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o Pa"�tido Social Democrátíco declara ao�ll br�
/ N. tf.83! sileiro que os mandatos e cargos que lhe fóre�'�a-

-Ó,

.

dos serão postos a serviço dos seguintes postulados, que
"'Ka.<� I

constituem o seu programa:
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1 - Defesa dos seguintes princípios de organização" -

S· O rOn I IS! a" en • owe nacional:
.

a) sistema federativo; 1» forma republicana;

em·orla O ,'. c) soberania da União; d), autonomia dos Estados, pa-

'" ; 97- ,aniversário 'de seu OOlCÍlD80lo ��o�:rZ��a������r;:d!el� C;���i;ii�:odae cS:��iit:i�ãO ��
,

�. deral; e) autonomia dos Municípios: f) unidade ao di-
FALA ZENOBIO lt c' to Cardoso Para I te do fE:uLral Zenóbio, no '. � 1 1 l'1 rr o ;:,an . , ...

..,. d I
RIO, 21 (V.A.) -,Trans- nades escoteiras farão a re- reito civi, comercia, penal, processua, aeronáutico e

RIO, 21 (V. A.) - "Es-
I
mim, a questão está supe- 2.0 aliciar do Mínístéuio a

.,.., . i . _ . .. do trabalho.: g) temporariedade das funções eletivas; i)
tou esperando .

. _I -adn", . I Guerra re oriitava de ofi- corr�u. ontem, 2�: o 91° am-, visao de seus, prmcipios, bicameralidade dõ Congresso Nacional, assegurada aosa publica I
-

l'
, s dl versario do nascimento do I' programas e metodos tendo Estados e ao Distrito Federal igualdade doe representa--

"D'" Oficial" da FALA CIRO ciais que lhe avam os

pa]-
- ..,'çao, no iario 1

\' _ -t:tndador do MOVimento em vista torna-los adequa- ção no Senado; j) responsabilidade dos agentes da ad-
minha nomeação para o

I
O general Ciro Cardoso, rabens p('!:Ono�ç��;fICA Escoteiro Lord Baden-po-I dos às condicões exi;tente�� ministração; �) plenitude das garantias dos magistrados.

carzo de ministro da Guer-I nlinistl'Q, .

da Guerra, de- EEPRE�SA A
11 P

A

t' di I d d' h' TI'
'

DIRÉITOS FUNDAMENTAIS-

'O"lUNISMO
we. 01' esse IIlO IVO, o 1-, no mun o _e oje, a es-

ra" - declarou o general nussrcnano, declarou-nos; AO C n

I' A
2 - Defesa dos seguintes direitos fundamentais: a)

I O p.:enel'al Zenóbio da r�tor do Bu�eau �nterna- ! udo .nos dara a força e o obrigatoriedade do alistamento e do voto para homensEuclides Zenóbio da Costa, - "Não há crise militar:. h "d 1
I cional Escoteiro enviou uma entusiasmo para entender as e mulheres;' b) sufrágio universal e direto; c) voto se:

d t da Zona Mili A situacào é normal Sal Cesta e CüI. eci o pe a sua - I
'

coman an e -.i . _.

'.
..

, .'
-

. . , ,mensagem a tôdas-as.entida- . alegrias e benefícíos do nos- ereto; d) pluralidade de partidos nacionais, evitados na
tar .de Leste. ,- "O presi-' um ministro, entra outro. O mtrans.gencia �o que ao; des encoteiras do mundo' so Movimento aos militares sua organização os inconvenientes da grafmentação ex

dente da República dirigiu.::-kpúbhco pode ficar tranquí- problema cOl1:umsta. A pro- i 1 decla . "A . "d d t d . l cessiva; e) representação proporcional; f) justiça eleito
me o convite e eu o aceiteLI1c. A crdem e a disciplina' pósito, C:cc1al'ou que não'l

na _gua ec arava.
-

penas
I d·e rapazes e.o o o mun-: ral; g) inviolabilidade dos direitos concernentes à vida,

Af
.

h
' I

_ 7 � tldas" I poupará esforços no sentido alguns anos nos separam
1

o -:- que desejam ser es- à liberdade, à segurança individual e à propriedade; h)p'mo ao povo que· avera ".:1',10 man l. "" .

.. d
-

t
. .

1
.

d d dh
•

A. . .
.

,
! I' ,. 1 lun.nar ·1·' ío

as comemoraçoes que o co erros.

1
p emtu e os> írertos econormcos e SOCiaiS do homem.

crdern e disciplina no Exer-I QU(iul0 ao re. atórío con- ue .(;. un.nar qua quer oco
M' .

t E iteí li I
' PRA-TICA DA DEMOCRACIA.. - ,

-

.

,
.

.

.. _ . oVlmen o sco e11'O rea 1- . ..'

'cito. Farei declarações mais. Junto dos coronéis, decla-
1 d�. p�rturbaça�.e,x,t�emlsta zará para celebrar o seu . Olhemos no ;spêÍho _ � - Educação. �?lít�ca do POV?J., no sent�do da for-

completas no meu discurso rou o rem:raf: ,

e .... istcnte no: Exército. E.
tená

.
. 1 _

d
-.. maçao: a) da consciencia democrática, considerando-se.

I' -
'

. cmquen enarlO e ao mes- nao esammamos-mas-agar- d . - , . A

de .osse". - "Nilo há mais questao. f·on.Jei-ou: . : I .' ,. I
.

'_ a emoeracra rnao somente como u� regime de gover-r
.: f' 'l\'�" b

. - mo tempo, o eentenárío de remos as oportumdades que, no mas tambem 'como uma concepcao e uma forma dePerg t 'd ao general i Os eGronel.� Irmaram um _._
_ . .1 ,.a pOSlçao a esse ,.' ..

'
. . .,. �'. .er un a o

I'
.

. -"t f .

d f" nascimento do B. P. I ��peram nossas mãos. (a) vida; b) de um Vigilante espíríto constitucional; c) de"

'b' �1' ti J . "11'" de colaboração teSI'.E'I'1j Sfmpre OI e lnl- •..,.. 'b' ..-LUlO 10 qu",. serla a sua a 1- c.cum( J. v '"
E tAd t' D C' S,· . ha lios de seremdade e elevacao nas campanhas e de-'. .' A f" .-1 1\;'" t,r.

.

..•. ,. spero que o as as en 1- •• pry. ,.
•

!l,de ,como mmlstro da c')m o g\lverno. Rea lrmo <. a. .<lU . "nslguel com o" bates pohtlcos.
Gcerra, com referência

.

ao
I
Cl'ie n:!o l:.(,\.!ve indisciplina. , ,,;abctm--!Jrc: da (;ll'dem legal. _

, '. .
.

. (Continúa)

:;�i��óriOCOnj�ntodoscoro- ��:,:á:�aP:���:::ãoq::sa:�'�;.��;������i��OS
.

tO·'·"E;·s·l·ad· "'O de Sau'd'·e dI rap·'a Dem' ·,ti'·do J--O'"a-O'�":G·o·u·lar··t·_ "Não tomarei conheci- ÇÕE:'S" -

. , • I. �)(:]'�u!)t�mos a,o. ge�e�'al' . '... , '..
. .. >_

'

• .• '

Ii;N!tO do caso
.. Não. c�'ei.o O f'l���n,l Clro,. a palsa-, �e.l0bJO ,d� Sosta qUaiS o�

•

(Ji;:�
.�. .;;.

que �enha havldo mdlscl-1 na,. ]��'Il:Oll-Se_ para a sua
i :J!�nos q.J_e tmha. �m ,r�la . CIDe.D� D?

.

VA��:A-I �essor H�b�er, oe Franc-.
.

. .....,...._,.-;,,:..
. RIO, ?2 (V. A.)

r lina mas, de qualquer for- resldencla, por volta das çao al.s ex-expedlClOnaIlos, NO, 21 ( . ...�. J - __;�lpe- _�rt, que to os ús anos vem

rqa, a solução já foi dada 11f. h01,,5
.

dada a' simpatia que des- lhora, que se ""havia "'T�gIS2' '

..
'1' .em 'Roma o seu filh9,

pelo gl�neraJ Ciro do Espí- Enquanto isso, o gabine- (l'ufa S. Ex. entre os seus ,tJ'ado no estado de saúde àluno do Seminário Ger-

ex;conu.ndéidos da FEB. Re� do Santo Padre, parece ter mano-Hungaro, v)sitou o

.

CONDECOR'ADO. reri.ndo-2c C0m carinho aos f:�tacionado desde 24 ho- Papa. Essa visita de modo
. ant.o.gos combatentes, e de- i'as. Na opinião dos circu- rilguni. teve o caráter de

ParaDUal !:ois d� re('erdar .e�isodios los cheg-ados ao Soberano consulta, afirma�se. O pro
',:la nlu,11a guerra, dlsse o Pontífice, o friu que voltou fessor Hubner, qt;e já havia.

RIO,22 (V.A.) -,Em ce- Silva Filho, sr. Gastão.Mo- General: 0ruscamente há dois dias, \:isiiado o Papa quando foi'

Ir:monia de hoje reali�ada ta e outras altas autorida- - :{unc;,: me esqueci dos :tão parece ter ,00 indffe- detado de bronco-pneumo-
rela manhã no saHío nobre des navais. � ex-comLatentes. �ão s�ria cente quanto a isso. Infbr- "lia, nQ ano passado, exami-
do Mitüstério da Marrnha� �('J' O' '��inistr.(). Renato Gui: age-ra q,l.;e itià_Slhãtidonl\: _ n�t-se, por OUtN l:ado, que ,0011 mais. par.tlc}Jlarmente ,

\ _._
�....... "'f .lo, \.' \ •• '" 1', �; .....',.... .. r'''...s� :;;.J,,-,_ to'� rr ...�...�.

_ � •

ministro da Marinha almi- �hobel prónunci.ou algul11us 'los. . F méd�0·�ler..1�?!_ � ",,-�.ro-.: <IS �elí)l')diço�§<a')-. c?l'aç'ãb. dó, "

rante Renato d� AI�éida �'alavras, sauda�do o ilustre .�, :-t

'::__t .
't:neray'el ahC.'·iáa, que pare-,Guilhobel' fez a entrega ao visitante e pondo'em relevo" '�e haver achado sensivel.:

C:1IJitão de mar e guerra G.a- o -espirito de solidariedade

MONTE "CaSIELO
lllente enfraquecido: , •

. ;),;;titufo definitivo.LJ'iél Patino, comandante da cúntinental que une o Bra- ---- __; ___;=;;..;.,.._.;.._
_

armada do· Paraguai, das -sil e o Paraguai, tendo o co-

.Uma p ,"':.,g-ID!t. de .-. glór.".o.s . O
.

M·Om'e'n' tO· _pO f ,;,t·I··COinsignias da ordem do méri. mandante Gabriel Patino, :.;
u U, _.

te' naval, no grau de grande �,gradecido em seu nome e

oficial.
I _

_
no dia marinha de seu país,

A solenidade contou com c. homenagem recebida.

. Jornais do Rio, de Do- .coular! quem convidara �:.;)da de Aranha d,) Minis
A data de ontem recorda- roismo e a bravura dos nos- mingD, publicava',y\ a títuÍIl Zenóbio para ocupar o car- tério da Faz;nda.

nos um' acontecimento de .-;os soldados, iniciando-se de boatos, o segumte: �o de 'mini.stro \�-l Guerra, lDr. Armando neve m\os passados, mas com a vitória de Monte Cas- Tal fato teria irritado?' 6 - Seriam tJen1itido·) se-

P
que já se inscreve na histó- télo uma série de novos tri- "} s ver"ôes m··lis dive'''- l�aioria das geuerai:i e te g'·unda-feira: J:'I:.g(·. .Ara-S. ereira ria do Brasil como um dos lInfos para as arinas brasi- sas foram -�spalhadas, Péia' c:�s oS coronéis signatários I"ha, Ciro, Guilb�el'e () ge-

Chega';:) sf.bé:OO último ieitos mais relavantes de' lt:iras. Nove anos decorridos "jdade, sôbre a sitl.1aç30 po- de manifesto sô'j:n'€ a situa- ue!.·al Ancora.
.'ia aérea, e[i:� em Florianó-I nossos soldados: a tomada do feito merporáv.el vale lítlCd e militar. Provinham, cão do·pàís.
.,;lisr Vir!r\l ,1'. São Paulo, de Monte Castelo, na Itália, .ser recordado como um �im- I��u"ta\, vezes çle_ fWites nor- 7 - Para a chdí.� Je Po-
nde é fi!5ut'::1 de destaque i pela Fôrça Expedicionária bolo a alertar se�npre os malmente seguras. Como 3 - Um grupo .'te gene- i5cia ida o general Edg�rI·,OS mei::n b"lIcárlos, o nos-

. Brasileira Nele estavam' brasileiros. algum?s se contradizem e Iais, chefiado pe1!) general Amaral.'
'j ilust:,?, contl'rrâneo sr.

I instalados os -alemães que --�--"-'-'---"- l".enhbmÀ delas obbve con- Fiúza de Castro,' estaria ar-

'r. Armal,dç Si·'Y.one,' que I h a v i a m transfor�ando 1 DesUtuido O' .Dire' [!l'rra�;au, aqui estão rela- ticulando, ativam.ente, o no- 8 - Osvaldo Aranha te-
10 govêrpo ra�sado exer- Monte �astelo e�l cidade�a 1

tor1·0 do ·POC .:iol1ddas, como L'.atos: 'me do marechal. Mascare- lia indicado o nOrI;' de Ze-
·eu as alt�3 l�,<nções de Se- quase mexpugnavel, pOISr. nhas de Morais, para o I\-ti-_ nóbio para o lVln:j."tério da
n:t�11'i;) de) h1telÍor, Justi- durante três meses reSisti-I Em- telegrama de ultima. 1 -- O gener.tl Zenóbh r,;stério da GuePrf!. Guerra.

';:1, Educ'lç::to '.:' Saúde: ram às inv�stidas aliadas'lllora, _

a "Asapress" �nfo�ma'! da Costa havia declarado
'

'.'

Aos muitos C'limprimen- Coube aos brasileiros a con- que a Comissão Naêionall que so assurrlÍria a pastei da 4 - Jango tem estade, 9 - O general Cu'o Car-
tos que vem l't'cf,bendo, as- quista daquele baluarte. _A-' do P.D.C. resolv!::u diSSOI-1 Gucna �e' .Tuão Goulart e::m contato perma:lente com doso é exonerad:i pOL' nií.o

�ocian�,)� (.:, ll')SSOS, COln

vo-1
pesar de perderem a vida: ,·er o !iretório do pa:t�do fos�e demitico dt,

:.vIini:té-,
o general 'Góis l\ofGnteiro:_ querer punir os c()1'0n0is d,)

:uS de LcLz efh4da nesta centenas de patricios nos- em Sao Paub, presldldo ri) 10 rr.abalho. 5 - O preço ele Jango. n:anifesto".
Capital.

.'
sos, a luta demonstrou o he- pelo prof. Queiréis Filho. I 2

-, T�ria :,I,;�O .hl!1g0 para. pedir cleinissão, é •

_- -_.�--�-�.- - -_:... ..... - .

, 1 -

DIRETOR IRuben.' d.
IArruda Ramo.

atraENTE IDomin,o. F.
d. Aquino:

Edição de hoje - 8, páginas

;

o· em te. da armada. do

a presença do almirante A

tHa Aché, chefe do Estado-
Maior da Armada, dos al
.nirantes Ernesto de Araú

jo, An_tônio Mário de Car

valho, Olavo de Araújo, sr.
CárIes Augusto de Brito de

o Te,mpo,
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 23.

'fempo - Bom.

Ten!peratura - Estável.
Vt'utos - De Sul a Leste

E1Cé·COS.

Temperaturãs - Extre-

, mas de ontem: Máxima

::;(1.2. Mínima 23,0.

........+ + ;.. +. ".� ,".."..� º" """ "" '- �'-"." " .,.............................................�� �� �� �� .

Se a. úH illla nota do gabinete do sr. governador hou-

I'
Agora, pilhadci em ato ii que o Código Penal não es,

�esse sido IHlblic21da apenas pelo Diário da Manhã, seria Not-a InC ri-ve !<Ille(:l'U de dar ,nome e de cominar pena, 8.. É·xa,' venr 'a

mister, antes de �udo, avel'iguar�lhe a autenticidade. E' público dizer-se a.penas acionista, numa cOI'dura que co'

que, sabidament�! naquele 'órgão o passa-moleque não é move e desperta logo a idéia de penúria de Barnabé em

raro. P?r_�a,u�a de um deles,.ilão.va� muit� tempo,' al-.I � .. �

fim de mês.�·
guns dlgnllarlOs do atual 81tuaclOlUsmo 'tiveram a en-, nado r n:1O sabe dIsso? O prlllclplO da nota, como se ve, Acresce, no c�so, que o uso de maquinas do Estado
trada interdila na redação da rua Tiradentes, a cuja,' afirma em falso! .

. ,(usamos. ,o plural autorizados pelõ .orgão oficioso) não
porta' os avisos foram publicados.

. I O segundo -ponto �mais grave. A, nota.-apresenta o' era desconhecido do sr. Governador. A cada dos dh·eto.
A n.otn, contudo, surgiu nos outros diários também., S1". Bornhausen como simples acionista da Companhia res da fábri'ca deixa evidente que o empréstimo, sem

E nela se lê que, efetivamente, a nossa dénúncia era' Fábrica de Papel de Itajaí, beneficiada com o uso inde. onus a não ser ,para o erário, fora ordenado pele) próprio
de todo procedente: máquinas do Estado, que deviam' vido e criminoso de bens do Estado. Será o �r. Bornhau•. governador-aciollist.a.
estar a servico das estradas, foram desviadas paxa o ser-

I
sen apNlas esse modesto acionista ou será o maior deles, A desculpa de que, no momento, a fábrica não po,

"iço_.partic\1l�r de uma. fábrica, no Ca,noas. .

I aquele que detem a �maio\ia das ações e, como tal, aque: deria ad.quirir as maquinas, por inexistentes no mexea;
A nota, pois nada mais é do que uma confissão. Em Je que governa a, indústria? do, é de, estarrecer! Na mesma condição est·avam todas

matéria de prova não há, em direito,. o que suplante a con- as outras fábl·icas.
fissão. Daí porque os romanos a chamavam de rainha E' públiO{) e notório qlie o seu papel na em))resa é O serviço que, durante meses, elas reàlizaram para
da.:; provas - regina probarum. ., o de maioral. De tal forma isso se compróva qlÍe, ai�a a indústria dó sr, governador poder,ia ser feito sem

#

Cumpre, todavia, respigar algumas nótul�s em .tÔl'_ <:m 1951, S. Exa., em Lages, anunciou Iil!)lenemente que' ('Ias ... mas a bDm preço.
no dessa iJlcrível. nota.

.

-

ia levar para aquele município uma das suas .indústrias, I \ Por sôbre ísso, o privilégio indecoroso veio em gI:a.
De cmueço afirma da que o .governador dó Estado que oult'a não era senão a fábric'a de Palmeiras, no Ca-I víssimo prejuizo do Estado, uma vez que, como é sabido.

não tem nenhuma indústria em Palmeiras. Depois de'cla� noas. nas ta, ainda, relembrar que, mais tal'de, quando {�llquanto essas máquinas se esbaldavam nos serviços
ra que um, tmtor do Estado foi empregado no nivela-' o, go,:,êrno ocupou militarmente a altiva cidade serrana, part.iculares,:.as· estradas, bem nas proximidades da fá

�. mento de terreno da nova fábrica da "Companhia Fábri. tiS jornais o.ficiosos, ·no empenho de remediar a dolOl'QSa hrica -boL'Dhá�l,�na, estavam intransitáveis e nelas mais
ca de Pape] de Itajaí", no lugar Canoas,.. em Lages e que ím)ressão de vingança política, alegaram, em manchetes, de 40e caminhões s(' enc�ntravam at'olados, enquanto
o sr. lrineu Bornhausen é acionista dessa em)nesa. que o sr. Irineu Bornhausen era tão amigo de Lages que que centenas" e' êentenlls e outro fic va.m ,r.etidQ" em

.. -o lugar C:rnons, até lpj em contrário, pel'fell.c<,·' ar. a'té escQlher�.aquela comuria para montar lima das SU1Ú', Lag-es e Rio dÓ SuL:.::o'\'lf'
di"trito til' P:11méÍras, Sení que o gahinete do SÍ', Gover- mnic res ill(1L�tl'ia:]. I Voltaremos, amanhã,':� � -

't
;:

Foi demitido'() Minis-

S1';

JOãt.l Goulàl't.
Até o 11l0mento em

liue l'cdigimos esta no-
�

tida
_ l1ão foi oficial-

.•
'

niêl1(e conhecIdo o su-
.

\

------�._--_.--.

o RISODA CIDADE.. ·

OllW, Udenilda, va

mos fazer um negócio?'
Tu me a.rranjas passa
gem e estada na Sui

ça, para assistir a Co

pa do Mundo e eu dou
ao ;Estado um terr�ni-

.

nho, p�ra uma escoli

nha, lá nos fundos de
Xanxerê? Topas?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é o ano que marca o 300 aniversário da'ativi dade comercial.em Florianópolis da firma

proprietária de A MODELAR; e cõmo início das comemorações ,qll� serão

diversas, está sendo realizada
"

I
,

"

,/

,
,

eln mai)L)ts -- shorts -- ,calções -- camisas -.; calças sport -- .terncs de verão

,15�l.

-o;

dt. Jtlllgnüico eSW(IUe de blusas e sAias de ai godão, 'organdí, linha, seda, .renda.iete.
"

,4
, (

ft 1. em todos os nutl'avilhosos·táilleurs de linho ou Ionite.,
r .

'

25'�1+' em.tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse des conto formidável representa fielmente
.

a deci são de acabar definitivamente com a secção de sedas. '"""

._t r :1-.

,
...

;1 _�.'

D� 10 'A_ 30 DE ,MARÇO':
.r

, _.�
_

.

�

Venda'e��épcional de 500 conjul'itns -d� col-
.
�

, .
"

.

'chões e. 'tra\'esseiros DIVINO com 109'0 de des-

conto sôbre a tabela ou em lO mensalidades

'DE IODE ABRILA 30 DE JULHO:
'

A mais gigantesca venda especial por preços /

aproximados do custo nas fábricas DE TO..

,:t>AS AS �ERCADQ)RIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no-

.

vidades DE INVERNO J-Á ENCOMENDÂ
.DAS .

.
,com a-entrada ínícíal.de apenas 50,00!
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Minislerio � -da _ Guerra
I 1118tit4rj;.;''-'''''! ,

Ouaroloãe � MUltar de 'Iorllnópolls!
''b...c , . .;

,

Quartel,General da 1.0. 58 ..
, ,.

,

I

��Q
NO LAR E NA &OCIEDADE

ULTIMA MODA

o ESTADO

Corrinho em feltro cinza, com eníeitos .

em lã listrada de verde e. branco e galões e

borlas verde escuro
Criação de Victor Vito. (APLA).

x

x

HORA MORTA
Hora morta da noite. Em rodopio,
Açoita o vento a rua solitaria ...
Toca, em surdina, melanGolicfl ária,.
longinquamente, uin músIco tardio.

.

Velam as lampadas. Extraordinaria,
fulge a celeste abóbada; O cicio
das asas de um coleóptero vadio
quebra a 'calma da .noite milenária.

A cimitarra argêntea de um cometa
íere o Espaço, impiedosa, qua')� rente
da v ia-Iátea à sideral silhueta ...

E �o céu, que, ferido, se recata,
as estrelas cintilam mudamente,
corno pingos de sangue côr de pratá!

PÉR}CLES NOGUEIRA SANTOS

1.0 ANO
1 - 'Alfredo Souza Beckert - Praça ]40 B.C.
2 - Aloysio Gentil Costa
3 - Antônio Mendes Freitas - Praça 16a CR
4 - Airton Ignácio da Silva.

c
t

5 - Airton Mosim'a�n.
.

,: r

6 - Airton Perroné .Machadó'"
7' - Claudio Alexal�dre Fultgraf"
8 - Custório José 'Pinho _;_ Praça=l,o BPE
9 - Edio Chagas
10 - Eleazar Miguel do Nascimento
11 - Evaldo'da Costa Meira
12 - Fabio Aírt ln Hresemn ( n

.

13 - George Alberto, da Silxa Peixoto
14 - Guy Porto I ucena
15 - Ivandel Rodrigues dr. Souza
16 - Ivann :kreb3 'Montenegro
17:""':""":;!TaQl5;sen�'j\nge_J9 StO:l��:{i' "'-

18:.�·J.air .)'osé··Ru:séhka <{: "'�
-

19, - Jdã'� .]i;I;;-ili:J Gallois Z;�lí.çef!ii:' ':'. �:'

2,0 _:_ �T:oão Mígup.J de.F'reitas 'Noronna t,

.4,1 ;_;__' José -A-ug'.Lsto Eiras 'Pimenta .

22 �·,Marcôs,Gustavo Heusr Netto"
,

23 - Murllo Kal'�!er dosSantos
'

24 .: Nelson Vd ladares
25 - Ney Souza Guimarães

, 26 - Nilton José Peixoto
27 =, NÜo;José LOl7.
28 ._'NorEért� Schoen
29 - Osni Ortiga Filho

. -30 - Osvaldo da Silva Hollin
31 - Renê Pires Machado
32 - Ronaldo Olivêira :_ Praca QG/!D/ú
33 - Rubens Geraldo Dal Ur�nde
34 Saul Rogério Hamos de / thayde
-35 - Silvio Coelho dos Sa.nos
36 - Spiro Nicolau Sph-Ides

. 37 - Udo Schmldt-,
.

38 - Valci Olim[,.i.o de OilvFira
·39 - Valdir Alfndo Panneitz
40 � Valter Manoel Gomes
41 '- Vilson R;)sa Brasil

20 ANO

/,1 - Arthur Rangei Albino de Almeid.a Cirino
,2 - Aurelio Pachec� Co�ta - Praça HGF. I

, "
. J, , t�:\ti��::��:;:no . _fl;ill-.--,.·.""---·a"�.IIIIII.. P;II!I!li,.. ":iíI_!fl�'i·IW�·,1Ií'1i!"I!_III'Iii-

6 - Norlval FranCISCo Plana - Praç:t 163 eR

.

7 � Ottomar Nussner
.

'

.OBSERVAÇÃO: - O� candidato!, residentes Ino interior dó Estado' pode�'i-,') COmpal"eCCr até �,
dia 5 de Março próximo (hmitt esse :}ue não pô_' Robert DONA'I e

derá ser ultrapassado em hi.!�(lleSe alguma). 'UM CASO DE BONItA
I '. ,

2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite.

23 DE FEVEREIRO

,

Glace -de Chocolate

A data de hoje recorda
nos que:

--:- Em 1724,
,

o capitão
mór da Laguna', Francisco
de Brito Peixoto, recebeu

1 colher de sopa de man-

tciga
50 gramas de chocolate instruções do. governo pau-

lista para que S'_f!Ori"esse a
::tmargo :

'

1 li. 'ih d' d .' .Colonia do Sacramento as-
72 co eres as e so- .'

I
.

1 it t .: sediada pelos castelhanos.
pa e e el e quen e .

.

.

J' Xl'cal-a d
- em 1836, o presidente)'2' e açuC4f _

José' Mariano de Albu-

querque Cavalcante, diante
dos progressos da

,
revolu-Manei1:a.. de Fazer

cão rio grandense, visita .a
1. Prepare o. recheio. co-

e idade de Laguna para

zmhando todos os

-

ingre- tratar da sua defesa.

1· t I té - em 1839 falece no .

•. ien es numa pane a a e o f
"

I i»onto de dôce de côeo, .Rio de Janeiro ,o marechal
I

.

R"'" \ d J
ê d C' h.2"" �o.-Tire .do f",gr.. Deixe .aimun o ose a un a

M.at�s, português -de nasci.esfríar, mexendo de vez em

quando .. (Se -ti._ver.urt1··�{ôc,é ,m�nto, pois. er;l� n�t'L.l�;al���� _ ,

�<c': cô�o já pronto pod� lt$á� .Faro.. Devotado' anagQ, . do

I
-' dO'

-

h '
.: " -Brasíl, foi Ulntdo�

.

fJnd��,
, �).,cl.n vez p }.-�.c e!!?., , '.

_

.

"

. (1"-·,r',-, ',dô;�s, do Inst.I,\h.Jto_,Ceo,g.'r.'ª.,,-,·2.;J>repare o' glacê!' '! -

."

reta a manteiga e o ch�d. fico e Histórico' Brasileiro.

b h, 1\tr Deixou .mapas <:e estudos
.
late, em ·ar. o maria. J.lS- ,

ime o açúcar com o leite. que o -recomcàdaram á ad

miracão C:0� �sp�éialist�s>l .

._ Jêh1 1865'''''''': D. - Vel1an�'
•

�

• ,"I- �

cio Flor_es. governador pro-
visorio da Republica do�:. Parta o bolo pelo meio,

:.0:1

Uruguai, r.m atenção aos

SErviços que lhe prestou o

Imperio: do Brasil, dá a

mais SO�E:LC réparação ao

insulto' de que fôra objeto
a bandêÍl'd --brasileira a 7-

Mí,;ltíre com cuidado', .oara

'lll�' "+��ue. b�m hom�iê-

.m duas mrtades redondas.
R�, h-Ie com o recheio' de
côco, Espalhe por cima a

��I:1,�C de lhocolate.
t!-:t,'peita de Frances Ba:

ton - (APLA)
de fevei'eil'd, nas ruas' de

Montevidéo.

� em '1870, foi nomea

clo vice-presidente da pr)·

yincia o chefe de pOli":iU
dr. -Maf),Í"�. Viei*�, Tosl a,
'gue, .��le�(:_u _c?m o Titulo

de; Báril'r},,·;tle ",Mutui'Oà"i'" ' ."'"

- em' 1 K75, foi cl:ea(l,:)
distrito I;olicia!, de Sá;:>

Bento.

AnJré Nilo

t\�c:, 4ssa\t\\\\\ 'tIllfa
POLVILHO'

�

ANTISSÉPTICO
II GRANADO e.

rfie' '. '�\\�'1f8s Suores \t\�

ANIVERSA RIOS: --...

dI! <) "eu" tem tudo� qu
do o "(U"

.� Agràdecim'e.·.ntoesta conte rte,

A família de CARLOS ALBERTO LUZ MEYER
A

expressa, gratidão a todos q!lantos enviaram telegra·
nin�uém é,mamos tanto j (;- nas, foriogramas, cartões e flôres, de pezames, e ainda
mo a fiós mesmos; somos o 'lOS. qUe acompanharam os réstos mortais até \) Cemité·

'io-de' Iü(corobí. ,
.'

,I . '. .' .nosso gl'éJ.nde amor.

QU311,}) e�tamos apai::)
nades, nãô amamóS-porqu.e
nosso carinho dá felicida
de a outra pessoa, mas sim

Sr. J�sé. Ferreira; porque isto nos trás felic:i-
Dr. Odilon Gallotti, d�,de. Se se trata de dei€�

médico residente no Rio de tos, julgamo-nos sempre

Jane_iro; I i.nsento dêles. Se são" v;r- IA família d�'MÁRIO SCHMIDT, vem '�elo prese�1-
- Sr. Ney Lopes Viana, tudes, estão tacitameate te,. agradEcer aos Srs. Drs. ��lydo�o S. Thiago e WII-

., .
. ' "

.. -

I
son Mf;_ndonca, a Mesa AdlTIllllstratlva da Ir,l11-àndadecomerClarlO, mclUldas na opllllao ql�e dos S. J. do� Passos, ás Irmãs da Divina PrQ_videncia,

- Sta. Denilda Perei- formamos de- nós mesmos. ,:Os enfermeiros, en.fermeiras � demais pE�soas amigas
1'a; Raramente temos a 0- internadas no Hospltal de Candade, o carmhoso trata-

Sr. Jú}io Cesar Schmidt; ragem de perguntar: "Pm'-

f
mento d�spe�sado por ocasi�o da enfermidade de seu

Sra. Elvira Adelia que estou fazendo 1St)? saudoso lrmao, cunhado e tiO.
I d' d I A P I.

')" Agradece t::nnbem aos Srs. De ega os o , . ..·e
�ein; . Por mim ou pelos outros. S.E.S.L, aos Sindicatos dos Gráficos, Enfermeiros, Cons-
- Sta. Maria da Gloria Sempre a CO}1sciência

.

D')S trt,1ção Civil, Garções, Estivado.res, Condutores, Chau-
Oliveira; responderia: "Por tí; �e feres, Partido Trabalhista Brasileiro, Irmandade N. S.
- Sr. Euclides Tolenti- nao te agradasse e não tE d.o Rosário, União Beneficente Operária, Liga Operária,

no �opes; desse vantagem. nada f Imprensa Oficial e 'Clube 15 de Novembro, que se fize-
Ia-

ram represen!ar e ás pessoas que diri�iram cartões, te- IISta. Olga Dúarte Silva; rias.". /'" legramas e flores, quando de seu fa,leclmento.
- 8ta. Odette :Ramalho; Os' mms

_ generosos ião Aproveita da oportunidade, para convidar aos PR-
- Sra.· Cecilia Macedo culpados dêste pecàdo. E rentes e pessôas amigas á assistirem a Missa que será

Simões, esposa do sr. Joa- os que o' ignorai1'l 'ou ne. rezada. quinta-feira: dia 25 do eo::�rcllf. ás 7. hora�; no

, _ altar de N, S. de Lourdes da Catedral Metropohtana,-quim Simões. gam, e porque nao possue:n.:, pelo que, antecipadamente ínuito agradece.
-0- o valor e a coragem' de rc- -------'------------------.,.-------------- -

�----

UI; .BETE DA SEMANA cúnhecêlo.

FAZEM ANOS, HOJE:
l1erosos li n. os outros:

- Sra. Ib. Ligocki Viei-
. ,

ra, esposa do sr: Solon

Vieira, Secretário do Tri
bunal Regional Eleitoral e

pessoa que desfruta de

destaque na sociedade 10-

cal;

'\ ILUSÃO 'DA

(cENEROSIDADE

SILVIA - (AP:::'A)
-0--

Elper�meDte bt)je
TCldos, go�tamos de d:

!er que sC'mos generosos, e TORTA RA'PIDA

dcú! r2ndidos, m:;.3 �e r'(,:: a-
1:a 'zalmos co n oLjetivi- INGREDTF:NTES:'

lade, (!hegaremos à: C!).l-

Recheio M Côcocluqãe: (f,Ie o, primeiro [

,'ror, a pil:1eira genen:.>i
dad'e, a'p ,p'de preocupa,_(,o
� por nós mesmos.. Q11.l1-

1 xícara de côco ralad")

.l ovo

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

MÁRIO SC'HMIDT'
e Missa

AVEJ'jTURAS

./ .

EXAME ME'DICO PARA ÃS ESCOLAS
'; ,PREPARATO'RIAS

Os Car didatos abaixo relacionados deverão 'com

parecer,' dla 22.: .do mês corrente às oito horas, no H<J3-

pital Militar 'de"-Florianópolis, para "Exame Médico".

Vende ..se A'..ga-se
UM JE1:Ji'li, NOVO Casa 191 a rua Silva Jar-

Vemde-se um Jeep (n0-
vo) mOdêlo J953, com 8.00{)

'4uibmetros
1 '0 tar à R� a Felipe Sch

l1li�1 219 - Nesta;

dim; 10 peças com ótima

instalaçges, tôda taqueada.
Chave no n. 189 a tratar

com Genesio Cunha ao
.

.

J.osé Mendes n. 68.

.......-

OLBOIJ - OUflDOa - •....z • 8.A118.AJn'.l,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
..'.'h'......

'

•••,lIaI '

...�1'-, •• · Oul.. -·.ume •• J'a",o" •• OUl. par.
Çlulitl••flo .. Pr 1o ArHI1aL

\
'

lIo.eraa Ap lha'... .

ciU..� � .Y' 08" hftt. I.

Ven,ae�se
\Vende-se ótima residência com área 200in2 re

'ce�-construída, acabamento �e IUXQ, situadã à rua

Ferreira Lima, com as seguintes peças:
.

Siving� sala de jantar, copa; cozinha el�Úica,
escritório, tóilette, abrigo para, automóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho colorido, dependências
de empregada e outras dependências. ,

Tratar no horário comercial à rua Trajano, 14
- 1° andár.

00 ZE-MUTRETA

'l2ITZ
As 5 - 7% e If'15hs.
MESQUITINHA em;

SIMÃO O CAOLHO
No programa:

Holanda Colori.l-i, short

Preços: 1,50 - G,Oí) _. 3,;j�J
'No programa:

As 8hs. , _,/

M�SQUITINHA em:

SIMÃO O C,�ÔLHO
No programa:

Holanda Coloríd 1. short

Preços: 1,50 -::- 2.(.)ú - :�;fic:

Iinp, até 14 ar.os,

"
,

f3L�VIA
Estreito '

A" 8hs.

Rod CAMERC':'J nn: '

MERGULHANDO
A MOR'IE

P.\RA

No programa:
. Esporte na Tela. Nac.
Pi eços: 7,00 -r--: 3,50
Imp. até 14 anos.

,
...

As 8hs.
Errol FLYNN - Ruth

ROMAN em:

MARA - MARU'
I

No programa:
FiÍme Jornal. Nae.

Preços: 7,60 - 3,50

Imp: até 14 anos.

A'3 7 e 9hs .

Sessão das 1\1or;a:>

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preçós: 1,00 t- �.()O -- ?,' o
Imp. até 14 anos.

ATENÇÃO:
Em virtude da Grande

Falta de NiqueI,aEMP.RE.
ZA solicita, encarecidamer!·
te, a' cooperação de secs

distintos frequentadores,
trazendo o DINHEIRO

'.

TROCADO .

'. PLACAS 8I1'ILITlCAS.

Elixir de NOBuelra
..MleatI••unlar a. tr..

t.....t. da .1�1I",

Parji.cipação
I MILTON _.DE ALMEIDA'
COELHO E SENHORA I '

Participam aos parentes e
'

péssoas amigas o nascime:n
to d sua' filha MARIA HE

LENA, ocorridb a 17 do

córrente, . na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa".

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.._.;..._-.:4:._ .... ,;;;<:_.... F_I..oI_-i..a_n_ó�p..0_I_is...,_T_e_rc�"a_-_f_e_ir_a_,_2_3_d..e_F..< e_v..e_I_-e_i_r_oL_�..e.._1...9_34_'_-:- ..._......._....-_.... _..............,,�""""""' "" ...�_""""'=,,==�_.!.�:rAOO1>'0 iii

..

Outra vez goteada o
. tri-campeao :

9 x 1 em Imbituba, anle�oRtem .� t � fASeo ano de 1954 não c stá nada bom para d conjunto realizou sua melhor partida do ano, mas nâ i foi além' -pra-SI en ti a
.

.

do Avaí que é o detentor do tri-campeonato da cidade. de um empate de dois tentos. E agora, quando muito IIAilte-ontern, na cidade de Imbituba o esquadrão "azur- se esperava do tr-i-campeâo nos futuros'-;ncontros, ei ".
-

-

.

,: .'
ra"- conheceu nova goleada. de�ta vez frente ao forte e que tropeça violentamente no Imbituba que o esmaga

categorizade . team d� Clube Atlético Imbituba, agora por 9 tentos a três. Portento: 34 x 10, em 1\:)5·1.
.

sob as ordens do 'treinador uruguaio Félix Magno. Ó
. escore foi bem amargo: .9 a.3: surpreendendo a lo-dos
visto as .boas atuações anteriores do Avaí nos prélios

-

contra o . Olaria e o Carlos Renaux.
.

- Em 5.4 o Avaí já 'atuou seis vezes-Começou' em. ,J 0.:-
inville, onde perdeu para o Caxias por 5 a O e para o Já se encontra nesta Capital, tendo regressa-lo, há

-

América por 7 a O. Deixando Joinville, o time de Bráu- dias, da Capital Federal.c.çnde permaneceu por alguns
lio rumou pará Bru...sque, onde sofreu nova goleada, des- .inos, o estimado desportista sargento da aeronáutica
':'ta vez pela contagem de 6 a 2� frente ao Paysaudú, co.m Hélio Sarmento Sales.

'

o quel havia' empatado semanas atrás em Nova Trento.
" I

Depois tivemos o jogo com, o Olaria o Avaí embora. me- O popular "cestinha" que tantãs vezes integrou o

recesse um empate, foi vencido por 5 a 3. Contra o Car-. "five" do Caravana do Ar e da Selecão do Estado, fa-
I f 1

.

_ lando á nossa reportagem que o abo;dou na manhã delos Renaux na ú tima quitlta- eira, o pe otâo avaiano
sábado, disse que veio para fícar.cpois -conseguiu nova

transferência para a Base Aérea de Florianópolis.
Cumprimentamos o prezado desportista baiano, en

.�ejand9-lhe felicidãdes,

o treíllador. Zezé Moreira fêz várias experltncias
durante a prática de hoje, tanto na defesa, como no ata
que. Gerson e Pinheiro revezaram-se. ria' �aga,� 'Dequi.
nha e BaueI' na intermediária, e no ataque Sofreu várias'
modificações durante o transcorrer do ensaio.

As duas equipes estavam assim formadas:
AZUL � .Cabeção (ésva1<lo;1 Gérson (P'inbeico) e.

Santos; Djalma Santos, B:çandãozillho e Dequll'ha (
,

. (Bauu); Julinh.o, Humberto (Didi, Indio (Baltazar)
Didi (Rubens), e Rodrigues.

BRANCO - Veludo, Mauro e Alfredo; Paulinho,
,salvador e Bauer (Dequinhq);

.

x � x
, �inhei�o, (Gers0i>, Ruben., (Hum-

. . '. lberto), B�lt�za! (IndlO), Pmga (Rubens' e Maurinh(l..
- Veludo ae l'ece]JC'1' a I ('llCIa de que f(..;>:.} .:!onv,)- .. "

cnda p, ra a Copa re:,pun..!c.l,: 'Sé se fôr de í.l �'Im bar". �,--'....
'

----------- ------

. hl.li'ém êle já e<;tá acostiw,a �o '. A cópas .1e bar, ,

RIO, 22 (V. A) - Reuniu-se o Consell)o Técnico
.

EUItOP:\ X. AME 'RICA DO SUL de Futebol da C. B. b. o qual, inicialmente, a'prf;ciou a
-

.'
I situação dos jogadores Eli, Walter, Carlyle (' Escurinho,

MADRI, 21 (U. P.) - Continua de pé a dccis30 de que foram dispensados pelo técnico Zezé Moreil'a.
rea1:zar' nesta capital um encontm de futebol (�ntl'e um I �icou d�cidida a' desconvocação dêsses craques, a

('uadro representativo da "Am�rica" e outr,) da 'Eül'<)� PartIr de hOJe" passando portanto. à disposição dos clu
J..�a", sob os auspícios- da Argen� .. :J�a � do Brasil, em fa- bes de' origem, podendo todavia ser l'equisitados, ,em

cHitar jogadores para êl formaçãe. da seleção da "ATÍ'lé- caso de se t�rnar necessário. .

rica". Em segUIda apreciou o Conselho uma comunicacãô.

Havia sido .�i:-':�i\la 'Q data de 6 de iunho próximo pa-
da Federação Venezuelana sôbre o Cql}1peon_lw Sul 'A

ra a realização dê.':.';" encontro, porém ela se�'ia modlfi-' mericano de Juvenis, comprometendo-se es;;a entidade
c�da se as circ'm,>:,(':ncÍas o exi.?;uu, pois o Iepl·esentar.� 'a arcar com as despesas de passagem e' estada da dele
�€ espanhol na FiVA, Armand� Munoz Caler,) reiterou gaç�o. Todavia o inicio do certame está ml;ll'cado para
o Que disse há tr,�s d:as. isto e' "se as feoeracões se' o <}la 11 de �arço, quando a eclética promov� a reali
UI:gam �à 'facilitar seus j�gadores e� vista, q.r:i j;roximi- zação do Torneio "João Lira Filho".
dade do Campeona'o de Mundo, estudal'emàs a 'cuIlvr Em face do sucedido, LI C.B.D. solicitará .

o '.Idia.-
�liência de cel�1.Jrtl:·:> matc;h" e numa d:'.ta pasteraJr mento para depois do dia 21 de'março.
que convenha a tO(�os"

.

. Por sua vez, Anelres Raminz, secretári,) Geral da
FEderação E lpanhola oe Futebol, manifestou -=tu€' ê�;<;e
organismo nã) po,lerá tomar u� __a decisão sôbl'� () en

contro América x EÚ'.'lpa até que o faça a FTFA.
,

LONDRES, 22 (U, P.) � A partida de futebol en
f:::'e o Arsenal, campeão da ·Liga Inglesa lia últin'a tem-

[orada, e a Po.rtuguêsa de Esportes de São Paulo, ter- �.i'�>' '" A' pes�a qUG Elltregal" a

minou com o triunfo britânico, pela contagem .de 7�1. Por motivo de tran,,{erência de domicilio, vende-se José Lupercio Lo[.€s, resi-
O primeiro tempo terminai.·a com a �.larcaçãó de ::xO, PARAGUAI 3 X CHILE l'

o seguinte: � Um grupo estofado, com mesa de. centro dente á rua General Bitte'1-
fm favor dos loca-i�. A equipe brasileira realizou o pri- � de embuia e um tapete; uma sala de jantar com 10 P2-

d
. _

1 E t t t t d 1 t d 1 court n. 177, os óCollos leu·-ffifiro jogo c sua excursao pe a uropa, com .'2; np;
". ças e um ape e; um qEH.\ o e casa; um qual' o e so _

rrimaveril, apresentando a seguinte formação: Lindol- ,

Em San!lago realIzou-se, I ConÍlrmando sua grand,e teiro completo, e outro� móveis avulsos. Também uma
I
tes de gráu, verdes Crei

fo. Nena e Valter; l1erm(nio, Clóvis e Pitico;- Dido, R,,- I
ante-ontem, o segundo en- pot�ucia o selecionado gua- �xcelent2 geladeira de q pés, com poucos mêses de uso; bam que foram rerdidm

r.at.o, Osvaldinho, Atis e Ortega. Por sua vez, o Arse· contro entre os selecionados

I'
J

......
" uma enceradeira em estado de ·nova; um aparêlho \ de entre as ruas Arb:ta Bit-11,,1 jogou com a s�guihte .equipe: Kelsey; W�lls e. a;l':' do-Paraguai e Chile, pel:is r�ni voltou a levar a me- r{.dio PHILCO d� 7 váiv_ulas; uma bi�icleta MONA�RK teneourt e Jose Jacquê:s.

'"

r,es; Fobres, Dodgm e, DIckson; Walsh, LogIe,- HoltOil, 1" ,.
.

'1 . ")Ii �b d'
arco 28, em perfeIto est3ao; um fogareIro de duas boca3.

n'esta Capl'tal. '-...'

Ll�hman e RapeI'. e lmmatonas su -amenca-, . or so re os an mos por

I Vêr e t!'aJal' à Ave:1ida Rio Branco 11. 98, das 10 à.,
Arbitrou a flel�j.a o juiz Leafe. na� da COl?a do Mundo. :!- x 1.

. 12,30.hora::., ou das 17 às 18,30 heras.. .
...

.

Fpolis., 14..,2-,954
....,.......-."....

\

B:.01J;�R'�U S'U S E R V A N D O
�.;�J(��/\,:."

. :'-'i���··�':'C. �_- ,,"c ZE' DO MENGO.
f� '-�/;" <t �, Uma .pe-?isôa que' c-u sei que está em Laguna, f

. ;�O:�_Tol'naz Mazzoni, da ,Gazeta Esportiva. Foi êle o ideali
:t:?.r:?:�dOr da crônica que retrata a Portuguesa de Despor
i�� .. j���� exterior età�Íla despedida do "Base-i Paulista" (o
l_<".;j;n'esl'\'l.o team). Dii êle depois de um título que leva a

i,"\:\}lá :watcá, qú�:-��t,av�- cedo de que a Portuguesa não

'0'���,3ti:é12çron�t�a, os -fãs paulistas (sempre em �)rim�iro.). e
.: ,ç;: 't'id"hpasileiros, e que' �. .mesma.. iria .Ieventar o OO[;SO pe

:�:� J;lol: 'que,: estay� scndó dcsr: 0ralisado no ex terior pc'r
;::"":��ns 'Jtj,meS:�nhos" q(�e, em S50' Pa�lo. seriam o:,, últjmo�, r i i õlocad'1):< dõ'·'·campeonato. E foi pur' aí afofél� Mas" 3con-

tece que a Portuguesa fez .uma PORGUESADA: Fez
l-uu (1) golo �contra sete (7) do Arsenal de LondrE'3. E
(' Tomaz vive a chora!' de dôr (de cotovelo) .:!antando a

l'carchinha: "Eu chorei; ch0f.'ei, mas sem querer chorar."
. o abre alas; Q. abre alas:
Ileixa o Arsenal passar ...

"

xxx

.,

"-- . .clrai\�os Avaí, bravos!' C;"<.:nde, sensacional, dizia
(' Íiome�si�ho em hente do ailt,'-lalante dà nUal'uiá.
1 f'rgul1tei: o q'le [,")1 homem'l --:; Então o sr, não sabe"

�"O.Avaí deu de 3 no Imhibba! Y o homén.:wlh.o saiu
ch/enda .pela ,ir.!(,; I em fora. F, ,; qual'do eu 011\'.\ a 1'('

, .fHicacão da Dib:, A, aí 3 x ln .b. tuba NOVE! Eu _ nbai
..

>

xei "a' c�bec� e �.l� p&ra casa �t ão querendo mais con

'" J sa; Com� S� veiO ih'",] l\·,tf. ,POGRÉDINDO.

xxx

- Dizem qu! o Fluminense trou�e de Montevidéo
l'om saco de pen',;' Pr::�:\ EM :r.OL, o que n13 quer dio:
ZEr PE'narol. .. (j) tt'pc::.;dinho é idame; ma., -o tI': :.:-)l�l
não! t.' ece melhor, ..

I

f·

ARSENAL 7 X PORTUGUESA Dr.
ÜESPOR1'OS 1

REGRESSOt HK'�IO SARMENTO SALES

---_----_ -_-- - -------

'COM :\ ·';ELE('ÃOIBRA�ILEIRA NO
CHILE

SANTIAGO DO CHILE, 22 - Os brasileiros rea

lizaram na manhã de sábado o segundo exercício em

eonjunto em gramados chrienos, A prática foi efetuada
:10 campo \ do Audax Italiano e teve à 'duração de 70
minutos.. Todos os jogadores estiveram 'em aUla. inclu
;ive Humberto, que melhorou -da contusão s�frida, e o

.�oleiro Veludo. A delegação paraguaia assistiu <'lO €11-

';-àio é· fiéou impressionada COl'Ú as jogadas dos "craques"
�acionais.

EMPÂTE DE UM TENTO

. Apenas dois "goals" foram lbarcados durante os 70
rninutós. Baltazar, que 'atuava' no time branco, abl'ill a

contagem, aos 13 minutos, para-- Brandãozinho, de. fora
da área, empatar o treino, em eima da hora, isto é, quan
do Zezé. Moreira, detertninOli o enceframentô' do exel'-

��
- .

VARIAS'EXPERIENCIAS

RF'I;';OLIT('10-ES' 1\" C B D_ ,'H.... \.... ."./ ..I,�..,

._--�--�

VITO'RIA -no·�\ME'RICA E_,DERROTA-no
.-
FLUMINENSE'----

.

Domirig!'i/ em Montevidéu, 'prosseguiu o torneio que
tem o non1e da capital oriental. Como preíiminar (10-
frontaram-se América, do Rio e Luqueno, vencend" CJ

quad.�o brasileiro pela conlagem mínima'. Como peleja
atraçao- da tard� defrontaram-se Penarbl e Fluminens�;
levanclp '!. melhor o team uruguaio por três tentos a
zéro.

,

• "rt
<

I.VO
-o: --=0- -g !riM

o

'Heitor ferrari,
I o LI':lTOR SABIA ...

O n o.VO
. .. que Silvio Costa Sil-

va, o conhecido Tatú, um

dos melhores goleiros da

cidade, conseguiu, em .....
\

_

1947, sagrou-se campeao
catarinense de atletismo,
vencendo as provas de sal

lQ em distância, salto tri

plo, 100 metros rasos e' ..

\

� x 100 metros revesamen- -

lo?,

que no Campeonato
, d

Por
_ senA1ana,s. vimdOS Scom peCsatI' �rofunDdo �t?éfala a

Citadino de-Basquetebol de.b e eracao .quática e, anta a arma. emi Ira-se o J "
•

espor-tista Eurico Hosterno e seu substituto o vice-pre- 1949, o encestador E rC:J

sidente Humberto D'Alascio permaneceu poucos' dias à Straetz Júnior, atual dirê
.trente da entidade que controla no Estado os esportes tor do. Departamento de E-
do rmo da natação e do

po.
lo aquático.

_

. I. c�u('ação Física d�' Estado,
,
'.

-

assinalou 102 pontos dos
Marcada uma reunião em fins do mês- passado não

. 255 conquistados pf lo seu
houve número. Somente na noite de sexta-feira foi que I b Ubi tanv Em v

s'f'
.

d
. ,_

I
,._

d
. (' u e, o Ira qn. m se-

"E' VETI ICOU a anunCIa a reurnao para e elçao. a nov::: ,�
. '.

uiretoria da entidade vice-campeã brasileira de remo. gundo lugar - classificou se

Osni Barbato, do Lira, 21'.13
. - O dr. Heitor Ferrari, sem contestação um das fi-I marcou €0 pontos?
��uras de prô� do c1esporto barri�a-verde foi o E:scolh�- . ,. que em 1949 o

fi .six '
.

do para o espinhoso cargo de maioral da F,A.S.C. A VI- .

Ubir-atan esteve arra'za-
idênci b

_

1 ti t
00 1.

:'e�presl encia cou e ao nao menos va 01'030 espor IS ,a
1 .

d',Valter Wanderley, diversas vezes campeão catarinen-. dor, .tendo conquista o o

'e do remador e de out-riggers a 4 remos pelo glorioso 1 Campeonato ,de Voleibol
I-l querido Clube Náutico Riachuelo. da Cidade sem uma ún, -a

derrota, ::.'is os escores: ..

Novos rumos serão da-los "o es porte lH'UtiCO de 15x6,- 15_'x2, -15�7. e 15x8
Santa Catarina, hoje mais do que nunca "r:;t.;,);-lo em '

. . .

I it d
.

1 1 contra o Atlético', 15x5, ..rugar mvejave no concei o (-) remo -naciona e . .'3l1 .ame-

ricano.

.

,
. '-! 15x4, 15xl1 �' J,5x4 contra o

/ . I

Barriga Ver<;le e 15�10 e .•

Cumprimcn.o.i.os -os nov H' dirigentes da aquática
catarinense, fazendo votes de prosperidades em sua

gestão que certos estamos será das mais brilhantes e

profícuas.
.

15x7 CGIi�Tã o Lfi-a·
C;ube que não compar�(;eu
,. SI rodail-J. do 2.0 tu l'rl 1.

-
.

•

a venda Gratifica-seMóveis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sílili s
Ataca todo o organfsmo

EM SIFILIS OU REUMA·
TISMO DA MESMA olU

·GEMT
USE O PUPULAR PREPA

RADO

1·3!tJl:&iJ:a
Aprovado pelo D. N. S. P., c�mo auxlhar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

cor.

"Três
tes",

Flagran-�'
UIn

Sebastião de Oliveira Saltes
-1-

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

.-P·i·UL·M/O S.BR U M�
Tanico Res.piratório

OPO'B'YL

Exp,eSfiO Elo'rlan6polis
'de

,

Maternidade Dr. Carlos·Dos
Correa·

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUI�) -.
Mundo -

.......

�. 2·:..:_············
.... ···· .. ·

Obstetricia
" A .Gi"!:ecolog!aA Ctrurgta.

_

BRASIL _ Houve um tempo - entre �9.18 � 1925
Compl�ta assIstencI� a gravidês e ao parto, t:at� _ que tôda a angústia, frente as preocupaçoes sôbre o

me.t_:to clínicos e· operaço�s de senhoras, com hosPltah-1 futuro do Brasil se concentraram, a bem diz�r, na Es
saçao em apartamentos oe luxo e quartos de la e 2a

cola Militar de Realengo. Isto não quer dizer que nas
classe., {outras Academias e no seio da opiiüão civil, em geral, I

��.DERNA APARELH:'-�E� DE RAIOS X, m�r- não se pensasse, também, e não se cogitasse de fórmula
ca PI:l1hps, para exm:nes radíolõgicos em g�ral (c?r��ao, I capaz de encontrarmos saída para os males que, partindopulmoes, es�oma�?, mtestm?s; vesícula, VIas urmarras, da inquietação social, oriunda do desajuste econôrsdco,etc.) com dIspOSlÍl\:os especiais para HI_;3TERO-SAL- alcançavam nossa estrutura. política e ·administrativa.PINGOGRAFIA (utero e, t:ompas) e RADIO.-PELVI- Mas foram os militares que deram o grito de rebelião.METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia), Daí os dois 5 de Julho - o de 1922 e o de 1924. Daí íaGabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,' lucão de 30 onde o idealismo da caserna, dos eito::õl1

_ . .

f Ih ltra-ví 1 t revoruç , ,eletrocoagu �çao; ,ralOs m T.a-verme os e u ra-vioie as, dos escritórios é das ruas, foi traido pela matreirice dos .

tenda de o�Igemo, metabolismo basal, etc.
. cochichos de gabinetes e combinações de bastidores. A-

BERÇARIO, e ESTUFA para recemnascidos prema- quêle Idealisrno.jno campo do pensamento e da ação, naturos.
'sua forma decididamente mais pura, era fiel à demo-COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO

I cracia e à liberdade. Se houve desvios como. os de Prcs-
.(exames d� s�n�t�é, urina, �scar,ro� fezes, s�creções, etc., . tes, Agildo Barata e Trifino Correia, formaram legiõese Aprovas biológicas p�"ka diagnóstico ;p�ecoce �a gravi- os Juarez Távora; os Eduardo Gomes; os Cordeiro de Ides). Exame d� mat�rIal .�ar� o diagnóstico .do cancer fe-I Faria; QS Estilac Leal, os Alcides de Etchegoyen. Os ca-:

.minino, pela citologia, bIOpsIa,. e colpo�copIa. detes de ontem, são os coronéis e os .generais' de hoje.BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
I Tais considerações se impõem, em face do recente rela-SIA POR GASES (Foregger), ,tório encaminhado ao Presidente da República, porO GABINETE DE RA:OS x E O LABORATORIO
I cêrc� de 90 coronéis do Exército, denunciando 9S periATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-
gos a que se expõe a Nação, assaltada por tantas crises,RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas. causadoras da pio rdelas: o cancro moral que a corroi,
debilita e amaeça matá-la. Pela natureza do documento,
êle não foi publicado. Não conhecem os seus termos, en
tretanto, sabemos 'quais as suas conclusões ..Elas repre
sentam UlTI brado de alerta e um convite a opinião civil

I
para que ela se organize, antes que tudo esteja, irreme-
diávelmente, perdido.

.

-o-
. - 3 - FOlie: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

Paraná -

.............................•........ End. Tulegr.: SANDRADE
(Do "O Estado do Paraná", de Curitiba, de 18. do . (Agências no Rio de Laneiro e em Belo Horizonte com

corrente). tráfego mútuo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans-
portes MinaIS Gerais S;A.)

FiGA D-O PRISÃO' DE VENTRE

.Os lABoR TÓRIOS � BAIUY comunicam que, por motivo de férias (oleti\.ís,
os seus d.iversos sefvi�os nio funcionarão.-no. período' de 1-4-1954 a 30-4-1954.
Todo�io, .,um plantão fj(arlÍ. à. disposi(ão dos Srs. Médicos, .para a ;entrega
de amosi.rQs das especialidàdes dos laboratórios.

"

R A M ARS. A.. • R U D. M a I. De o d o r o, S 2 8 ( U R IT I B A
.

""

F l O ít I A N Ó P O t'1 S

."

. ,.. '.

Diretora: Professora MARIA MADALENAI
or igern. MOURA FERRO
Inofensivo ao organismo••rradãvel como II-

. ,/

I _
Ctt1'SO correspondente aos G1'tLpOS Escolares

\Terrenos '-n-a--Y--il-a�-F-I-o--r-i-da 1:::f2:,:,:IU;:" ;'":"2:'�::me, ::".":7:::°8.:::
. Professora dos 3°, 4° .anos e Curso Médio - Sra.

Maria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro

em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, ',:. 34,tod.os os dias úteis.

MAGNIFICOS LOTES, COl\1]: FINANCIAMENT0 Ai I 'Início das aulas..Dia 4 de 'março.
LONGO PRAZO SEM JUROS Telefone - 3.737.

Curso (cSão
DE

Oportur.idade especi.al para aquisição, com.grande'
.facilidade de um €splendido.lote na VILA FLORID_A.

PLugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. I

O rPrívilígiada localização, nas PROXIMIDADI!;S D? E�-
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata,

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA
'CENS. '

Peça hoje mesmo infurmé\ções a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL).

_

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

,

� ....11......, D.H.,..Jf�. 1.' ••d.; ".,

CURITIM
.,...:�.

nu""".... , P"O.S�B"U

�._------------

Academià Mililar
•

das
.

�CALEND�RIO I?O PRÓ� I cl'it�s e comunicação indivi:.. I

XIMO CONCURSO DE
,

dl�a1
.

.

ADMISSÃO"

1
1"{ MAl S4 - Apresenta-·

cão dos candidatos na

15 l\tIAR 54 -' Início do Al\L�N, irrirreteri<lelmente.
r_>cebimento; pela Secção De 20 ã 27 MAL 54 -

Técnica do Gabinete do Di-I Fx�me Intdectual. ,

�ctor "do Ensino da Acade- 23 e 29 MAl 54 - 'Exa

J.,ja Militar, da documenta-. rr,e :i1édico.
do de inscricão dos candi- 1') e 2 JUN 54 - Exame
� � -

t'{si:.0.(iatos. --

19 ABR 54 - Limite MA-

XIMO, IMPRORROGA
"�L, para entrada do ré

qllerimento e demais docu

mentos de inscrição, na Sec

ç:ão do Gabinete do Diretor
de Ensino da Academia Mi
li1ar.

Entre 3 e 8 MAl 54 -

(Ma'trícula ge
ral

14 .JUN 54

. (Iní.!:o do no

vo Período Le
tivo.

OBSERVAÇÃO: Qual-
qlJFr escla-recimento a res

preito será prestado no Qtiar
:€'1 General da I11fantarillPublicação na imprensa ma

tLltina da Capital Federal da Di\'l�lQnárl[t :'>a., à Av. HeI'·

,'pJação 'h, candidatos ius- �íjlO Luz l�'i

meio de cDsluras
levantou um Templo

(SNA) - EmKarappur, obra de missões, ganhanco,
sul da índia, um pequeno dessa forma, um lugar toJo
templo foi dedicado como �cspecial no coração, de c·ell�
um memorial a' uma senho- tenas de pessoas.
1'0 americana que o eons
truíu com o

-

seu ,trabalho.
de costura.

Nos dias de semana,
s ra. Steen começa seu "ira ..

halho mi"sionário" às 8 hlJ
ras da manhã. O produto

Para a encanecida senhc- da venda de seu variado
ra, Mrs Steen,, q:ue já con- t.rabalho de costura, ela
ta com 69 anos �e idade, a (íestina à obra de missões

jequena igreja é uma rea- nacionais e €strange:n,s.
lização de um_ cl.� seus mui- Foi assim

-

que Jl. peque'1a
tos plános mlSSlOnar�()s. �greja em

.

Kiuappur foi
O:esde os 20 <\.flOS, ela vem

I levantada._
devotsndo seus esforços na _. SNA --.

-

ANDRADE & KOERicH

Trtmsporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Cmitiba 'e São Paulo

Com víagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: "2534 _- Caixa Postal, 435
.End. Telegr.: SANDRADE

Agência: � CURITIBA
h'enida 7 de Setembro 3320;24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SAN'EIDRA

-

Agência: ._ SÃO' PAULO
Rua Rio Bonilo n. 1247

a

1° de fevereiro d� 1954..

Luiz S. B. da Trindade
Diretor

--.--_.----�-�-------------------

'. Delegacia' Físeel
/ ''-.tabela deI Pagam-eu,'o-
FEVEREIRO 26 e 27 -- Pensionistas

-

22 -- Pagamento do pes- militares e provisórias;
soal do Ministério da Fa,.1 MARÇO

.

zenda, . do Ministério da I 1 e 2 - Pensionistas Ci-

Justiça, do Poder- Judiciá- vis; .

rio e do Tribunal de Con- 3 a ,20 - Os que não re-

ceberam nos dias acima.

Delegacia Fiscal' em San-

tas;
23 - Pagamento dos.,.de

.

mais Ministérios;
24 - Aposentados e Sa-

ta Catarina
Contadoria. 18-2-54.

lárío-família;
25 - Pagamento dos que

- MARIO SALEMA TEI
não receberam nos dias a- XEIRA COELHO - Dele-
( imas; 'gado Fiscal

Campanha Nacional de
Educandários Gral.ailos

810ásltl lntooleta de Barros
ANO LETIVO DE 1954

INíCIO DAS AULAS: dia 4 de-março.
MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. So

mente para maiores de 14 anos, que tenham ocupações
durante o dia. _

>

'

EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro.
RXAME DI!; ADMISSAO:' Dias 18, 19, 22, 23 de

fevereiro.
Florianópolis,

"' !.
-----------��------�----------.--------------�--------------------

, .r

;.
l

)_
�
.1

,
)

�
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CAOIL.LAC
Vende-se
Em

. ótimo estado. Pneus

novos faixa branca, 4 por
tas, rádio origínal. Equipa
do com economisador "Ru
plex". Cr$ 180.000,00. Acei
to troca por carro de me

wt valor.

�ua :- José d� Vale Pe

eira ,;/0, próximo ao "Co

lueircs praia Clube".

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA -,-

E EFICIENCIA

PERDEU.SE
PERDEU-SE quarta-feira

última, 17 do corrente, a

sr ída da sessão de 8 horas,
do Cine Ritz, no trajeto dç
recinto daquele cinema à

Praça Pereira e -Oliveira,
um relógio de pulso e pul
'::E-ira, tudo de ouro, com 2

rubís e 2 brilhantes e uma

figa com um berloque com

o n. 13, também de ouro._

Pede-se à pessôa que o en

controu o iavor de devolvê
lo à rua Crispim Mira n.

1,1, ou ao sr. João' Quirino
\feto, à rua Santos Dumont
n. 6 (Serviço Florestal),
que será devidamente gra
l:ificada .

LOTES PARA

CONSTRUÇÕES

yende-se dive'�sos, preços
baixos.
A' vista ou á prazo.
Ver e tratar no· local em

.coqueiros com o. snr. HEN

RIQUE PIERRI

CASA
_ l,.luga- uma de alvenall:'l
�ita à rua 14 de Julho n.

5fl5, no pôrto n1aritimo de

l':strdto, com uma s&ia .de
vif';ta, sala de jantar, vara'l-

.

da, ampla cosinha, d,..is
- I

qu,n'tos e um quarto p'..tl1

empregada no sótão, sanitá
ria completa com chuveiro,
á.ÇiJa e luz com abundâ'1cla.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ t

M E O I C' OS. ... I ADVOGA�OS I O EST!'-DQ,
MÁRIO DE LARMO I :' DR. ALFREDO

.

DRA.WLADYSLAVA DR. JOSE' M'EDEI- i ADMINISTRAÇÃO
" IRedação e Oftcfnas, à rua

CANTIÇÃO 'I CHEREM
' ,

W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n.160
- MÉDICO, -,'

I
' ,

e - ADVOGADO -

. Tel. 3022 - çx., Postal, 139

S: INU'SIT''ES/CLíNICA DE CRIANÇAS cunso NACIONAL DE
DR ANTÔNIO 'DIB Caixa' Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. "

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I'
.

- Santa Catarina -
. 'RAMOS. I� ,J,N.�'L,A!lAÇOES .DA CAB�Ç:'\"i,E� GAÍWAN1·J\.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE l'UATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

.
- MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.

' ..

RINS - INTESTINOS 'Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA
e Representantest

D GUE E ITratamento moderno da tais., GERAL-PARTOS Representações A. S: La- t tR .., .U,,''" " R.'O.SIFILIS Impotência Sexual. ' Serviço completo e espe- CONTABILIDADE- ra, Ltda.
' .

f
!

.

.

•

Consultório - Rua .Tira- Rua Tiradentes n. 9. cia l izado das DOENÇAS DE AilVOGADO: Rua Senador Dantas, 40 I . '.. ..

denlê'�, 9. _�
..

Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Eregapaní - [\0 andar.
'

JONSULTORIO ._ VIS(ON.RE "DE •.oURO PRETO

;," HORÁRIO: . horas. métodos de
>

diagnósticos � Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 - Rio de ALTOS 'DA CASA B-EL€> HORIZONTE.
'

Da's 9 às 11 e das 13 às 16 FONE': 3415. tratamento. CONTARIL(STA: Janeiro. RESiUf!NCIA - FELlllE SCHMIDT N. USo

horas "Res.: RuaSantos Saraiva, SVLPOSCOPIA - IHST;E- Acácio Garibaldi S" Thiago Reprejor Ltda, -.-.
__

.,.,
-_.,.._;

.
. ,--

Te!.: Cons. c,.- 3.415 - ReS.·· '54 � Estreito. RO � SALPINGOGRAFIA E�dsl.sfll,lcnl.too;'IfpiAs.cSaEi�,��o gaenrdaa1'1' 21Rua6�ealinTdea,dr.e �li�eil'a, n. 1.1!l;lI;t8�Motor «Carl':.. ,·Hue.. n,·tke»- 2.276 - Florianópolis, . ;rEL. -',62A5. - METABOLISMO BASAL - u

_

nu:t� Ir'" -.JI
n-R. ROMEU BASTOS· :UR. MÁRIO WEN- cu���.��I���.:�:�gu�:çã:ndas DR. MÁRIO LÃÜ:: Tel.��;i��TUil� Paulo .'

.. RAPIDEZ - CONF()�'FO--;.SEGURANÇ:A
�
PIRES' � ,

DHAUSEN Raios Ultra- Víoleta e Intra RINDO Na Capital 'Viagens entre FLORIANOF(j).bIS .e, ruo DE JANEIRO
_ MÉDlCO ,-'-

..

,,--s' CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.,
e

Ano Cr$ 170,00 Escalas intermediárias em .Itajaí, .Santos, São Se--
Com prática' no

.. , Hospital' ADULTOS E CRIANÇr\S Consultório: Icua Trajano,
DR. CLA�UDIO,

Semestre Cr$ 90,00 [bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes .quatro últí-
São Francisco de Assis e na Consultório _.' Rua João' 11. 1, 1° andar -.Edif.ício do No Interior

mos apenas para movimento de passageiros.
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 7,69. Montepio. BORGES

I
Ano

'

Cr$ 200,00 As escalas ern S. Sebastiiio, tu« Bela, Ubatuoa 11ão
Janeíro ."

Consultas: Das 4 às G ho- Horário : Das 9 às 12 ho-
ADVOGADOS

. Seme:tre. . �l'$ 110,00 prejudit:.a1'iíõ o horá1·io -de ,cJhetlada no RIO (Idá) e

CLI''''ICA GERAL DE raso ras - 1)1'. MUSSI.
F" 1 R

Anúncios mediante con-
'

SANTOS (Ml1Ua)1<
, D 'h DOTO em gera, ..ecursús

t ât "

ADULTOS E CRIANÇAS Residência : Rua Esteves as 15 as 18 oras _ ra.. perante 'o Supremo 'I'r ihuria!
TU o.

_ ITINER.I\RIO
�

,

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. ,MUSSI. '. Federat f' TdbuÍ1al Federal Os originais, mesmo .não Tabr la de saídas previstas para o mês de Março:'
Vargas, 2 _ BI6UAÇÚ: -. ': �{eSidência:

Avenida Trom-
de Recursos. publicados, não .serão devol-

Horáríu. Segundas e Quin- OLU,pS - OUVI,DOS - r_o,v�y. 84.
,_ ESC.RITúmOS

vido-i.

N ,{RIZ E GARGANT'" I A direção não se respon-
tas-feiras, das. 8,30 às 11

�
i\. ' J .",

..

; Plorianópol is - Edifício

I
. sabiliza pelos conceitos em i-

horas. /

_ DR. NE'VTON íSão Jorge, rua Trajano, 12 tidos nos artigos assinados.
Residência - Lux Hotel DR JÚLIO DOIN --:- 10 andar -;- sala 1. ..{����,.._.

_ apt.: no Tel:: 2021. I \o.' D'ÁVILA ! Rio de Janelro .; Edifício
______--1 VIEIRA CIRURGIA GERAL InOfba Gato, Avenida Antõ- � •

UR. WÀLMOR ZO-' _ Doenças de Senhoras - nio Carlos 207 - sala 1008. 1 armaCtaS
MER 'GA'nCIA ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologla - Eletricidade Il::\-RC'LAI�NO 'G"- 'de'PlantãoI \o fi .

CAS DOS OLHOS. OUVI- , Médica 'D v, \. ." 'f '

"

,

D.p�omado' pela F.a�uldade '40S. NARIZ E GARGANTA. I Consultório: RU,a Vitor, GALLETTI 6 Sábado (tarde) - Far- Horário de saída: ��-P.polis,. às '24 hOT'as .

NaclO.nal,.de Medlcma. da Ex-Assistente na Policlínica Meireles n. 28 - Tetefone: I' _. ADV'''GADO _

,. d F' R F u d R'
' .. L

U
.

d d d B I v macia a e - . ua e ipe o .10, as j ,Nf)naS I .fmverst a e o rasi '_ Geral do Rio de Janeiro. na 3307· 1 Rua Vitor Meírelles, 60. Schmidt. Pará mais informações dinijam-se à. /
,

Ex-i�e�no �dord c�cu�so da Caixa de Aposentadoria e C�nsultas: Das 15 horas FONE: 2.468. 7 Domingo _ Farmácia EMPR�SA NA:CIONAL DE ;{AVEGAÇAO IlOEPCKE
a erm a e- sco a Pensões da Leopoldina Ral- em diante. _ FlorianópoHs _ .'_

(Servlço do Prof, Octávio lwaye no Hospital São João Residência: Rua Vidal da Fi: - 'Rua Felipe Sch- Rua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212
. Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. ':l1m08 - Telefone 3.422.

Ex-interno 'do Serviço de Curso no bepartamento Na-
'Cirurgia do Hospital

.

cional de Saúde
l. A. Pi E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das

------

Indica Prefíssíenaor

U Sábado (tarde) - Far-DR._GUERREIRO DA
FONSECA Inlormaço-es

'mf'f!ia Moderna - Rpa João

Janeiro 1 \' 12 h '

I
Pinto.ü as oras. E

.

I' t d H lt I...Iédícc
.

do Hospital de f' d �. specra IS a o ospi a • -

14 D' F"
.

11 3as. e õas, eiras e 1<1 as
Moderna Aparelhagem U.eIS' .. ommgo - armacia

Caridade às 18 horas: Ir •

R J
-

p
.

..t '. Lâmpada de Fenda - Re- Moderna - ua oao ln-

t - vOENÇAS DE SENHORAS Atende, no Hospital de
)'\ - PARTOS � OP,ERAÇÔÉS Car idádé, de 8"às 10 horas'."

,'rator '- Vertometro etc. O leitor encontr-aré, Deli ,to. ,

"

Cons: RuàJoáoPintohiM. Corrsultório t v Riia Vito>r Riüõx, (r�dióg',rafiada'en- ·ta-i;olhíia-;-·infürn'i'k(:í.....M'qUt', .. · 20, Sábado ltªr�e) ..

-

das 16,OÓ' As 18;'(lO .VIeireles. esquina com Sal- ;���tl�xtJ'ãn�l�t:r��p�����r� IC"cessii... diª,ri«.Jlldlle e:"-4t F,almácia Santo. Antônio .-
horas. danha Marinho, ,mt>cJial.o: Rua João Pinto.,

'

Pela manhã atem.11' 'd'" !��ofago,
R.esl êncIa: l.l'aveSSa Heceita para uso de Ocu108. j, 21 Domingo ._ Farmácia

diàriamente no Hos� U ga' ') JORNAl" Trussan �.
-

Consultório _ Visconde
.

. S
. elt>fone San1c Antônio - Rua Joãopital de Caridade. Apt 102 O E t d'

.. .

3022..

,.Ie Ou 1'0 Preto n. 2 -'- .Altos ii a o .'
Residência: - , A G t' 2:656 Pinto.

Rua: General Bittencourt' DR. VIDAL - J da Ca�aA B�lo H_griz?nte). Diáí:�:ed� 'i�;d;:::� 3.57P n S�bado (tarde)
CLíNICA DE CRlANÇAS I .Resldencla - Feh.PE! Sch- '-

n. 101. nudt, 101 - Te!. 1.560. Diário da ManhA 2.46.3- F3ymácia Catarinense

Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - Feli- A Verdade ..
'

.• : 2.0Ui I �ua Trajano. .

--'

I
pc Schmidt, 38. .

Imprensa Oficial 2.688 2S Domingo :..._ Farmáei�
DR. ARMANDO VA- CONSULTAS:_ ua!'> 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS

Caiuinense - Rua TraJ'a-n� faridade:
LE�RIO DE ASSIS

I
\S 6 horas. . FONSECA' P d

I
( ro\"e 01') •.•••• ,

_

- MÉDICO - RESID�NCIA - Crispi!n .CIRUR,G��O DEN:r�ST� <Portarta). . .

Dos Servi(,.!)s de, Clínica In· Mira. 25. ,onsultono e Resldenc-Ia: 'Jer�u RamG� .

f�ntil da As.sistêncía ,�'111ni-
'

FONE _ 3.165'.
.

I i,tu� ,F,ernando Mach�do: ?. 'Hlitar .

,

clpal e Hospital de Cartdade i
ChnlCa Geral - ClrUlgla �ão Sebastião (Casa

Cl..tNICA 'MÉDICA· DE
'

I ::ucal Dentaduras
- Pontes de Saúde)

CRIANÇAS E ADULTOS
. DR- ÂNTÔNIO MO- \1óve.is e fixas.

.

'. 'faternidade noutor
- Alergia -

Ã
RaIO X e Infra-vermelho. Carlos Correa ...

'

3.]21
Consultório: Rua' Nuneg NIZ DE ARAG O HORÁRIO: De segunda a ('HAMADAS CR-

M::tchadó. 7 - Consúltas .da� ·:exta·feil'a das 10 às 12 ho-' G�NTES
15 às 18 horas. CIRURGIA. TREUMATO- ,'as, e das 14 às 18 horas. Corpo de Bombeiros
Residên�ia:'RlIa Marechal ,LOGIA Das 8,30 às 12 horas aOS �erviço Luz (Recla-

Guilhel:me; 5 - Fone: 3783, Ortopedia .. ;ábados. mltl;liefl) ..••.•••.

Consultório: João Pinto, Polícia (Sala Cilmls-
18. sário) ..

Das 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. D�le-
M

.
.

S'b d DR. lJIB CREREMenos aos �. a os ,ado) ..

.

ReSi: Bocaiuva 135.
. ADVOGADO COMPANHIAS DE

Fone: - 2.714.� - Causas cíveis, comerciais, TRANSPORTB
-----------

criminais e trabalhistas. .A�REO
I'. C ,11, E Consultas 'populares TAC .•.....•.•...

II / Rúa Nunes Machado, 17
Ct'uzeirt) do Sul .

\ Panaír· .

(esq. Tiradéntes) -�obra- Vari� ......•..•...

do ..:..:... sala 3. Lóide A�reo ,

Real :.: ..

2.314
2.036
3.831

no .

. O serviço noturno será [
efei�lado

.

pr1as farmáciasjMo�lerna,_ Santo Antônio e

Nüturna situadas 'às ruas
.'

3.15í

3.15�
João Pinto e Trajano.

I. A pres�nte tabela não po
derá ser alterada sem preyia .

lUlU I autorização
dêste Departa- I

m{·nto., .

2.4041 D'�pal'tamento �e Saúde
, Pública, 29 de janeiro de

2.038
..

1954,'
I

2.59.j
Luiz Osva,ldo d'Acâmpora

- Inspetor de Far�ácias:
DR .' I. LCBATO"
."

FILHO': , ..

'.

, , .

j
'1

O 'MAIS .MOD-ERNO E E'FJeJENTE T}{A�rAMEN.
ro "P"i�RA INFLAMAÇOES E 'DORES.

.TRATAIMEN'fO SEM OP�1\Ç_kO ,DAS

""

IDA VOLTA

Fpolis Itajaí Rio Santos
r",

21/2 23/2 28/2' 1/3
5/3

.

7/3
,

12/3 13/3
1.6/3 18/3 23/3 24/3
27/3 29/3 3/4 �/4

----.-----�--------------�-----------

Viagem com seJ!.w�nça
- �

,

e rapidez ,I
80 NOS CONFORTAVEIS. .IdICRO-ONIBUS DO

Il-RIPIDO' {<SUL·B,R:ASI,LEIRO))
-

Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba!
- _4

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveir,.

Duenças do apaá'ho respi-
'.

"
ratório :

.-(
TUBERCULOSE'

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS 'PlJLMõ.ES

Cirurgia do ,'orax
- ,

Formado' peJa Faculdadt'
Na( :.on-al de Medicina, Tisio
logista e Tisio�irlJrgi&o do

I
Hospital Nerêu Ramos

l--;U I'SO ue' especializ·açãe pela
.S, No. 'L. Ex-inter',o e Ex·as
sistente Jc Cirurgia do Prof.

I

ligo Pinheiro Cuimarãci'
(Rio\.

Cons: Felipe SChmidt, :��.

- Fone 3801. .

'

Atenoe em hora r.1:Jl'nana. Caba Postal. 45

Res: RU;l São JÜl'ge 30 - lo'lol'iànópolis
Fone 2395. -t-----Santa .. Catarina-:._

A SUBRAL, com esc:v.itório no Edifício ,Sào
Jo1'ge - Sala 4, oferece á venda:

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;

, Duas casll;s de alvenaría e uma -de madeir·a
(construção recp.nte), sitw,Idéls á rua CeI. Pedro De-
moro - Estreito;

.

Um conjunto de casas de' madeira - ,Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flóricla -

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,

medindo, cada um, 13 x 50.
.

Umá vila de alvena1!ía na rua 'Arací Vaz Callado;
Uma Casa de ,alvenaría na rua Fernando Machado;
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
·Um terreno na Avenida Maurô Ramos," ,'medind••

13,20 x 22,80; �

Um magnifico terrtflO no Sub-Distrito do, Estreito,

Imedindo.
13 � 30, distante ci�coenta metros d� prái�.

..

'

-VeMr,Se

-

3.700
.

C MfLHOf''. JURO:.500
3.553
2.325
2.402
2.33S .

't.500 5-%Agência
de

....
'

..

- ,Scandinavall ..•....
HOTtIS
LU':I • • • . • • . . • • • • •. 2.021

Ma,estic .'... . . . .. 3.276
-Vletropoí . . . . . . . .. '3.147
La Porta ..... " .' 1.321

Cscique .....•..... 3."49
Central ,z."'ll'Estrela .•••. , , . . .. S.�71
Idear ...... ' ... .'.. �.e·59

ESTUEITO

RUA TRflJANO, 16

fLOIUAN 6poLls'

EscoJa prlmarJa
Adv'8ntlsta

�

DEPOSITO$ POPULARES
" ,

BANCO AGRICOLAPublicidade Mat1'ículas Abertas
CJrsos: 'P�imário e Aã-

missão.

Rua' Visconde de Ouro

0.1Preto, 75. Disque'
----�----

,

Lavando com -SaBão

,\G)irg'e'm [5�e,-ci,a,-,_lid.ade. y f'-, ' . _c:,lI>íl1tl VIII"._
da Cla. WITZIL' 'INDDSTRIIL��8ID,1I18. '(marça 18111s1rad.)

c E�,F;:�;:710;';;
economiza-se' temp()� ·e �,i!lbej_ro�, -:---:---

". ._.".�." •• , •• _.'::.:•• ;.:..._:.j' •• _.:., •. __ < ..... _,. '"._ •••••_"_. -.,.�- •• _:I\.• ..___-�"'-'--:::.-_ .... '-'4...."'-":'"._-

,

,. ,,:.,.

1,-
!
I

!

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.

• < .

./

Tratar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14 às 15 horas

CASA MISCELANIA distri

l!uido1'3 dos Rádios ,R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.

Rua C;onselheh'o Mafra,

,
,
,

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGOU, ,ONl.EM, .... . fa'lanJo ao Povo "

o
.

leo. W. BeiderlindeD, Chefe de Seteie �II Jm�"ib;litado, �expli- bardeados o, deputado, -pa- !
Exéreitl·Hlrte-Alericala. da:CMMB E.U� �;::�::.::f;aJ;:qU;�::':'� �: ��::Po�:::�d: t;:�:11 Terça-feira, 23 de Fevereiro de 1954

Conforme noticiamos em'pelo S1'. Generar"Octacilio� posa, 'um Cock-tail, ao qual �aspeloa���r��:�i����ha�; Caplvarí-Jaraguâ. VOZES
M se'nhor Franc·lsc·O' Top' p"d,' - d D" r U 1 que se a compareceram ,,!1as auto- sen, qu "

d d d d Ona nossà e Iça0 e ommgo, erra rura W, -

reduziram � serie de

bura-I
pcn era, as como a o, e-

,chegou ôntem à esta Capi- chava acompanhado de Ofi- ridades C:'.'Ís e Militares e
cos e atoleiros em que se putado Waldemar Grubba, • '. •

ttal, o sr. General W. Bei- ciais de seu EStE.do Maior, pessoas repi crentativas da converteu a maioria das ro-
'que se levantavam na As- J. centenário de, seu naSClm8D o

d C.. f d S
- , M' '1\'Y"o Fernan nossa' SO'Cl'sdade devias do Estado, os mais

blé
-

di
.

d C'
'A" tifi 1derlin en, he e ,e ecçao e peio aJor lV,.ar! '- ,- a rc-.

�'em ela para pe Ir mais lnformam-nos a urra: sístêncía pon 1 ica , e para a
'

".

h- diretos responsáveis per /, »

do Exército Norte-Ameri- des Guedes, representante Hoje, PC!h I.1?r. .a, o pro- ,

vagar e mais prudência num "Como' e' do conhecimen- qual seriam convidadas asl'
essa situacão estão recor- _

no da Comissão- Militar do sr. Covemador do Esta- grama estará à cargo do 5.0 rendo ao �rdil mesquinho empreendimento daquela to público passar-se-á �o Autoridades, Associações
Mixta Brasil-Estados Uni- do, ... Distrito Naval c a tarde li- dê transferir essa responsa- monta, eram invariàvelmen- dia 19 de setembro do cor- religiosas e outros admira
d Após os cumprímentos a V!'(", devendo realizar-se, às hiíidade, aos seus subalter- te- tachadas de manifesta- rente ano, o 10 centenário dores daquele benemérito"o� ilustre visitante de- Comitiva ê',riglu-se para 20 horas, '(i 5:mt�r ofereci- 11":,S, .chegando ao ridiculo de, ções de oposição sistemáti- do nascimento de Mons. sacerdote; de tarde, Roma-,

C 1 b d "do pelo. sr. Covernador do falar em sabotagem, de que f,

sembaicou -Io avião, às ,. esta apita rece en o, na
tê:n o despudor de acusar ca e coisas piores. Serrrque Francisco Xavie� Topp que ria ao jazigo, no cemitério

11,:10 horas, sendo recebido Rua Felipe Schmídt, aque- Estado. br.cionários no Departa- fossem ouvidas as adver- tantos , serviços e por tão da Ven. Irmandades do Se-
'a ilustre l,e-,�,('nalidade mi- Amanhã, após visitar � mento de Estradas. de Ro- íências foi aprovado' o cré-Ilongos tempo prestou -à Re- nhor Jesus dos Passos; de
iitar .us continências de Base A�i:e� de Floríanópo- dagem que não rezam pela dito para o plano com o I,ligião e à sociedade no nos- noite, Sessão solene, para a '

"d l"l"'t t sua cartilha política. O pró-urna Companhia e Guerra IS, o 1 1!';Lr� VJSJ an e re- qual o govêrno do sr, Irineu so Estado. qual seriam convidados ora-
" MI' R' d J

. prio governador que é afi- - •da nossa Polícia i itar. gressara 31) \O e aneiro. Bornhausen acabaria defi-,' Para melhor comemora- C:m:es que ilustrem a atua-
d f

-. .

Q d ,o' tida a nal quem tem o compromis-Ein segui a 01 s. excia. uan o ue sur, par 1 p -

nitivamente com o raciona-
, ção dessa grande data, é çâo E benemerência do sau-

H B I
'

d L 30 das estradas asfaltadas,cumprimentnc ,J no Lux 0- ra a ase vereá, o ux. menta da energia elétrica pensamento da Arquidioce- doso homenageado".
r d d H tI' berá lanca à culpa à Assembléia' d' , A I'te. pela ü:lI'\Hlida e esta o e, s, excia. r ece era as ,

no Norte do Esta o. Fez-se se, celebra-la de acordo com

.itarv b ti ilit f Legislativa, como o fez no I' t d d B h
•

, I Folgamos em assegurarse.nbléia. Custasse o 'que Guarniçâo :\hdt:::r, em co- con meneias nn 1 ares, or-
,� ,. ,

a von a e o sr. orn au- um prog.rama que sera 0-
_

"

,

V d S a ',110 por altas Autorldades mando 11C',.:..t!1 ocasi =>0, como discurso do aniversario de

I 'd't f' init I t di 1 d que as -homenagens acimacustasse, ence or, pa s -
u l � ....� - � «

_ sen, ocre 1 o 01 prec1pl a- por unamente lVU ga o, e _ .

ria c Govêrno ao sr. Celso Civis, sendo s audado pelo Guarda d,p Honra, uma seu govêrno, afirmando que. darnente aprovado, foram' do qual poderiam constar
referidas esta Redação �J-"

. -I f . C h'..1' G d "se não temos estradas é por- '

t 60' ilhõ d
-

poteca a sua inteira adesão.Hamos Branco, daria um Comandante ('�I n antaria ompan 'a 'If! . uerra o
. Q'as os os rm oes e cru- E-Sses, três números: de ma..

.

, ,

G
. -

t I' 1 140 B C que a Assembléia não apro-
�

pulinho a ,Europa e se can- Divisionana e uarmçao '10SS0, r �( ll'lOlHl. . .. zeiros e tudo isso serviu a� J)hã, Missa solene com as-

d:dé'taria ao pleito de outu- V.hlitar de Florianópolis, 'laria o seu J?lano de criar
�enas para que o governa-

bro próximo. Como esbar- t€-::;p(mden�o éi esta sauda- *, Lendo-se o noticiário um "adicional recuperável" dor viesse a Joinville ban-
b'l'd d d"

., - d * * em torllO ao J'a' 'célebre (!om cuja arrecadação êle t' h'rr.ssc na impossi lIa e e \uo \:cm a ,·trnnaçao e que \ ,(ue ear-se em compan la

antenoriza'r deputados, a- C.'l:\'v3
'

fatisfEitc. por tudo "Manifesto dos Coronéis", ;_Joderia construir as belas
.. ,ie numerosissima e luzidis-

, d 1 d t I vias, de asfalto reluzente ebandonou a fórmula e o sr. quanto, lhe )ora aa o ver e exu tamos, e pron o, pe a ,1ma comitiva, inclusive ca-

d d deslizante dos seus sonhos.Ramos Branco. Foi quando 'Sentir ao "r:,Hlp.ir ocontacto cpo,rtuni a e.
, "avana de J'ornalistas_cario-,.

'O I
.

B h Acompanhadc de
o (matreiro) sr. Bayer, a- com a nossa FJoríanópolis. Aguardando a integra do ra, o sr. nneu orn au-

:as e recebesse S. Excia.
d

-

d • d d "Manl'festo" a,opI'n1'a-o pt'l' 'en nem siquer chegou a
d Ih

.

A,
exma. esposa e do H. 1(' Se-

n\mciou sua isposiçao e De )Jma (las r.;:.ca as o "" .ma me, a a como premIO

I'
,

, ,

'" .'

f ,nviar a AssembleIa qual- t • . cretarIO, enconh ,l-SE nesta
cl!sputar a chapa federal. LUX Hotel o i:l:stre e valo- blica, ansiosa, con ia no pa- .'

A

' façanha herOIca de sus- "_ .

1 h d� 1 L"

b l' 'I 1\1<:1' mensagem sobre o tal .
'

. C.,plta, ospe c..) no ux
Nove esquema raiou no 110- !'oso Militar �SBjStiU o des- triotismo sempre ina a ave '

"

.

- jender por OitO dIas o ra-
1

'

E b
'

• .
'

1 ;dicional recuperável. O , ..
[·!"te , s. eXC1a. o 5', m al-

'rizonte limitado do dileto, fite �:� CmnJ:.1llhia de Guer- do Exército, pois <)ue ne e
,

'.' 'lOnamento., PrewdICou-se d. d I d' B" -'1- h' 'h d' d (ue fez foi 'insinuar dlver- Àa OI a n la no I�l"l.
da escóla da 'lida. Bayer nao r::J.�e 1 e 1 :>:'t"stou as on- tem eposlta a as suas es- ) excelente plano que esta-

O ESTADO" :;]jres(.nta
'h S' I 'I' t d d' melho ias vezes às classes conse�- -entraria na capa. erla i'as (e esf,l o, mos ran 0.1 peranças para las -

"a em .-execuçao para am-
,

1 I -

t d
- 1adoras seu deseJ'o de criareandi dato a governança; entusiasmaao crm o, gar- "I res e que _nao ar ara0. y)liação d:l. usina Bracinho,

, .

h d 1 I A R 'bl' d h'
. ;quele tributo, Chegou ines- d deHlquanto o sr. BorJ.Íl apsen bo e ;scip illa ('om q,ue s.e ,epu lCa,., e a mUI· que era na ver a e uma so-

d 1 b 110 a tentar um plano sigi· fcO:l(úrretia à suplência C! apresentou &Gl',e a su ;,um- to, esta em pengo. luç.ão definitiva, para icar-

'Senado, tendo co_mo cabeça dade de, nossa tradicional E' confortante, então, ob, oso e subterrâneo, median-
mos com o precário remep-

de chapa, o,.sr, Genésio Lins: Polícia M�litar. !.et\v"r-se que o Exér(!ito, e o qual aquelas classes en do da linha de Capivarí,
Si. t;!leitos (a dobradinha do. Acol1'lfJlÍnh&do do sr. Co- mantE'ndo as suas ricas tra- 'liariam ao governador um

que mostrará o que. vale

Inca), o Genesio renuncia- owndante da Infantaria Di- diçõ€s, não descura da ma- abaixo-assinado, elas pró-I auando tivermos a primei
ria entrando (pelas portãs vlsicniiria, e cíe �ua luzida nu1('nção do regime implan- prias pe�i�do a criação da

i r'a estiagem.
do hmdoJ o sr. Irineu. Com cr.ün1Ítiv�, c0mposta dos' t�do naquele memoráv�l 15 taxa adlc�onal.'. �ue elas

t A� classes conserv�doras,ê!"se arranjo, o sr. Bornhau- CéL' W. P. Jones, Ten. CeI. de Novembro de 89,

a11ce1'-,
mesmas devenam pa?ar. i!udldas na sua boa fe pelos

�en eontinuaria Governador WJ1:te, Capitães A. S. -Mou- 'cado da� prerrogativas cons· Mas as classes proãuto� I discursos' governamentais e

até o finzinho, como dono 1'3 � L. S. Ayres, Ten. CeI: titucionais da Carta Magna
I
ras não caira� no conto; e pelos emissários coletores de

da r:ola. Mas, tudo acontece 10RO August;:l Montarrayo� p]"Jmulgada a 18 de Setem- não cail:am �o.rque já ti-I assinaturas, fic,ram com a
I

na vida' (diz -� Nora'Ney) e :Ifi:" d de Ligt'�ão, o sr. Ge- bro de 1946 que deve ser nham SIdo VItImas de uma licão. Por isso é que elas se I.() Superior Tribunal Eleito- r.�ral W. Beií.i�:�·!;nden ruo resp('itad,a e cu�prida _inte-I experiência anterior 4esse m�straJ;'am suspeitosissimas
d 'd' 'I..... •

d 14Cl • I, t 11iPO
que lhes mostrou os 1 dra.J vem de e_C1 Ir que go- a:,)l: para o �;:la:trl o gla ,uen e.

, "

e muito pouco inc ina as a
- AI" " '.. d perigos de taiS aventuras.ven!ador nao pode ser su- b, C., onde ai '(I�'ÇOU e assli?" ASSIm esperam9s esse, .

. A , .
apoiar o novo plano do adi-

�

. A' d
;:;- di, E"t

' [<,ssa expenenCla lhes velO 1 '

'Ip1ente, sem deIxar (tres "u a uma �"i(;r draçao e, me,-.Jno xerCIO que garan-
, .

!iona recuperave para a
,

I'
- T

! ,

I d dA' I da maneIra pela qual agIU o
m{"ses antes) o cargo. A pa- m�truçao. �, I tm a n epen enCla, que

, A ' (€construção das lestradas,
.J A' 1 1 I l' o 1 U 'd d d governo quando fon11ou o A 1 drado. estava dura e o, tempo, s fi Horas aque a a ta melO eve a m a e quan o'

,

. ,

s c as�s pro utoras tem
, .

'

d"""
,

't N t d R
A .' d f d plano de dIstender a lmha dcorrendo. Um eSplrIto-san- patente o. J:,xer(') o or e- a egencla, que e en eu ' J'azão em não acre itar mais

to (carioca) de �rel�a, num Amer�cano, ac(,mpanhado a Pátria nas Guerras do élétrica de Capivarí até Ja-
nesses planos mirabolantes.

P f l'd rae:uá. Querendo que a As- E' 1C)ássico Envelope fechado, de sua comitiva. esteve em rata; que ez e conso 1 ou �

quem.e que tem a cu _

1
'

d R "bl' s,embléia aprov,asse .0 pro- d 1 -

?rasHcou a última fórmula, Pa ácio, ap:rf'�(,!ltan o cum- a epu lca e que agora, se pa e e as terem razao.

l'd' d jetó de um enorme cTédito" (C
'

d da derradeira possibilidade primelltos ao SIr.. Governa- apl'tsenta como 1 Imo' e- omentario a Rá io

do .sr. Bornhausen continuar dor do Elitado, visitando, fensor das aspirações demo- para aquela obra, e que o Joinville, de 11-2-54).
sendo falado nos jornais, No Em seguida o SI'. Prefeito' crMicas do Povo Brasileiro, aprovasse de uma hora pa-

l

1 d b lVI'" 1 [_. 't 1 de E-speramos, confl'antes, 1'a outra, sem exame mais IP'['(')Xl'mo p eI'to e outu ro UlllClpa, o �,tO:;p'I a "

.

,
,

deti<lo da questão e sem de-

I L-r-;, Exa. (novamente!) custe, Guarnição e o Quartel da nos diàs futuros, certos de
I: t

'

d
A van,. ,I Jl� c·t..d '1 POII'cl'a !I.�'l'I'11,<>l', que o Exército J'ámais tran- )a es areja ores, o governo ..!Io qll,e custar, evera e eg�r _ 1 v

dois têrços da Assembléia. Das 18.30 às 20,00. horas, sigirá com a sua elevada fi- desencadeou uma formidá- mento
.

Isto conseguido (mais co- no Edifícb "l','mãos Amim", nalidade, e seus componen-
vel campanha de prepara- I

".

f 'd '1' . I t . , .

t
.. - cão psicologica e enquanto ,

mo, p8stel?) introduziria na fUlO ereCl o f'(J 1 ustre VI- es JamaIS ranslg1rao com·'
" . Após uma estada nesta i

, - • . J' • ". f' (I proprIO governador, dls-'
Constituição Estadual, o 'ltante;? a sua comItIva, pe- 'O �o ene compromISso eItQ Capital regressa hoje, à
cargo de Vice-Governadór, ;0 sr. Cien('l'al Octacilio ante o Símbolo Sagrado da ,c:.ursando em todas as opor-

Curitiba, onde reside suaI P' B l' tunidades, queixava-se da
(.TJ� seria ocupado pelo sr. Terra-Un'lnhy c exma. es- atria rasi eira.

exma. família, o jovem Ivan
Gel,lú:io Lins (o fiel parcei- ---, ,--, oposição sistemáti�a da As-

L' d N
.

t 1

NOT-A5 So,- 'C"':-IA",I'S ,;:embléia, séus lúgares te-
meu o aSClmeI,! o,, a U-I

ro d,a dobradinha do Inco) ..

no doJnstitutQ José Manoelloentes nessa verbosa bata-

Ieleito anteriormente, depu- Jo, ('onceição de S Paulo� CONSORCIO: lha sairam pelos'municípios
e

,.. '

tado Estadual. Pescaram a' ALBA N'EUSA _ AMAURY SILV,A onde vem fazenJo o Curso
Ido Norte, apressados e afa-rllanobra? Mm'aram no gol- Civil e relig'iosamente, con�orciar-se-ão hoje, o Sr. Clássico, com distinção.
,nosos, a recolher assinatu-P('? O azar (dêles) porém, l'enente Amaury Norberto Silva, jovem oficial de nos-

I Moco de fina educação, I

S J
-

SI' !'as do comércio e da indús- -

muito embora o custe o que 3a polícia Militar e digno filho do r. oao i va e s�a
, de apreciáveis dotes. mo-

, -. esposa D. Ebrantinã Xavier' Silva' e a prendada senho- iria, em telegramas com que
l'aes e l'n'telectu"l"S, 'del'xou(,(L�to.1', e que. o povo nao vaI -

d f 11 d '"rinha Alba Neusa Barreiros, estima a i la o nosso pre- Clam incessantemente bom-mais com essa currióla. O zado confrade Sr.' Professor Francisco Barreiros Fi- maroonte traço de sua per-
Govêrno do 'sr. Bornhausen lhá e sua esposa D, Altamira Flôres Barreiros. :�onalidade nesh cidade, no-
deEidratou. a UDN, deixan-' O áto civil'-será no cartório do Registro Civil do Sr. Maoro Bamos iadamente no,s meios evan-,do-a _c-€m \ péle e ossos, rio S�b-Distrito do, Estreito,. ás lT horas, servin�o de pa-

.
i�élicos, onde prEstou br,i-I' ,,'. ! drmhos, por parte da nOiva o Sr. Alvaro Flores e Se- -

conceIto publIco, E como o ,nhora D. Olga Flôres; Sr. Rodolfo Konell e Sra. D. Mal- ProcetiE'nte de Lages� a- 1hante cooperação dirigindo

I'I,I)\,O é quei11 decide, é de
I

vina Cascais Konell; e por part� do noivo, o Sr. Fran- companhado cie ·sua exma" vários trabalhos, não só
tom ,�lv!tl'e, ,o apareci�en- I cisc� Xavier Fortunato. e Sra. D. Ena Ferreira Fortu- esposa, D. Dulce Grant Ra- r.esta cidade C0l110 no visi-,
to de oU,tra f�rmula, Poqsso I

nato, o Sr. TenEnte Carlos Wen,cgslau, Pa�heco e _Espo- mos, acha-se n(.<,ta Capital', ilho sub-distrito do Estrei-
,

, d .

t t' ,sa D, Norma Ramos Pacheco."
d'

,

de que os u ems as ca arl-
A

'A' 1"
, I'-e! t 'd '

1630 h o nosso lf.tinto coesta

ua-,
to,

,

'
"

,

I _

cerImonIa re IglOsa· sera e�u� a as ,oras,
, _ '. rn0mes dormem, son,ham, "na Igreja de N. S. de' Fátima, dp Estreito, sendo. o ato

I
no. sr. Mauro Iicimos, ex- No dom1p.go, I de Feve-

comem, bebem, pensam e paraninfado por parte da noiva pelo Sr. Professor Bar- : Frefeito de F ior�anópolis, e i-eiro, tivemos o prazer" de
fedam,' em a�ôrdo, acôrd�,: l'eiros ,Filho e esposa �, A1.tamira F�ôres Barreiros;

. � �",.tual diret.:r da Marinha
I
publicar, em a Coluna So-

[tcórdó ... E'; aliás, a últi- Sr. Alvaro Selva <?e11bl e Sra. D,_Neu,sa Santos GentIl, Mercante."" '

,

I ('ial, um acrósticó -di;:! sua
-

-

f' 1 '1' I e por parte do nOIVO pelo Sr. Joao Silva e esposa D.
.

'

.

- 'I. d
.....

]1"a ormu a que hes 'resta; Ebrantina Xavier da Silv�' Sr. Coronel Pedro Lopes,Vi- I";'" O Ilustre Cai�tl'1�enSe, pea autorla e de icado a sua

F. comô as outras, decidida- 'eira e esposa D, Hermqsida Lopes Vi�ira, repres�aqa -_ la ,estinu gn a1 com \ que: exma. genitôra, já falecida.
mente fracas!?�da. Supera- � pela senohrinha Liene S,ilva. _

" ,I conta em nosso meio, tem! ·0 ESTADO agradecendo
da, Pelos fatos, pelos atos i

_

Os ,nubentes rECepCIOnarao aos parentes e pessôas sido mUlto cun�rrimentado. a visita que' se dignou fa-
e pela' in�inceridade dos! -

ami.gas" á

tar.d,e,
el11 a

re,sidên�,i,
a dos

pa"i"s.
do noiv�,

áj
,

ViSita"Ildr:-o; "ú ESTADO zer, aPí.es,entando desP,e,di,.-,rua Major Costa 11. 21 nesta CapItal.' -
,
.' " A

,,' _

,. . "seus promotores.
, I Ao jovem e âistinto casa e11) COmO ,aos seus ex-, _ deseJa-)�10 fe.q permanen·' rl115, deseJa ao Jovem estu-

10.-.......="'"
,., BUM tremecidos pais-é 'demàis pa 'as 'l'l:ossa9�telicitações, cia enti,'e nós, I d:mte muitas fE1icidade�

,TIM ...

SEM SOLUÇA0
Primeiro S. Exa. pensou

fazer a Presidência da As-

SR. 'H. S. VAHALI�ESTA CAPITAL O
EMBAIXADOR nA

INDIA I
Esteve' nesta Re .-lação"

onde se demorou em agl'a

ma dável palestra .fI SJ'. H. S.

Vahali, 10 Secreüh'ill da

Embaixada da lndia, 110

Brasil.

Ao ilustre visitante 'os vo

tos de O ESTADO sôbre
11�a feliz estada nesta Ca-votos de boas vlnd,:,� a ter

ra catarinense caIU feliz es·

tada nesta Cap:!a1,
l:ilal, com os -ag,r<Jdecjp,en

I tos de sua gentil "isita,

TURISMO
A cidade está l:'epleta de turistas, atraidos pelo

·nosso carnaval que, diga-se de passagem,- vai mal.
A esperança Está nos Granadei1'os e ,1�OS, T.enentes
do Diabo, Se eles não atirarém algumas bombas aí
pelas ruas, até nisso iremos, ,. para o inferno.

Mas, o c'aso, hoje, é dos ·turistas. Na última se

mana surgiram por aquí, auspiciosamente, três
grandes e model;nos gostosões apinhados de VlZI

tantes paulistanos, Encontrei-os varias vezes, en

promenade aux environs. Dá última ,vez' que os vi,
estavam alinhados ali na Praça. Por azar deles e

nosso, entre o primeiro e o' segundo, estava o chapa
bran,ca n, 5-74, da Prefeitura. Esse fatídico 5-74 ôu- "

tro não é que um dos celebérrimos caminhões do
lixo, E, no dia aludido, êle ali estava já entulhado
de restos de camarão, da véspera. 'Zorrilho algum
lhe levaria a palma, em matéria de pe1'fume!

Os amargurados turistas de São Paulo, fazendo
dos lenços improvisadas máscaras, atiravam-se pa
ra fora dos seus onibus, num desespero de causar

alarma! Logo depois viajaram de regresso ... mui
to bem impressionados, sem dúvida, com o plano de
hl1'ismo que o nosso benemérito Prefeito está reali
;,nndo ...

DESMENTII;>O
O Diário da Tarde, de 20 do corrente, alega que

o ilu51re deputado Wanderley Junior, Vf'.:11 servin
t10 à l\lIarinha de Guerra desde a mais tenra idade,
quando foi professor da Escola de Apr.endi,zes.

Não é ver dade! O sr. 'Wanderley Junior, qUal;
, do profEssor da E,A.M. já passara da tenra idade.
Não era mais nem brôto. Tinha idade lEgal para o,
cargo!

EM DEFESA

o delt�gadinho de Imarúi pediu providências à
t'orj;ssão Permanente da Assembléia (sic) pois es

tá �E':llf!rOSO de que o sr, Pedro Bittencourt fale mal
-

do W:';êrno num comício político!
,

E o seu desespero é maior pois alega que o che
fe pt'ssedi;sta está munido de uma ordem de habeas
corpu� da Justiça Eleitoral e, por isso, ele, delegadi
nho, acha difíe-il evitar o comício e quer providên
cias do Legislativo!!!

.

O moço que assina esse telegrama super-arqui-asná
tico" é acadêmico de direito!!! Como é que pode,
hem? Será qu� a nossa

r

Faculdade não vai 'tomar
providências? Defender-se?'

'

DIGNIDADE

O Prefeito da Palhoca deu mais uma prova de
como os pessedistas se penetram da gignidade dos
cargos, ao, receber como chefe' do executi'vo muni-
cipal o chefe' do ex.ecutivo estadual.

,

O outro la<;lo da medalha· tivemo-lo em Lages,
ocupada militarmente pelo sr. �ornhausen... E na

Laguna também, po'is, ségundo entrevista do gover
nador, ele só olhará para ela, se lhe não' criarem
embamços. .. Como não há terra ;;llguma que pense
...em cdar embaraços de ordem admInistrativa ao go
vêrno, das palavras do sr. Born,hausen resta apenas
uma ameaça política, 'a contrastar com as exigên-
cias de digiüdade do cargo ... '1

'

,,,. �. . . .. ,.-_ -- .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V'. HAMOS Sl4.--Comértio e &uências
Rua Jeão Pinto, 9.-Fpolis--Sta. (atarin·.

-------------------------------� - ---------

'!�be��o!:�� �end�um�'.�11 tO�,���TI"1 Partíclpaoao
.

.

-' .' NA faz saber as interessa- Antônio Setubal e Senhora particípam a seus pa-draçaria para colocaçao de General Bittencourt nr. 67,
I d 11 . t hecid

.

rito de seu filhinho que '.
. . 'das nas au as e Ba et, que 1 en es e con reei os o nascime .

vidros em automovel, cons- nesta capital, -

,

1 d f' receberá na pia batismal o nome de' LUIZ CARLOS,
- -

d T . , as matrícu as evem ser el-
id d "D C 1 C A'"truçoes e tampões e mesa, ratar com o proprietá- .

.

23 dê
ocorrido na Materni a e_r. ar os orreia.

. .

li d
.,

R F li S hmid
tas nos dias 20, 22 e este

D t 9 2 54corn operarlO espeCla lsa o no a ua e íppe c nu t, . A 'h d
a a - -

.

. 48 I mes, das 9 as 12 oras e as
no ramo. nr. .

-� -15 às 18 horas. Praça 15 de

PI �'���
. �$""eO.' �'sitva�r:t::ac:r:·l CMe��

Pl5."
.,

_ III de Souza 36 (Chacara do

I/ 8"
.

,.).'" J És Espanha).

*-f" OlIIIA/"U_-: . �'-R-E-A-�-�-�-�C-E�-�-�-I-A/
," . nos \IA/)�JOS Vende-se o Bar e Sorve-

:-.... D�",

I �R�""'''''�tt
teria Americana sito à Rua

lo

� -�
Saldanha Marinho n. 13, Ponto Cnmerclal Hercílio Luz n. 190
Edifício Machado. Tratar

A-;' �

» "'.J} � � Aluga-se ótima Sala pró-- t aNO'" - no local com o sr. Umberto.
L

.

5 enç;; �I � • ,prla para oja com por>
_. Machado o qual explicará .' ..----------.----------.......--.....;' I tas de frente no ponto do Casa de Iamílía, -aluga-sec motivo da venda.

I ônibus.
- E�TREITO. quarto com café pela ma-

Tratar com o ,Sr. Carlos .
nhã a rua' Conselheiro Ma-

la Silveira. fra 1'. 93

Vão SEr iniciados. Temos ótimas cotações: Azeite,
- FLORIMJépous_SNlTA Cl>TAI�INAAzeitonas, Bacalhau, Cereais, Condimentos, Conservas, traqueeldo. It de gosto delicIoso e pode aer usado eo. to.ht

Aperrtivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos, etc.; u Idade.
etc .. OFERECEMOS EXCLUSICIDADE A IMPORT'A:'· '7�'

jDOR: Arame farpado, liso, etc.; Metais' ferrosos .e não 'C"'U"/
.

I" '19" "'3
. lo-

ferrosos el� lingotes, chaps. T,u�os ver�alh.ões\. etc.; � ev""et.
.

5' ----.....-------�-----------

Breu (Resma de' pmho) Aguaras, Banlha, Litoponio,

I
." I,U ,

Soda caustica, Parafina, etc.; MATERIAS PLASTICAS
-

Chevrolet 1953, com 3.900 Casa' a Beira Mo rpara moldagem, injeção, compressão, extrusão, etc. Ce- Kn .s, oiigin:;;;�s faixa bran-
luloide, Lucite, etc. "'.

,

.....
, a aztÍI' c�o meeâ-

R. D. L. LANGE - C. P. 1396 :._ RIO D.F. cu, cap ,
·.1

r V.ende-se aprasivel vivenda situada a Hua Bocaiuva,
Teleg. _.:.. LANGECELLERIN. nico,'

.r.. 43, nesta Cidade. Mais informações, com o Senhor
Vendo péi: 'melhor o.fer-I Alcibiac;:s Dias, rua, Alvaro de Carvalho, n, 19.

�--;, -- -

ta. Ilase: Cr] 3.15.000,00ou· :"
.

Imobiliária e· Agenciame.�\t) (
Canto-I� A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, ).663
ESREITO - FLbRIANO'POLIS

CA�AS A'. VENDA:
No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Max

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoca.

"LOTES E lfERRÉNOS A' VENDA: -

. ,

Barreiros, Rua-Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá
tima, Bom Abrigo, São José" Palhoça, Rúa Tereza Cris
tina José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina.

'Automóvel marca FORD 49- - 2 portas 110 H.P.,
c/ 28.000 io, rodado - Pneus novos - Máquina perfei
ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca. por casa ou ter-
rena:

Preco .::__ 12.0.000,00.
"PEQUENA FAZENDA

Vende-se uma, situada entre Serraria e Forquilha
no Município de São José; bem instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re

sidencial e 1 destinada á instala ção de Engenho de -Fa
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12
reses; "área .já cultivada com 1.500 a 2.000·pés de bana
na, parte com aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va

cum e cavalar - 1 parelha de animais novos jcom uma

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
. bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço. de ocasião - c-s 150.000,00).

I' ALUGAM"'SE:
CASAS, APAI\:TAMENTOS E QUARTOS COM

.

OU SEM REFEIÇÕES
- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis.

de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga;
carga em trânsito ou armazenada etc:

ATENÇÃO:
,

V. S. deseja comprar, vender ou alugar: casas,
terrenos, ponto para casas comerciais, armazéns, loja
ou seu móvel?

Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e
.

Lgenciamento CA�TO, das 8 às 22 horas, que será
prontamente atendido,' sem compromisso, pelos dirigen
tes dessa Organização, que visa bem servir. o distinto
público de Florianópolis.

OA NU! CRi $ 2.500,00 POR MIS
Ambos os sexos. Em seu próprio domicilio e

nas horas livres. Absoluta seriedade, Peçam am

plas inforrnaçôes. a "COMERCIAL GERLYS" -
Agência Postal Jabaquara - São Paulo.

Curso Sãô Vicente de Paula
Curso primário - Equiparado aos grupos escola;

res - Diretora: EUDOR A SCHAEFER MEYER,'
- abertura -das aulas: 4 de março - início da matrk'1l71la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde de
Ouro Preto, 123.

'.-

Exportaçêo do' Ex.erior I
,

- .�...

Qualquer 'procedência, produto ou artigos':em qual'
quer ramo, Informes a pedido

.

,

. .�
I::;EILÕES DE FRANCOS FRANCESES I

18ANCOde
C�f�ITO POPULAR

�� AGRiGOLA . I I

T�:r�,16
". ,

fLORlA-NOPOLIS - 516.. e��6.rlno.. .

.' .

. r

"

Um
.'

produto digno
do 'mundo

;'prtJenrando o. Novo Modêlo ")20"

, .,,�

"', "" �.. � r �.:: "

A qualidade do DUPLICADOR CESTETNER - modêlo

120 - se fa� notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com' o objetivo de reunir. numa só
!
máquina, efiCiência' e presteza - à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório - e a

famosa tradição CESTETNER, o Dllplicador 120

produz cópias perfeitas, oferecé grande simplicidade
no seu manejo, apresenta uma aparência sóbria,

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração,' sem qualquer compromisso de sua par

te, no momento que lhe seja mais. conveniente

' .. d-"� "'� .. " ���.t,":1r�'. ; ..

��;�
.-i:

Lo. -

s. D. casa PRDTT ....

RUA DA QUiTANDA, 46.1° ANO.> rEL. 52·2031

Vende-se ..�ovembro n. 8.

.

- L�.Fino.espei�o.�om'koldu- Vende-se' I
rª antiga; medindo ·1,53m.
x 0,65m.
Vêr e tratar à rua Fer- .antar de Imbuia, com pau-

.

nando Machade n. �O.

,-a
sala .deVende-se uma

PROGRAMA DE FESTAS- PARA O M1!:S DE
, DE FEVEREIRO DE 1954

DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia
inír-io 22 horas.

DIA 28 - Domingo - Baile 'a Fantasia Infantil - das
o

16 às 20 horas.
MÊS UE MARÇO

DIA 10 - Segunda-feira - Baile a Fantasia - início.
22 horas.

,

DIA 2 - 'I'erca-feira - Baile a Fantasia - início 22.�

horas.

,'O uso.

Vêr e tratar a Avenida

--�-----'-----

_.

PRE(;UIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES��IMÁOA8

HOMENS SEM EN,ERGIA,

ORGANISADO Não é sua culpa! ..
é _ fraqueza que o deixa canudo, paltdo

EDITADO om moleza no corpo-e olhos sem ;:"m . .J

POR A fraque.za atrllaa a vida porque rout...

as fôrça� para o traoalho.

VAN.lDIOLVOllÁLm/(Jfr.m4Jl[g
g.[/XAg 'N.[TTO ciumenta 011 glóbulos sanguíneos e VITALIZA o 1801{1If' e n

''', '

,
-. 'li.'

tr... êL ��..: ..

Tratar em·itàj'ã(,"a·oja,Q.o
.:lo Cbrtório (�O Registro Ci·
v:l ( \ m o p-ror: rietádo.

VIVER! MORRER Dlstr.ibuidor

DciDende- �O C. RAMOS SIA

.'Vende�5e Comercio - Transportes
Rua JoAo Pinto, 9 FpoU.--------=---------------;----

.

- Um armangem e Bar.

Oficial ftdminístralivo. ;t!::��:;�;!::�:ê�:
Pontos para êste importante Cóncurso, preparado� ltajaí.

por experimentado� professores ne,st<raJl1o' do D.l\.S.P. Tratar no mesmo.

Colecão completa das 10 matel'las· por Cr$ 300,00 Motivo' de doença com

Porte aél�eo, m,�is Cr$ 50,00. F-açam seus pedidos ao 'I urgencia. .

tN.CoA. � PraIa de Botafogo, 526 - RIO.
P . C <ii', 90000(R tA t

,.

120) reco. r-w- . ,00 .

•ecorte e reme ,a�nos es·e anunclO -

�'--.,_

Compras em Sã-o Paulo
nes-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


