós servidnres nm- ÊSl?e pr,ojeto é de autOrIa, pertencente a oancada. da

'd 'I t' d
,,1

, "

""

�:€"tirareIÍl se os· déstaques ' IU'w D ',' N"
san o o conge amen o os

I
enquanto o que VIra mas. .

-

,
,'. .

nidpais, nêles compreen- dO. V,.ereador Miguel' 'Daux,'
mao emocrallea aclO-

" .',
,.

.

'. '. .'
"

�.
"

Fo:rum rejeitadõs' os pedi-· dendo -os efetivos, os extra- dI) P.S.D., recebendo assi- nal, negou o seu apôio à
salauos. .

, ,uma fonte ,autorIzada l�fn-
: -dos de dest,a,'ques form'uJa- .,

...

t' 'b'
Para a estabilização do brotl o aXlOm'i' - "DeIxa

"

',' • .
A numerários;, os .inativos, os naturas, das bancadas tra- l�ucla lva que vem PO�Sl :-. nível. dos im astos o s'r. . <,'

-

.<
• .

,dos pelo padre An:l.da. Ca- pensÍonistas e pessoal de lbalhista e pessedista. Em !Itar um melhm- Natal ��ue- Horácio Lafe� estuda ta111-
estar para ver como fica ...

"

ma:a mandando supum!r do obras, a importância de um primeira discussão, apenas' Ies que colabo,d:nn, dIreta-
1 . od' d

.

'

:artIgo 19 as expressoes::\'
-

"

"t b� h )em, as mv_I aS,maIS acon-

'" , ," A

-

. _

meil e, �ara a .o� �arc a
selháveis,So sera pelmltIdo abono dos serVIços munICIpaIS.

pelas autarquias se as con- Ontem" fói a medida apro-
Inicia, assim, ° govêrno

<lições destas p�rmitirem"., No'mea d'o O N'O.V·,'O ,Pref'eI8to _" vilela, definitivamente, de-
uma árdua, batalha na cOn-

Também foi rejeitado, o vendo, ainda hoje, ser. apro-
tenção do custo da vida nas

bases atuais esperando, convada 'a redação fina� do
p.rojeto qlle" antes de 20 do tudo, forçar a baixa de di-

.corrente:, subtrá à sanção.
versos produtos de utilida-.
de ante 'asperspectivas dei ROMA, 11 (U. P,) - °
maior produção. I Organismo de Agricultura e

de Alimentaçãq das Nações
Unidas CFAO) informou

ORISO DA CIDADE... que em breve iniciará no

,- ���
Brasil um CUl:_SO de Eeono-

'./

�� liri}
""

- mia Agraria, tendo se fir-

.,.JYY1, � ,� , ..
, 1 mado um acôrdo nêsse sen-

� ,�� L__ J � � �, tído,. :entre o embaixador
. �.�r �. (,t(!, _.Jr b�'aSllelro em Roma, Carlos
('\M �!�\� � Alberto de Souza e NOl'is

\ _ �V/(l ti 'I
Dodc1, presidente do orga-

,!!«;} � ?j
'\:._ nismo.

lr-
.

J

'Ilestaque requerido pelo sr.

Nestor Jost' pará a emenda
,que autorizava a União con

ceder um bilhãb de �Il}'uzei
l'OS aos Estados, a fim. de
�ue pudessém conceder abô-

RIO, 11 ev. A.) -:- ° sr. 1 'Distrito Fedéral,- ao mesmo

Presidente da·' RepúbHca tempo Ilue,. em outro, dis-
assinou, hoje, o decreto no'"

I
"

mea�1..�o o _CeI. D,ulddio ,do p�msava das r:f.eridas fu�
Esplnto_ Santo Cardoso pa-. ç.oes o dr. Joao Cados VI-
ra o cargo de Prefeito do· tal. ,

Corso de Econo
mia, Aoraria
no BrãsU

Informou�se -que, 110 fiin
} 'do curso o organismo con-

Não foi só o govêrno 1 cederá várias becas- aos

l?assado qtre cuidou. ,dã estudantes brasileiros para
agua e da luz. O atuaI...- irem estu,dar na Itália o
-,Qu� é q�e vai fazer? '

,:prob.lema 'da reforma agra-
- ,VaI, aumentar as ta" ria, ,tanto sob o POl1tO de
xas! '

vista jurídico como pratico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Semana do Marinheiro - A Conl�rência Econômica Esgrimis'as hom·enageialB:
. '

de Lima ' o Marínbeiro
Na; próxima sexta-feira, neuse s sôbre a situação' do A "Semana do Marinhei- e a estima em que é tida elÍ1_D

'dia 12 do corrente, às 20 ho- «(:merdo .continEntal, foca- ro" evoca a figura lendária nossa. Cidade a Guarnição
ras, na <éde da Associação lizada Daquela reunião pro- daquele intrépido marujo Naval cujas efemérides en-.
Comercial de FlorianópoJis, movida' pelo Conselho In te- que a bordo da Parnaíba, na volvem e associam o cora-
será realizada uma palestra, ramericano de Comércio·e célebre Batalha do Riachue- ção da gente barriga verde.,
a cargo dos senhores Char- Produção. lo, bateu-se num corpo- a Consta que êsse devotado>
Ies Edgar Moritz e dr, Os- �3eguir-se-á, destarte, à corpo feroz e morreu brava- e brilhante comandante do ..

mar Cunha, respectivamen- palestra, u'a Mesa Redonda mente após haver derruba- 50 Distrito Naval que é S.
te Presidente e Assessor- par a debate de alguns as- do quatro paraguaios. Foi Excia. o sr, Contra-Almiran-,..'écnico da Delegação de

I
pectos evidenciados em Li- êle o marinheiro gaúcho te Carlos da Silveira. Car-.S.:nta Catarina ao impor- ma.

� Marcílio Dia�, aquele rnes- neiro recebeu com simpatiatante conclave econômico de Por. nosso intermédio, a mo que-foi-o primeiro a has- o espontâneo gesto da FE,.'SGLima. E' objetivo da pales- Associação Comercial de tear o pavilhão au riverde é vai ofertar além de 4 me
tra a exposição dos resulta- Florianópolis encarece a na torre de uma igreja em dalhas aos vencedores o trodos, que chegou a Confe- presença, de seus associa- .Paysandú. Evocando o heroi féo que irá intitular-se Coo.rência de Lima e da atitude dos, dos membros dos Sin- que tombou esgrimindo, 'a pa Marcílio Dias e qual atéda :i-.epresentação Brasilei- dicatos Patronais, dos co- PESC presta significativa fJr posse 'definitiva será
ra em face dos problemas merc-antes e índustr iaís em homenagem a nossa gloriosa disputada durante vários asulamericanos. Nessa

opor-l
geral, dos estudiosos de eco' Mar-inha de Guerra, reali- nos nesta Capital,tun idade, poderão ser ouvi- nomia catarinense, e dos in- zando hoje, um torneio de A sociedade f'lor ianópol i, ..dos os partici'pantes catari- te�'essados em geral. esgrima, com início às 21 tana sempre tem apoiado o:

horas, na sala d'arrnas da nobre e elegante desportoPolícia Militar, torneio êsse da esgrima; por essas ra
intitulado "COPA' MA!WI- .zões é de se esperar que ho
LIO DIAS" - -Homenagem je a sala d'armas da Polícia.
àJ SEMANA, DO ' MARI-I Militar esteja, como .sem-NHEIRO.

-I
IH'e, lotada com seleta assis_:'·

O simpático gesto da tência." '/
FESC patenteia o conceito Faixa Branca

Assembléia Legislativa
�

:(olação de Gráu dos Farmá-!CI�lmor das Cla�ses VODservadoras
. co-Odontolandos SQb�op�e�rd�nci��oll!!�_t�a ��qU��e'l�!�·!'ans-

Amanhã e depois-cte-ama-I muth Erzinger - Aydos An- tado Protógenes Vieira re- portes coletivos, �or consí
Ilhã com o mesmo·programa tôn io Moser - Darcy Hér- alizou, ante-ontem, a Assem- de ra.r dito dispositivo con

,que' abaixo destaca�os, re-, cules Gross� - Duilio João bléia Legislativa. mais uma trá rio à letra da Constitui-
. .alizar-se-ão, as solenidades .Compagnol1l - Emanuel sessão extraordinária çãc,
de colação de gráu dosFar- Coutinho Lopes - Gim Re_s- ( Continúa na 6a pág.)maco-Odonto'landos de 1952, chke - Hary Heyse - João Clamor das Classes Conser-
da Fwculdade de Parmâcia Flornetino M. de Vasconce- vadoras
-e Odontologia de Santa Ca- los - Luiz Amador dos Reis Na hora do expediente f'o- Desfalltoe na '

I tarína, sendo a solene entre- - Ney Borges da' Cruz -

ram lidos telegramas das 'I
!la de diplomas às 20 horas Orion Tonolli -" Osmar l\<�ociações Co�erciàis 'de luê-o.cia do Banco Vitima de um aCI-dente de' automotor,'-de amanhã, no Palácio da Burzlaff - Rosarí �aria Joir::.vile, Rio Negro, Mafra

�::=obl:i� !:!i����V:Uta�� ·�:�tos Rl�U���S:� �:��f� �(��i�����. �o���i�!���csai�� do0110 6�Gq! SOD(IV O secretârio da Fazenda de S. Paule
�om a p' resença de autor ida- - Samuel Fonseca - Wil- d ústrias de Serrarias e do� P TO AL , 1 . S. PAULO, 10 (V. A.)

-"'
Além do sr. Mário Beni,A.) - Na cidade-de Sobra- F' 't' d d .

-des, convidados e exmas. fa- son J. Bleggi, Madeireirõs, contendo apelo dinho, acaba de ser desce-
01 VI' lma,' e um esa�t�'e ficaram feridos seu filha,

míldas. Orador - Emanuel Cout,Í-' "00 s 'D t d ,de automovel o Secretário menor, na testa, um amigo.u. c •. v 1'S, epu a os, no sen- berto vultoso' desfalque naSerão patronos dos far- .nho Lopes. tido de ne rm' da Fazenda, sr. Mário Beni, do secretário, que sofreuL ga e seu apoio agência do Banco do Riom.a_"colandos o .sr. Heitor Pin- O PROGRAMA '

t de Iei
.

h que sofreu fratura dos mo- fratl,lra de três costelas eao proJe o e. el encamm a- Grande do Sul. ° escritu-t d L SOl d o Dia 12 - Às 8 horas -, d I G dI' lares e contusão numa das contusão numa das perna»,o a uz e 1 va·e os -

o ,pê o sr, overna OI' 1'1- rário Osmar Correia Macha- �

.:l t 1 d' Ademar Missa em ação de graça na B h d pernas. e a senhora do titular da",on o angos o L '

neu orn ausen, on e se do, às vésperas de s.er trans-
'

de Ba,r',ros e, paI'al1infos, os Ca.tedral, .celebrada por sua pI 'l'te'a a t d
' A vítima viajava num carro Fazenda e uma amiga, qu�t 1 umen o e lmpos- ferido para Pôrto Alegre, '

:srs. Prof. Henríq'ue Brug- E�cia. Revma. D. Joaquim tcs em companhia de membros receberam ferimentos 11()"
D' dOI" A

'.'

�
emitiu diversas ordens de de Slla faml'll'a, e t"afegava· "'osto.g.emann e dr. Pedro l\iIendes ommgues e lvelra, r- _Os deputados Es 'valet L

I
L

de Souza, I'.esp,ectiva'mente. cebispo Metropolitano. p' l'd pagamentos edificados', ten.: uma estrada rumo a Pi- O motorista do ônibus so-lrt's, 1 e1' do Par' o So- do .para tanto roubado oRomena'geIls especiais' aos Às 20 horas - Solene Co- c 'l1 Dem 't' C" 1'assununga, quando numa .. cO'r,reu as víÚmas, que fo-; ,,- ocra lCO, asslO carimbo-assinatura do ge-.sr8. Governador do Estado e lação de gráu, no Palácio da Medeiros, do Partido de Re- rente introduzindo fichas
'desóda s�ll'giu um �nibus Iram leva.das para Casa

Prof. Dr. Othon S. Silva, da Asse'mbléia Legislativa do p:'eser:tação Popular, e Bul- de ordens de pagamentos. O
em velOCIdade. A fIm de Branca, e, dalí, por aVIa0

Universidade do Rio Grande Estado. Cd' VIana d UDN I
evitar o choque" o' secretá- para São Paulo. O, sr. Beni

'Dl'a I' 3 _ Bal'le de 'fol'ma-
'U
,,'

a "reque- desfalque é de grande mon- rio d F dI' 'f '

t tI'c:1o,-Sul. A ho__menagem de rsm copIa desses despachos.. ta calcu,lando';se um mi-
'a azen a ançou o seu 01 ranspor ae o para uma.

Honra/Coube aos Profs. Ar- 'tura, com início às 22 horas. Vetada a lei sôbre transpor- Ih:' d' carro fora da .estrada, indo Casa de Saúde e submetido
,'D.aldo S. Thiago e Dr. Po.Jy- Local: LIRA TEN�S CLU- tes coletivos

ao e cruzell'Os. o mesmo b�ter de encontro a uma intervenção cirúl'gi�
noro Ernani S. Thiago. São BE. Também -foi lida mensa- 17 J

a uma pedra. ca,

llomenageado·s os'-- Profs. �.:.��� gem do Governo, coplUl1ican- nsáttoa a oséYêda M. o.rofino, Orlando �(ú haver vetadõ o artigo 30 .

B
.

afá
·

FilO'�eno, .Djalma G. Ros-

S A O
'

I OUI CIO em'lind(), Artur Pel"eira e Oli- r. ruo scar

li _'.Nova lorq,uev�ira e SáJlvio Guilhon Gon-

M n W Id f1
�aga. Homenagem póstuma ,eyer· , " ,Dr a a Ir \Jompos NOVA 'IORQUE, 10 (U.
ao Prof. Farm. Gercin.o Ger-

" ,�P.) _ O govêrno do Brasil
son Gomes.

,

·Encontõra-se nesta Capl-
M
,,'

l' d d d N
São. os seguintes os que, tal o sr. Arno Os.cal' Meyer, .

e a Ul1lClpa: a e' e ova
"

. '

"

,.
. Iorque anun'Claram que em

receberão diplo- presbglOso pIoceI do Pal-
d t

" .
,

"d, . ' r ,,' a aprOXIma sera engl abdo Socla Democrabco em ,

t't J' B 'f', A uma ,es a ua a ose onl

a-IBóm Rebro e ,pessoa gran- .

d A d d S'l' l'
" ,ClO e n ra a e 1 va, 1-demente es.tlmada na SOCle-

1 d I d dA' d1 1 c.er a n epen enCla 'o.dade, oca. .., ' Brasil, na esquina sudesteNery Busato O !lustre eorrellglOnano
d R 42 A 'd d-

"d 'D' t'
' a ua e Vel).l a asOl'ador - Nery Busato e o preSIdente o Ire ono

A
' . 'N I.'

d PSD
A mencas, em- ova, orque.CIRURGIõES DENTISTAS MUl1lclpal,· o' , , . naque·

A t't f 't 1, ' , ' es a ua el a pe o es-Alceu Grossi - A_ry Hel- le prospero mUl1lClplO.
cultor brasi'leiro José Ota-------��----�------�---------------

PROGRAMA PAltA HOJE

Prosseguindo na Semana do Marinheiro, a data será

-la$sinàJada, hoje, com o seguinte programa:
Às 1030 horas _:_ Visita do Governa-dor do. Estado;

.jpresid'ent� da Assembléia Legislativa, Prefeito Munici

'l,lal, Presidente da Câmara ,Municipal, Secretári�s. d'Es�
4ta:d(} Autoridades civis, militares, Imprensa e RadIO, ao

Esta.'Ieiro do 50 Distrito Naval, em Coqueiros.
Às 11 horas _:_ Coquetel aos visita-ntes no Quartel

1110' Desta:camento da 6a. Cia. Regional dos Fuzileiros Na-

",ais., ,

Às 16 horas � Jogo final entre Exércitox Marinha,
>em disputa da Taça Almirante Marquês de Tamandaré.

Florianópolis, Quinta:-feira, 11, de Dezembro de 1952

.amanhã,
.mas:

FARMACÊUTIÇOS

"O Ellado"

Gil Ivo Losso
Mário Rosal Filho

AO PUBLICO
Os Estabelecimentos. "JOSÉ DAUX" S. A.

Comércial, fazem ciente que a partir do dia' 9
do corrente mês, 'os preços doS ingressos serão

.majorados afim de poder atender ao aumento
-de 60% de seus funcionários, concedido. desde
19 d� Agôsto, confo.rme já é do conhecimento �.()
públic'O. ,

Entretanto, realizará semanalmente, SES
SõES POPULARES, aos preços de Cr$ 3,50 e

._ Cr$ 2,.0'0 nos segúintes cinemas:
Segund:a-feira - Odeon

r Terça-feira - Ritz - Roxy - Odeoa -

rf,
' Império

Quarta-feira - Ritz ou Odeon - Gloria
r Quinta·feira - Roxy ou Odeon

r Sexta-feira - Império
1 A Emprêza espera que o PUBLICO com�

tji preenda esta deliberação, tanto mais,- que pelo
f; número de SESSõES POPULARES que fará

realizar, oferecerá oportunidades para todas tllKl
c:1asséS.

JORGE DAUX - Gerente,

EM VIRTUDE DE UM DESARRANJO NA
IMPRESSORA, ESTE JORNAL DEIXOU DE

CIRCULAR ONTEM

vio Correia Lima, será ins
talada num dos trechos do
Parque Bryant, perto da Bi-
blioteca Municipal.

.

A estátua será um pre-
Colou gráu ·em Bacharel sente do govêrno do Brasil

em Ciências Jurídkas, em à Municipalidade de Nova
solenidade que se efetuou a Iorque.
8 do corrente, nesta Capi- O chanceler João Neves
tal, o nosso presado. ·conter- da Fontoura já autorizou o
í'âneo Prof. Waldir Campos, começo das obras, o que se
filho do sr, A,lfredo Campos, dará de um momento para
ex-deputado estadual à As- outro. Fl�ncionários do Par
sembléia Legislativa e dil'E-' que Bryant mostraram-se
tor-gerente da Cia. Força e- satisfei,tos ·com a doação
Luz S.A:; de B.]umenau. brasileira, afirmando que
,O' jovem advogado, cujo "representa o testemunho

diploma conquista apÓs bri-I amizade e o espírito de co
lhante 'curso- na Facuidwde operação que existe entre as
de Direito de Santa ,Catari- duas grandes Repúblicas ir
l).a, vae fixar residência na mãs do norte e do sul; con
sua çidade natal, onde exei'- tribuindo para a esplêndida
ceI á a suá profissão. coleção de monumelltos de

O ESTADO ·cumprimen- heróis sul-americanos - .co-·

tando-o, e à exma-familia, mo Bolivar e .san Martin
deseja.-lhe prosperidades ·e

l'
- instalados no extremo da

feliz êxito na carreira que Avenida .das Américas em

a'braça. '1951".

O· Brasil, entre as poucas estradas de que sec

orgulha, tem a Via Dutra. '

,são Paulo conta com a Via Anchieta, para gáu
dio da gente bandeirante.

'

Agora, segundo notícias de São' Joaquim, os

mÇJtoristas que diáriamente fazem o percurso· entre
aquela cidade e o distrito de Urubicí, acabam de
pr.estar significativa homenagem ao sr. Govern'ador

.. do Estado, denominando' aquele trecho de Via Bor- .

nhausen!
. -,

Notícias da mesma fonte informam que, nessa

rodovia, a média de buracos, de meio metro cada,
um, é dé dois mil por quil�metros,·em extensão. Teú-
do a estra·da seis metros de largura, os buracos".
nêsse sentido, são doze" alcançando, assim, o total
de 24.000 buracos por quilômetro - índice êsse dig
no de registro, Iporque a,inda não atingido no, Bra�·,
sil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-FAZEM ANOS, HOJE:
·

_ Gal. Pedro Aurelio, de
Gois Monteiro, Ministro do :

:-Supremo Tribunal Militar
- Srta. Zelia .Ramos, fi

"jha do' sr. 'Carlos Ramos

<Coletor Federal.
- Srta. Ivonete Taboas.

Cine-Diario
RITZ

Às 5 - 8hs.
CINE GLORIA

As 8.30hs
Humphrey BOGART

-" FALECIMENTO:
:\Titiva Julieta O'Donnell

P0r te'legrama particular'
·

"Sabemos haver falecido, an-
· te-Ol1tem, na cidade' de Pôr

. to Alegre, onde passára aNo programa � O Esporte

'.residir há vários anos, a na Tela. Nac. "

.,.exma. sra, d. Julieta O'Don- ,Preços: 7,00 � 3,50
,

J
' I Im. até 18 anos.,'7lell, viúva do saudoso ase

·
{),Donnell e pessôa . muito I·'

ROXY

.:relacionada nesta 'capital. As 8hs.

'A extinta, q.ue d�rante í_ Gle�n /�)RD
'longos anos VIvera entre l em.

· nós, onde desfrutava de I·LUVAS DE FERRO

geral estima pelas suas vir- No programa: Clnelandia
· 'tudes, fôra acometida de Jornal. Nac.

grande enfermidade na ca- Preços ;',6,20 - 3,50

-pital gaúcha; havendo su- Imp. ate 14 anos.

o cumbido após muitos pade- OPEON

Icimentos. Às 8hs.
.

"O' ESTADO" apresenta Gregory PECK - Virgi-
· sentidas condolências à fa- na MAYO

· .milia enlutada. em:

O FALCÃO DOS MARES
John MILLS -;
em: A MARCA FATAL

Preços: 7,00 -' 3,50
Imp. até 14 anos.

IMPERIAL ',_ ..

Às 8hs. ..'
Dianna LYNN - Charles

CORBURN

em:

UM· PREÇO PARA CADA
CRJME'

em:

PEGGY
No programa:

da Semana. Naço

Notícias

Preços: 7,'00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

IMPERIO
As 8hs.

Charles STARRET
em:

A CAVERNA DO DIABO
O NOVO ROBISON CRU

SOE'
No prog.: Filme JornaI.

Nac.
.--

Preço único - 3,50
Imp. até 14 anos. -.

Processo n. JCJ -195-52.
Reclamamte: Pedro ·-Paulo
Machado. Reclamada: Usina
de Beneficiamento de Leite
(Estado de S. Catarina). Ob
jeto: Férias, suspensão e a

notação da carteira prof is-
. sional.

o Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Dezembro de 1952

��v� �_�����====�����--------�------�-----�

lida Sociallipminlf\«!�.. 1 tMISSA ���tb�lh�O
. a: � PJ N H 1 $, PANCHITA BATALHA DA SILVEIRA

ANIVERSARIOS: A call.!SI1 (<iiiiibchda no 1.° Dia
Octavio da Silveira Filho, Carolina Batalha da S11- Dia 12, às 14 horas':

Sr. José Faancisco Glavan Logo á primeira aplicação, Nixo- veira, Cora Batalha da Silveira, Judith Batalha da Si,l- PI"O'cesso n. JCJ-226-52,
d t der", começa.a eliminar af! ":SP1-

Transccorre, nes.ta· a a, nhas como si. fosse por m a g i c a . veira.. José Batalha da Silveira e Alice Bathke da Sil- ·Reclamante·. Mi,g'uel Seberi-,.

d Use Nixodernl á noite ej),J. verá sua ,. -

· .o :1niversário natalício ?- pele tornar-se lisa, macia e limpa. veira e filhos, Fernando Batalha da Silveira e Amalia no Mafra. Reclamado: Ar-
noSSO venerando' conterra ����d��méb��� ��vap��sac�r��; Sabatini da Silveira e filhos, Cesar Atila Batalha dá Sil- mando Jaques. Objeto: Fé-

· .neo, SI'. José F'rancisco Gla- da pele causadõres das espinhas, veira e Mariazinha Silveira, filhos, noras e netos da sem- riase anotações de carteira.

1 frieiras, manchas vermelhas, acne,
-vari, do' alto comércio 0- impíngens e erupções. V. não po- pre q'uerida e lembrada .' profissional. ',.�.:derá libertar Sé destas' a fec ç õ e s ""'

· cal. . cutâneas a menos que elimine os PANCHITA BATALHA DA SILVEffiA
... Dia- 13, às 9,30 horas:

Às muitas homenagens de ����,.:i�s�;ro�ed�s;�����.n�;r�= agradecem .senaíb ilize.dos a t�das pessôas amigas I Processo n. JCJ -210-52.
-que será alvo, as de O ES- ta, peça Nixoderm .ao seu farma-

que os confortaram c.om suas visitas, compareceram ao
.

Re.cl,amante: Ruy Brandão.
-cêutíco- coje mesmo. A nossa ga- ..- TADO. U.·... '\?l-antia é a sepultamento e enviaram flores, telegramas e cartas de Reclamada: The Texas Com-
nmOUerlb sua m�ior . -

d
.

h A
.

') L1'5fll as Alec;iles CulâR�as proteção. pêsames, e convidam para a Missa que pela mtençao a pany (Sout merica td.

alma da idolatrada extinta farão celebrar na Capela do Objeto: Inden isação,
Colégio Coração dr! Jesus, na próxima segunda-feira Dia 13. às 10 horas:
(15), às 7ljz horas, sétimo dia de seu' falecimento.

Antecipam agradecimentos aos que bondosamente

comparecerem a êste ato de piedade cristã.

Previsão do tempo até às;.
14 horas do dia 12"
Tempo '�' ·com.

chuvas e tro"fi<ül,,,,,.
-

, ..�

Temperatura - Estável.

Y�ntos - De NW a SW'.
com rajadas frescas.

t'

Temperaturas _ Extre-

I. IMn�s.de 0�13teOm: ,Máxima 2,8.2.
____________________________�------------�------------------------�. InIm� � , .

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

\

(O REGULADOR VIEIRA i
!> mulher evitará dores

ALlVIA AS CÓLICAS' UTP.J:UNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, ceu-

.
.

S Acas lJteri�as, Menstruaes � .ap:'), °.1 N G· L E" .

,

. parto, e Dores nos ovarIo..·· .

.

E poderoso calmante � Regula- [� '.,,�r:.,�II]dor por excelência, l _� ,!!_,_ �_! _

FLUXO SEDATINA, pela MUI com- T Õ N rc A • A P E R I T I VA
j)rovada eficacia é receitada 1)(11

.

médicos' ilustres.
FLUXO SEDATINA encontra.... em

toda parte.

A"' G U A

NAS CONVAlESCE�ÇAS

"�i�' RARA PRONTA .ENTREGA
l(f GELA.DElRAS"SPRINGER 7,2 'PÉS 5 ANOS

DE GARANTIA
À VISTA Cr$ 11.000,00

TAMBÉM VENDAS PARA PAGAMENTOS MENSAIS-
. - -

20 MÁQUINAS DE ESCREVER
SMITH CORONA

.

ÚLTIMOS MODÊLOS TAMBÉM PORTATEIS

Rua Felipe Schmidt 43
Telefone 2870

DO ZE-MUTRETA • - .AVENTURAS
.

-, .,

I:'! •.

UM PRESENTE

•

!J lISTADO

SU'R'DOS AllK1COlftRE�lf1ISIVílf:
"WEIMlEll'lI.'"
do dr Reichmarm.

� Sam fios, 6em piJha.\\�
Res titue a normal tuJdlÇão. l.:'ltima f'taravilha_",
alemã Pre çc de propaganda c.rS" 435�OOir"_
Peçam prosp, grati. a Elza Junquei,!!;.
Sabbado • Av Copacabana, 75. ApL"""
�04 s Rio d<i Ja""eito • Brastl,. .'_

Democtafa
Clube
Do Democrata Clube re

cebemos e agradecemos ;
"Senhor .Dírétor :
Tenho o grato prazer da

comunicar-vos que em ses

são de Assembléia Geral. re
alizada no dia 30 de Novem
bro foi eleita' por maíozía
de votos a Diretoria do "De
mocrata Clube" Sociedade
Recreativa e Cultural, e cuja.
posse se dará no prõxímo
dia 27 de Dezembro às 21
horas, a- qual ficou assim.

�.

constituida:
Presidentes de honra: Dr.

Aderbal Ramos da Silva &

Ant ôn ia Salum .

:. Presidente: Luíz J.\oIaru-
nel1i.

_

Vice-Presidente: Alcides.
H. Ferreira.
10 Secretário: TimÓteo J.

P. Alves.
2° Secretário: Pedra Paa.

lo da Silva.
1° Tesoureiro: MárioSch

midt.
2° Tesonreiro: Aristides.

Alves Ouriques Júnior..
Orador': Antônio Mateus:.

Krüger.
Conselho Fiscal: Arê Ma

ueback, Orlando Santos. AI
f1"e�o Pinto, José Luiz Pa
checo e Cantório J. Andria
no.

Diretor Artístico: Jnã.,.
Frainer.

r

Diretor de Sede e Ádalbel';'
to Moreira. Paz.

, \
Aproveito o ensejo para,

,=ií,iP"ienfãr-Võs os méljínn�
testos de elevada estíma e,
distinta consideração.
Pedro Paulo da SiI\"3 _

,SeeréLário ad-hoc",

o TEMPO

Fraquezas 'cm gerll
Vinho Creosotad.·

�(SHveíra)

PRBCIJ4·SB 1001
Necessita�se de uma moça.

com aptidões para serviça.
de caixa. Exige-se referên-

I cias.
.

Pormenores na. Casa Ex.

·1 posiç"ão - Rua Felipe Sch-
midt, n. 54.

. UMA LEMBRANÇA!
Püls_iefijiõs, Aneis e JOias Finas em Geral Para�
FjlJl de Ano. Recebemos os UltimDS Modelos em Oculas.
OTICA lVIOD,ELO

I
•

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O
.i -Esportivo

TAÇA PARA A EQUIPE VENCEDORA DA

PRELIMINAR DE SÃO SILVESTRE '.

NOTICIAS DIVERSAS ,

ereo'Í'ri-cau111eão gaúcho o Internacional - Auspicioso
para o Internacional, de Põrto Alegre, o ano de 52,

Num gesto digno de ser Contribui, assim, o ben-
Além de conquistar os títulos de campeão de juve-

imitado, o desportista ve- quisto 'desportista para o
nis e aspirantes, o grêmio colorado obteve o tri-campeo-

reador Flávio Fer-rari, ex-' maior sucesso da. sensacio-
f

'

itó d domi _.

nato de Pro iss iona.is, com sua VI orra e omingo so-

presidente da. Federação. nal rústica que apontará o
b

'.

1 G" P ... AI d Ir'e seu maior nva, o remio 01 "o egrense, pe o es- Decolagem para NORTE: 'Decolagem para SULC,'ltarinense de Futebol, 0-
S °t C d 5 1 '

repl'esentante de an a a- core e a ,
- ás quartas e sábados: 07,35 ás terças, sextas efer-eceu riquíssimo troféu " N' de naci 1 Sábado 110 estádio do Flutarina á grandiosa prova I

ovo recor e nacrona - u: ,
. d

C'.
-

ás segundas: 09,35 Domingos 12,38para ser entregue á equipe internacional da meia' no i- minense, por ocasião da disputa do Campeonato arroca Horário de Chegada em:vencedora da preliminar de
te de 31 do corrente, em de Atletismo, o atléta vascain o Alcides Dambrós logrou Curitiba .. '., .. , . . 08,27 10,27São Silvestre que sera rea- superar o recorde nacional do arremêsso do peso, assi- S- P I 0957 11 57lIzada domingo, nesta Capi- São Paulo, sob o patrocínio 1 d 15 98 O· d ter i a de 14m96

ao au o ,' ... ,'.. , .'
.

.

1 t' mais na an o m_. reCOi" e an enol' elO . Rio . . . . . . . . . . . . . . 11,37 13,37tal, com o concUl�so dos do jorna espor IVO
O certame teve mais uma vez como vencedor o Vas- 4-as. e sab, 2-as..

t izados "ases" completo do Continente: "A
J 'FI

/mais -ca egorrza os
co da Gama, colocando-se em 20 ugar o amengo e em As viagens de Quarta:feiras e Sábados continuam... barr'i Gazeta Esportiva", da Ca-

ddo pedestnamsmo .

arriga- .30 o Botafo.go. O certame feminino foi venci o nova- do Rio, em vôo direto para SALVADOR' E RECIFE e no-verde.
'

.
pital bandeirante. mente pelo Fluminense.

_ dia seguinte para.BELEM E MANAUS.
Progride o futebol na Suécia - Segundo uma esta- Faça sua viagem cónf'ortávef e rapída . eom os-

tística, o selecionado de futebol da Suécia realizou no "CURTISS. COMANDER" de 50 poltronas individuais.
corrente ano 13 partidas internacionais, vencendo 9, TABELA DE PREÇOS DE AVIõES MIXTOS
empatando 2 e perdendo 2. Eis os resultados: Suécia 1 Serviço rapido de EXPRESSOS E ENCOMENDAS.
x França O, em Paris; Suécia O x Holanda O, em Amster- com entregas á domícílio em: Curitiba, São Paulo, Be
lam; Suécia.3 x Escócia 1, em Estocolmo; Suécia 2 x lem e Manaus.
Dinamarca O, em Oslo; Finlandia 3 x Suécia 1, em Oslo;' Agente�: Z, 'L. STEINER & CIA. - Rua Conselbei-
Suécia 4 x Dinamarca 3, em Estocolmo ; Suécia 4 x No- 1'0 Mafra, 90 - 'I'elef'ône : 2.402.
ruega 1, em Helsinkí ; Suécia 3 x Austria 1, em Helsinki;
Hungria 6 x Suécia O, em Helsinki; Suécia 2 x Alemanha

0, em Helsinki; Suécia 8 x Finlândia 1, em Helsinki;
Suécia 2 x Noruega 1, em Oslo e Suécia 1 x Itália 1, em

Estocolmo.
, .

Argentinos .e -uruguaios na. regata Internacional
.

-

. 4· .
., ,.

.

.)

Informam de Montevidéu que os uruguaios estarao pre-
sentes á regata internacional que será realizada domingo
em Pôrto Alegre.

Os orientais intervirão nas provas de dois e oito,
enquanto que os argentinos comparecerão com um

"double-scull" e um "eight".
Quadrangular internacional -:- Notícias do Rio di

zem que será realizado no Rio em janeiro vindouro um

quadrangular de futebol, concorrendo. Vasco e Flamen
go, locais e Boca Juniors e Racing, de Buenos Aires.

. A tabela está assim organizada: Dia 24 de janei
ro - Vasco x Boca Juniors; dia 25 - Flamengo x Ra
cing; dia 28 - Vasco x Racing : dia 29 - Flamengo -

Boca Juniors; dia 10 de fevereiro - Flamengo x Vasco
e Boca Jniors x Racing.

Fala Leônidas - A propósito da atuação do árbitro.
Mister Jones que dirigiu América x Fluniinense ( 1xl),
o nosso Leônidas aurtor do 'tento americano, assim se

pronunciou: "Já vi muito juiz ladrão, lá. no Paraná, mas'
igual a este jamais. Não e possível se ganhas desta ma

neira. No mínimo quatro penalidades máximas ele dei
xou de marcar, e aquela, que marcou contra o América,
ninguem viu, só êle"..

Campeonato paranaense - Cur-itiba 3 x Agua Ver
de 2, domingo, em Curitiba.

SERA' INAUGURADA AIv,IANHÃ A NOVA
SE'DE DO C. A. GUARANI.

IRA PARA SANTIAGO O GUARDIAO
.

.

.

.

DOLLY -

CONTABIUS-

"".

Amanhã, com início ás 21 Edifício da União ,Benefi-
horas, realizar,á o Club� A I cente dos .<?hauffeurs de

"tlético Guaram uma anima- Santa Catarina.

da soírêe dansante, inaugu- Para comparecer á so�e
rando na ocasião a sua nova n idade, recebemos atencio

séde social, sita á Avenida so convite que agradecemos
Mauro Ramos, na mognífico penhorados.

reportagem declarou que

pretende radicar-se em

Santiago do Chile.

Notícías de São Paulo di
zem que o antigo goal-ke
eper do Flamengo, do Rio
e Figueirense, desta Capi
tal, rescindiu seu contrato
com o Clube Atlético Mon
te Alegre, da. cidade para
J1é,C1ISe do mesmo nome, ru

mando para a Capital pau
lista, onde abordado pela

Não se sabe ainda que
clube passará a; defender o

soberbo guarda-valas que
tantas saudades deixou aos

catavínenses.
Felicidades, Dolíy!

:-;APRONTAM" HOJE ATLÉTICO E FI
GUEIRENSE

no estádio da F. C. F ..

Por nosso intermédio os

técn íços dos dois > adversá
rios de domingo convocam

os seus players a compare
cerem no local e horário de

Como "apronto" para o

€mbate que sustentarão do

mingo, os conjuntos do A
tl'ético ,e Figueirense

-

reali
zarão hoje um ensaio cole
tivo, o tricolor á tarde e o

alvi-negro á noite, ,ambos costume.

NOVO AUDITOR DO TRIBUNAL DE JUS
ÇA DESPORTIVA

Por ato do SI:. Osni Mel-I Elemento prestigioso _e

lo, presidente da Federação dotado de invulgar capaci
Catarinense de Futebol, foi
nomeado o esportista dr;
Carlos Loureiro da Luz pa
ra exercer as funções de
auditor do Tribunal de J'us
'tiça Desportiva.

................�.....•..................•..

dade de trabalho, o novo au

ditor dó T. J. D. certos es

tamos saberá desempenhar
com acerto a missão 'que lhe ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS

'l'AS DE FLORIANóPOLISfoi confiada.
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados todos os associados desta Asso
ciação, devidamente reg istràdos no Conselho Regional
de Contabilidade em Santa Catarina, a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, em 16 do corrente
mês, na séde desta Associação, à rua Trajano 14,. 20 an

dar, sala 5, às dezenove horas e trinta minutos (19,30),
para elegerem os membl'os da Diretoria, que dirigirá os

destjnos da Associação no biênio 1953/1954.
Caso não se verifique, em primeira convocação, co

mo a'cima, número legal para a Assembléia Geral Ex
traordinária, ,es�a s,e realizará às vinte horas (20,00),
com qualquer número.

. Florianó.polis, 8 de dezembro de 1952.
João Makowiecky - Presidente

VITÓRIA ARGENTINA EM MADRID

Em Madrid, realizou o se- tau o selecionado espanhol
lecionado argentino sua 'prí- pelo escore mínimo.

. Embora vencedores, os

meir� apresentação, perante platinos decepcionaram, ,sen:85 mIl expectadores, dO'lIUn-, do dominados técnicamente
go último, quando enfren- pelos locais.

.

TORNEIO ENTRE OS CAMPEÕESl' AMA
DORES DE FLORIANÓPOLIS, BLUME

NAU E JOINVILLE
Segundo soubemos, a' F'I have,rá dúvida em que o fu

.C .. F., está interessada em tebo'l florianopolitano' esta
promover, possivelmente em ! rá bem ni'presentado,

-

pois a

janeiro próximo, um torneio Associação 1)�sportiva Cole-
- dos Cam'peões amadol"istas gial ,possui""' um conjunto a

de F'lorianópoIls, Blumenau desibrado· e disposto a gran-
e Joinville. 'eles feitos.

Se se concretizar a idéia
da mentora do futebol, }lã.

Ins'lifulo de De'leza «Marabá»
Ondulações, permanentes, manicuri, pedicuri, Iim·

peza de pele e tintura pa};il cabelo.
/ TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEI.

ÇOADA EM :;lÃO PAULO.
Mme. 'AUGUSTA _... Rua Fernando Machado, 28.Esperemos!

•

Novo Horario

Nalal do Filho do ,Comerciária
o SERVIÇO SOCIAL D D COMÉRqO - SESC -'

comunica que a Festa de Natal do �Filhp. do '6G-Ii!erciáriq;
será real izada dia 25, no 'Teatro AlVAro de Carvãl .o·�;"<;lii�;;co..........
10 horas. .. '. < ..

'
, .. ""'<

Os comerciários deverão procurar, até o dia '20 de
dezembro, na séde do Departamento Regional do SESC
- Avenida Hercílío Luz, 57, das 8 às 12 horas, os res
pectivos ingressos.

. , - A Direçãe

rãiãí"iõérõr"Elicaiiàiíõ···
""'.'

As pessoas que, num gesto de -solídarteda-
de humana" desejarem contribuir com brinque
dos e doces, para o Natal' dos filhos dos láza
ros, internados no Educandário Santa Catari
na podem enviar, seus -donatfvos para o Edifí
cio do Ipase,

A sociedade que mantem aquele estabele
cimento, antecipa sua gratidão a todos os que
contribufrem

.

para esta iniciativa.

OficiiiãifedíêléfêlãNifi
Acha-se aparelbáda para qualquer serviço em BI

clcletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico _
Carrinho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por p.usoal esoeciaUzados.

- Rua Padre Roma. 50 -
, ..........,..,-.....-----,..- - __.......- __...- ...-.J\&-__-_' ,..-&T_'!.,.,4-&-..ir.-4-JlflfiT_�_"'!&.""IIfI.La.,�.·

Colchoaria Primor
J. W. CAVALCÀNTI & CIA.

Móveis estofados - Lindos modelos
- colchões -

Estofamento de autos' e caminhões
SERVIÇO PRIMOROSO

PREÇOS MíNIMOS
COLCHOES A PARTIR DE Cr$ -100.o�

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Iv«t
.

- Florianópolis -:-
•··..•..- _

.._- __ _· _-_·_·..·A· - A _ .r' , _ ..,._ �

PartiCipação
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E SENHORA 1

AUGUSTO, ROBERTO JACQUES E SENHORA
.

!
Participam aos parentes e pessôas de suas re1a1

ções o contrato de casamento de seus filhos
NILDA- e' SILVINO

Palhoça, 7-12-52 Fpolis, 7-12-5a-

.
7 •

-r.v r

- i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


