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' Planos de Administ1:ação
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4. Elaboracão,de planos de longo prazo, sucessiva- .

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

�:��;:E�i:�;:::�u�:��:��r�:�!E:::::�!r�r 'iÔMA!págPOSSE mOiÓÕ',.UE-f.�a,
24 ao

Fiõ·irOMi9Üistrolldo. TraCb�lhopossibilitem a sua plena execuçao, , .' ,-;I I
.

, 01'ganiz(Lção dos Seroiços Públicos
_

-

" ,..'I'" 'A

��,!�a ,:!:���:�:r����f��,�:t�:!��::ad::i::;:�o�·�� o novu Ministro, da Guerra �:�::;�F:�;!;:tr;:�: :I,;�;�: ;:�::7:�� i�:
6. Coordenação e articulação das atividades rela- ' ' ,,-

,., .')

d I
clonadas co� um inesmo assunto, não somente dentro da' Convocado- O" Alt,o�' Comlnito do E.xército �a€rng�:,g��m :� ::� Gp:��: I ::�:5�e�0�í:i:á:�oat� �:up�:�esfera federal' e de cada esfera ,estadual e municipal, .

mas também em todo o conjunto dos sistemas, admlnís- RÍO, 23-(V.h.)· - Foi r�1arecha,L'�asc�t�n�as, dei ção. -Para mim só há um", de demissão, duas exposi-
I

sídente da República demí-
Irativos do país. oficializado, ont�m, por in- ,Motais, crefe do E'.,M, F. �ol)dição para ser ministre I ÇÕE:� cfe moti,v�s: u,m,a refe- tíndo-o e, nomeando � s�'.7, Desconcentração e descentralização dos servi-

termédio do general Caiado A.; aanl'?t.
rt .J>.,er€lra da d::, ,Gu.erl'a: poder, se.",',Vl: a> Il"enie

ao �al.ano rmmmo �e H1 'lP. ,) Fa.ria para substituí-
cos, pára que fiquem a cargo dos órgãos periféricos dI .

d P T P E B ..

-

d de Castro chefe do gabine- Costa, che o i'· . .; TI xército e ao rasu . 2.400 cruzeIros. e outra so- .(0 íuterínamente,cada 'sistema, ou a cargo dos sistemas esta uais ou mi '-, '"

nicipais, as àtividades a que o contato imediato das rea- te militar da presidência da
.

O�vli]dQ ,CoId��e�)1e Fa�
.

.

...

<

•

br!; a sindic�lização rural. I , .

�i;;y����::���::�E:::�:�::�=:;:::�::::�:: �;'!f�i;}:j���?:��1�:j�:;��i:I�?��,'N'o't!lS, p,'0'·,)'I't.'I·"8'S.deral, estaduais � municipais, dos mes_:nos p"rincípi�s de nistro da -Guerra. O gene!�. Fiuza..de �a'�l'�r. ,c�e�� ,0�,.. . U .'. ,

. ti
_

, estrutura e funcionamento, que deverao ser

=; cal Caiado de Castro, que Estado Ma;_lO� 'cd4,.Exerc!to,

0;-
.

'h'
"a "

I d'
"

M·
·

I ddos continuamente de acôrdo C?:n a e�pe_riência comum,
cheaou ao Palácio do E.• xér7�f:�' Ol.ímpi,?,' Faktmier.'i. da. \_ .' �·U· s·lll·uto evenlua O lOIS· ro. I'

. O Pessoal dos Serõiçoe Pubhcos ' =:
f

. bi (f, 11 } f d,' D ' � ., .

.carg!�·pú�fi�:S�cia de concurso para provimento 'dos_ ;�oi:i:i��n�:o��:s,p�� l�:�:i���'�\�l:t�a" ci:l�a�'d: A�:�:\�:�,i .\' Tr'a'b'a-lh'l' A m'ar�h'a do s'ala' ri'"o 11"O'lal'O'
.

11.' .t\pu�ação do,mértio, tanto ?,OS concursos �omo t�o Ciro Cardoso, em serr ��'G�o, ,send� os tra.balilOS .•. li ,

.

nos .atos da vida Iuneional dos servidores, por ,melO d
. ,:;ubinete de trabalho, com ;5f4;,: otarlados . pelo general RIO, 23 (V.A.). - Deve- lha El2 novo titul�r. Por en- Getúlio Vargas estava no

bases objetivas que assegurem-plena justiça.' quem conferenciou reserva- :J;)ãb de' Ssaadas \Tinn::t. rá 'résponder pelo Ministé-, quanto tudo não passa de propósito de logo após rece-
12: Manutenção de cursos gratuitos de aperfeiçoa. <:> ,

'1 d d M
'

mento para .as diferentes categorias de servidores pú- damente cêrca de uma h07 'À-jrcl;1nião_, íoí bastante rio do Trabalho após-a re-, boatos. i bel' os estu os o inisté-:

bli
. "', .

ra, demrú<ada,)fcndo aQ, final to- .núncía do sr, João Goulárt, ' RIO, 23 (V.A.) ._;;_ O cor-
.
rio do Trabalho sôbre o, sa-lC'OS, ,

.

I' �

I13. Conservacão do regime estatutário, com a de- Deixando o gabinete mí-} .10>' os seus 'm�111bros se re·
'

seu atual chefe de gabinete I respondente de um Jornal 'lário mínimo; encaminhá-
finição das' garantias fundamentais que devem ser asse-

nisterial, rumou para a Zo- r-usado a faI-a:l';' irrclusíve c
I
sr, Hugo Farias. Nada exis-I desta capital escreve que. los ao ministro Osvaldo A-

!iUradas aos servidores públicos. d L d !Jré.p,rio gene�a,l Zenóbio da te de concreto sôbre a esco-I corria a versão de que o

sr'l.ranha,
para exame sôbre a .

�

14. Reajustamento periódico da's padrões de rernu- na Militar e este on e., -

-neraçâo de acôrdo corri as imposições do custo da vida e oonferetieiou com o general- Costa, Contudo; 'O ex-�'linis-I ' -re�ercussão do� nov�s _

ní-

na conformidade da qualificação profissional requerida Zenóbio da C'Ostà longamen- trc Ciro Cardoso expos :;lOS
f B o'" b O

veIS -na economla naclOpal.
, e da responsabilidade das ,funções cométidas.

'

le. transn:_it.indo-Ihe n.es�a j"rn��istas' que" tratara,' n,� I ',. S O corres�onden�� de assun-

15. Ooncessã'O de abonos diversos, de acôrdo com
ocasião o referido convIte e ft:umao de apresentar ao";

,
to que vmha agItando a 0-

�o!,:�po de, serviço e os encargos familiares dos servi-
informândo' que o p,e'creto. S0·.1S camarada� e' ao seU su-I Sim. Bobos e nada mais. 'Nesta terra nino .!_Pinião pública h� �uas'e três

.16.. Ampliação e- melhoria dos 'benefídos dá previ" de nomea_ção'"será public��I):;S-lÍt\.!to um rélato de sua,?: guem ignora que, em 1950, o sr. Irineu Bornhau. mes�s. O.sr., Getu�lO Var,gas !
dência e ,da assrstência. do hoje, no órgão oficial.' t é!,ti ;'dades na pasta de Cl','C sen abriu süa carteiu. e adquiriu três deputados cOI)úrmou a versao

I
e dlsse.

, '. �7. Inc�nt'i�o à prática do cooper�tivismo enh:�.;s Após-a saída do antigo co-I G�a _yem de se �xonel'ar. para, com isso, evitar que a Assembléia Legis- mais 'o seguinte:
'

f'E-rvldores pubhcos, sobretudo no senbdo da f'Ormacaa
d t d R g' t U-ECLAr.AÇA-O DO NO. }ativa funcionaese. Fechado o Legislativo com

."_ '�e mi.nistró da ,Fazen-
,

•

man an e o e lmen o " •
.

'd�' d d t- f'·das c90pe"'ahvas de consumo. '.' essa prOVI encla, o governa 01' e en ao· ICOll �, .

- ,
C' VO I ""NISTRO ,,-

. - ." d""'"
o' .

da' deve. 'Opi.nar sôbre êste
o, 18. Melhoúa dos ambientes de trabalho, que de. ,:::>ampalO, numer'Osos gene-

,

\.o.J
_ '_

'
..
-

,
sem poder abrir cr�di�o,$ n_eeessários .�à:, h:lJui, a�. ;

Vêrl1 ser dotados de �egur�lrçã, �ígien� � êOrifôrt.ó. . .. ·I·.;'ais, oficiais de tôdas.as pa� O, [.f-r.�'l'a.1.,limóbio ..

' ��""hP �ãJí;_tl;ê,'r{lrlós"'-"itl"mpromis�os; cÓmo,�ós·ãi-ro�adoS\. '�ssu�to':Não ha�erá preci-
O Matena'l do Se1'VtçO Publwo. .

. tentes, .coll1élndantes de cor-. Costa. ao· de.i�!ilf ó'gàbiiiL fit;�" • '�il,(f1:!�\l��pghl ga:tétit jJàlaciaila. Entt-e não .§!alda\'

I'Pita:�_ões.
Depois de rec,��er

. �9. P_adi'onizaç&'?, ,dos ,m�te�i�i� �o� ��viç�s _p�:bli! l rhos, cfiréto��:.é;, chefes d'i" r;1h���t��i;(. v�1i�"parÀ :1':�
,

�l!seg,�e?!:�lP�oIi!iss�..s' a-i�l1,fe d� friminosa' 'oriiissã� 'os estuõos do Ministério do
CQS, reducao do's seus hp9s e lfisbtll,1Ç�0 d� slstem�s �eni 1- • :. ....ta

"..' - :1 'd nl !p.1:_ t"""'; ií
�

"

"- di) 'Légl$lahvo,- � ,salda.los ,com' recursolil' d. de- Trabalho,' e meu pens"men-,
"

'

'
,

1
'

'f d'
.

= ,oe<"' - ,r ,1'epartICoes ,a,v'ls ram-se :-ÜPA
a Zobna .o",s e onti� a- . L

h d l"_ d
.

d' � �

tral.lzados de qm:npras' :l:Ya H'lOXa'rl a <lS, -:.,�. ..� " r
. .

,
' ,

,

..

'
, .':" I)Osltos� o oora o Clhe o executivo e I entao

20." Combàh�"'sistemático .ao desperdíció de mate. A:�m o:,n@vo IpUllstro para bo�·c]. do pelo� jornalistas,. não vacj)oú.�Mas para assumir do seu ato intei�','
<

to. efetivamente mandar a

.: l;ial n�s. reR_artições 'públicas e i�ceiÚ:ivo à prática da su:_i cl1mprimentá-Io. decl�nou em r��posta à llf'r· ')'a l'l'sptlosabiÍidade ná'o déíÍo�'dens ve.rba.i,s.. matéria ao Mmistério da

conservação e4:'ecupê1'ação.", �
. REUNiAO DO ALTO f',urita se teria,condicion:;do .Escreveu e assin.ou essas'ordens. Diante da si.

.

Fazenda para'o necessário
Se1"viços de Geogl'afia e Estatística

CO''.!J:ANDO "

'

1 �;.::,,;tação da pasla, à saí.. tuação ilegal que lhe óriara � poder econômi· I:exame dos seus itens". /'
21. Manutenção e aperfeiçoamento do sistema de

-, . ,

co do sr. Bornhausen, agi\L' em cumpriQ1ento dos .

1 C• d�s ] 6 hor'as o no: da. no mini"'tró '.J aão Gou- '. . Essa. declaração do presi-estreita ':-cooperação, resu tante dé vínculo convencionaL erca ,1.,

�'�
compromlsscjs assumidos pelo Executivo, lan- -

entre as três esferas do poder público, para a realização, vo ministro da Guerra de.i- lari: '

.

",

�çando mão .dos l'écursos de que dispôs, mas dente, acrescenta o jornalis-
dos serviços geográficos e estatísticos brasileiros, plani >cou o seu gabinete na Zona - "Não" conhe'�'a, aik deixando as suas decisões d'ocumentaclas, com a ta, assume "especial impol'-
ficando-se os seus empreendimentos, segundo a orderr.. Leste com destino. ao gahi. A qUint,a-feira úl.t. im.·a, pe5so�l- r,SI)Onsaóilidade do seu nome. Os recursos usa· tância, pois é dada' ,no mo-
de urgência e importância, e�and6-se-Ihes pessoal espe,. ,. '

- dos, tão logo se normalizasse a situação, se;;-'

cializado, a cuja prepar.ação deverá prover o ensinQ pro..
netê do general Ciro Car: I mente, o lplmst·.'o ,Toan r'i'am repostos. "

. . mento em que vários jOJ'-
.

fÍssional e universitário. -..

.

,doso onde passou a partici-I Goulárt. Não ten�!(J, prr Nesse sentido expediu ordens ao Tesouro:
I nais anunciarri que -o sr.

,

O Orçamento par da. retll1ião do Alt� Co- isto, nenhuma raüJ ,i. (:1"-
. Quando, no entanto, o.diretor do TesO'uro repôs' João Goulart, 'ao feixar a

22, Of)servância do princípio da. unidade orçamen· �naÍ1do 'do Exércit�' espec:-! dem pessoal, ppra fazei" certa quantia nesses depósitos,. obedecendo a pasta do ,Trabalho, encami-
t3ria.

_ '. .1.:
.

=tlmente conv'Ocádo pelo ex.·1 qualquer rE.:strição à Hlél ordem que recebeI'a, os atuais administradores nhará ao sr. Getúlio Vargas23. Vedacao do estorno de vel uas. .

. I.
I 1 d 'di'

' .

t
ficaram furibundos e apopléticos. E; p,or iss�,

os estudos 'sôbre o sálário24. Restrição rigorosa quanto aos 'créditos adicio•. titu ar em compan, 1ia os pessoa ou a sua a. ..1m L, Ta- denlitil'am o diretor do. Tesouro. Não queriam
riais.'

•
.

,

. '-'1I'_'(�;'_i�()�')��()�()�"_ eles, 'de jeit.O' algum, que os depósitos recebes..
25. Prática do. empenh'O prévio. I ", '"

", lU de volta as, impor(.âncias· que deles. h·avi�m
26. Defesa do esquilíbrio orçamentário, mediante Mo;alidadê' e eficiêncicl Administrativh.' sido tlSa�:t,s em momento irregular. E não' que.

vigilante arrecaClação das rendas e severa contenção das 29. Obser�ância da mais estríta ,�moral�dáde nos, riam isso porque queriam fazer demagogia com

despesas,
'

hábitos administriltivos. 'o pôrto de São Francisco! O interesse deles era
-

Política 'r1'ibutária 30. Adoção de nQl'n,1as process�ais que to'rnem ca· que_a verba')ôsse prejudicada com a não ,repo--

27, Discriminação das rendas públicas em têrmos 'da vez mai's shnples, .rápidp. e seg_uro o andamento do� sição dos .depósitos.
queI assegurem desenvolvimento harmônico e pleno dos papéis naS--crepartições públicas. t

T, t O d,inheiro desses depósitos, empregados
sel'viços federais, estaduais e municipais. 31. Publicidade ampla dos 'atos da administração, co91 a OI:dem escrita do então Governador, O' fo-

28. ApEfrfeiçoamento constante- do sistema fiscal, possibilitando-se aos interessados e a'O público em g�ra] l'a t e� compromissos do Estado.
no sentido de tornar cada vez mais efetivos os princí- conhecê-los; fisc�lizá-l�s,' ériticá-los e contra êles 1'eçla- ,,,,., O c.aso é, como se vê, por inte,iro diferente
pios essenciais da justiça, do rendimento e da inocuida- mar.

.

,do' emprego de maquinas do EstadO' na indústria
d-e do impÔsto.. ,'o (Continúa) do sr._Bornhausen.

��, .

•:..:..:..:�:..:..:..�..:..:..:...:..:..:..:..:..:++:++:++:..:..:..:..:++:..:..:..:..:..:..�:..:..:..:..:..:..� ..:.�:••:..:��:••:. �:••:..:..:••:..:..:..:..:++:..:..:�.:..:..:..:..:..:..:..:++:..:..:.
- �

- - �

A incrível nota do g'abinete dó g'overnador; ao con- A"1ã '..

I N' t�·.... Chiem assim f�íava' era . � c�l\didato Irineq BOI:nhau.
fessar, coram popu!o.. que O' próprio gõvernador cedera. 'I' .. ·C'·r Ive·'.. O' I" sen - o mesmo que prometia somente a)licar os dinhei.
máquinw (o jornal oficioso, com maior precisão, fala em

'

., ;'
'.'

.
;

,

'.
,

'.' ,,,,' ,'0,8" públiços em· obras úteis à coletividadt Uma fabrica
máqlÚnas) do Estado' para beneficiar a inst,alação 'de<, '. ,-, .

, A' ��isá'hdo a--d!l,� lucros a paticrulares pode ser comparada
UJ1l3 fábrica de que o sr. Irineu Bornhausen é o maior I ' "O GovunQ'do 'Estado nãQ costuma desviar � U'.ll (Íà�pó�de aviação? Entre as verbas federais desti.
acionista - dá-se ainda ao desfrute de explicações que máquinas pai� seí'viç�s clal1�lestillO's, ne� o g?- , �ada,� à Santa Catarina várias o são para a constmcão
I.) mais sim)J1ódo dos pascacios repeliria. vernador Bornhausen necessIta de lisar tais 01J, 1nf.lhol.'ia�,de pistas de aviação, cuja utilidade pÚblica

A alegação de qlle' o eillpl'éstimo, cujo pl"�zO foi omi- pro.cessós"'ó ningtiel11, 'UI ,sií razão, negará.
tido, se. justificava pela impossibilidade de a intel'cssada Monsieur de La Palisse, ,atônito, indagaria,. diante', ":" ';�

.

ndquil'il' as possantes máquinas, Ínexistentes no merca· dissO': - "Porqu� Q fez, :se não co'stuma nem n,ecessitaT'..
.

O seglmdó lópico dii respeitO' aos campos desporti.
fi? .é de im}lOl·tação dificultalila .pelas l�estri,ções. cam·l. Ant�� d�SSai.ij�_�: Ílot� incr(vel. a�hava mli��o "atu." ;V{l�. E.les são indispe�sáveis à educação da juventud�,
blals, acolhe desfaçatez sem medida. Enta� a fabl'lca, ao 'ralo oXlho a"'abqça parttclllar, pO'r ISSO que . noutras ençammhada, para n vld,a e l>ara a Pát.ria. "para a Pá ..,encomendar sua maquinaria, niU! descóbriu que teria I ocasiões, mà.qui�s ''d� Estado têm auxiliado (ou oxilia.' tr.ã� to.no; quer a, lei, llela elevaçao da personalidade, pe.
�ue- mo�tá-Ia? Evidente que, �im, COlUO evidente que,� .à I do?), por exe��lo, '8 �?nstrução de pistas' de a,yi;tção, 'llR:\fonfian.ça

no pl:ó�r.io .esfor_ço, pelo hábito da discipli
epoca, Ja contava com o oXlho do Estado. Do contrano 'campos esportnos, etc. na, pelo' gosto da IUlclattva, pela perseveranca no h·aba.
teria pre�al'�do, o local� pelos meios outros, c�mo o fa-I �

E' de llã�. s� acredi�ar o que est� escrito! Com �que, ,lho e �pel,a mais alta d.ignldade em toda.s as 'ações e �ir.zem as fabncas que nao contam com o sr. Irmeu Bor- 'entao, uma fabrIca parhcular, que Visa a luc.ros para os- cunstanc18s. ,Para a. Vida, pelo fortaleCimento da saude
nhausen c0!!l0 s�u d�retor superintendente licenciado e seu que a instalam,-pode receber ajuda (e que ajudat) das

IPela -solidez, pela agilidade e pela harmonia d._o corpo:
m�ior acionista. E�s.a� ?utl'as fábric�sF'�O'nt-adas à pro-

I

máqúinas �o Esta�o, porque �st�s também já auxiJiara� Para a 'Pát ria ,n.o� centros de cultura civica: Para a vida,
pl'la custa. sem prw..tJeglOs e sem prejudicarem a conser. I

a construçao de Ilístas Ue aVlaçao e de Call1l)OS esportI. nos campos de desporios".· . .

"

'va das nossa5j necessitadíssimas<-, estrad'as, também in., vos? Ao espírito públicO" que concebell essa fe�oÍtifnal ':Auxiltar �::l!1111til}licação de pistas de aviação e d",
vertem milhões de cruzeiros e também 'éanalizam, grano lequiparação, oferecemos estes dois tópicQ&,:

.

)H'aças de desljOÍ'toS não foge aos deveres do poder pó--
des rendas para o TesO'uro. E, com tudo isso, ainda so- "Outra 'iniciativa qUe não pode deivar de ser' bJico. Ordena;l" que máquinas de alto prêço abandone)u
trem a cO'I1'cor.rêf1cia desleJd das que se in�tá1am san_gran- "r�aliz�da (mas não foi) é a da fransformaçáo'.dós·'cam. lo n�istet· para o qual, a sua aquisição, peJo dinheiro do
ào o erário e desv�ando carissima aparell!agem para 1); pos �e aviação das princJpais cidades 40. Estado e�; v,er" II)OV�, se jus�ifica. e 'se encarreguem de .obras parthmla
cons�rto das rodOVIas abandonadas aos, buracos � aos

I
dadeuos campos de pouso, para, em s'egmda, e COlltO oQra I res, com o fIm de evitar af_rasos no funCionamento de in-'

atoleIros! ,complel'�entar dessa futura r�de de comunicação qu� ti, dúst,'l'i�s privadas - isso' é, gl'O'ssa imoralidáde, daquelas
�: .' D�)Jois �e�sa_ .at�gaç?o. a respeitO' (}O odio�o �to Pl'O- I v� extender-se -por �odo o Estado ,de Santa Cata�i�na:, I I qu'e ó sarcaslno pop,ul�r já b�tizOll de marmelause11... '�tecl�msta, e dl�Crll�l1natorlo, e� prol dos ·capltals boro

I �I�r-se a orgalllzaçao de companhIas de navega�ao. a� e
.' �,Q!J.e as nota� do g-abinete Hefenilillll 'as outras notas

nhauseanos, a mcrj\'el llot,a sofre um ataque de deJlla�O'. (l'e,member o veto da.JFAG?), nos mol{1es' das que t�)n do S1': Bornhausen. CO!lll'e se, Mas que a nossa., ctí.
gja sU,bu�bana � a:ira esta" declaração ânedótica em face cria_(!a�: �,Olil os melhol'es resultados, em OI.Jtl'o.S Esfl S I �ka", não silen,<;}��" o eendel'á também, Por
da prOpl'i3 Cünflssao: da lJl1lUO • I lESO, jHiJSsel>.'Ulren,\OS.

Nação' imediatamente assi-

mínimo e que o chefe' da

nará o aumento proposto.
Essa notícia é verdadeira

quanto a primeira p,arte.
Não �em fundamento, po

rém, a odizer que' o presi
(lente assinará de imediato
J novo salário 'mínimo.' Co-

'

ihEm"!71 a versão, p'Or sinal

)ficiõsa, de que o próprio'
�enhor·Getúlio Vargas já
e�tá convencido a esta altu
ra .que o nível de d'Ois mil
e q\,latrocentos cruzeiros é

muito elevado e capaz, por·

i'anto, de provocar pertur
bações de ordem econômica,
e social.

Apuramos que- a-s �istas
do sr..Getúlío Vargas estão

voltadas para mil e setecen�
tos cruzeiros. ,

o RISO DA CIDADE.. ·

· ••iif'

-'-' - Alô, poeta!
-,

Furei o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

I
.. ,. ,�'M 'E er C c 'S," f ADVOGADOS r O ESTADO'

MÁ�IÓ DE-�A��IO I 'DR: ALFR��O _"D.IÜe'\VLADYSLAVA I
DR.' JOSÉ;\M�D�I- IRe'da���I�I��:�s?Ã� rue

;, ,.' CAN.!I,CA<?' "', i" CHER",E,;�,' ,

..�\,:
'

_ I .' \V_. ,MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

"

_ M�DICO- � I, ',' ,'" (' :"', \ e
"

:- ADVOGADO -

' 'reI. 3022 -,ex. Postal, 139

S'INUSITES'cLíNICA D,E :eRIA�ÇAS I CURS? ..N)�;�l�.��, '1J.� I(DR. ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 ,�' Itajaí Diretorr
"

RUBENS A.

'

,\

.

A D U LS O.�' DO�l'lÇAS l\��NrtJS{ ,-
'

"

.
. -- Santa Catarina - RAMOS, I!; rNFLAMAÇOES. DA CABEÇA E, G�RGANTA.

Doencas Internas \. Ex-diretor ,do Hôspita! < "MUSS) Gerente: DO�INGOS F. DE TRATAMENTO COM lIORAS . MARCADAS.(::;ORAÇÃO' _:. ,FIGADO ,'_, êol�tia .s'ánt'.Àiia, .'..
�

- �.':r.fíi:DleOS - ADVOCACIA AQUINO.
RINS »-r- INTEST<lNOS:"- b-OeITçás'n,eiv'o}l-a,s e .men- _-CIRURGIA-CLíNICA Representantest "

Tratamento mnderno.da 'tais: '-"<''''
'

, ,'," .
-'

-

GERAL-PARTOS,
e Represerit�-(q'es; PC S, La-

SIFIL.IS ',fmtJ0tência Sexual.
� -. ,Súviço completo "'e espe- CONTÁBILIDÁDE ra, Ltda, ""''''',� >

Consultório �"Rua Tira- - Rua 'I'iradentes n. 9: -- .cialiaado das DOENÇAS DE ADVOGADO: Rua Senador Da,i)-tas,' 40
dentes, 9, .': " " Consultas das; � �s ,Ui" 3,�N'HORAS, ��m ��d,el:nos, _ Dr. ES�,ê�;,rn, I�'rega:��ni - 1'>0 andár. :�',)� ,

'

�ONSUtTORIO VISCONP� DE OURO PRET'O
HORARIO:, • h,oras", ..

"

'
'

> �leto,dos de âJagnos"tJC6-§ e cau, sa� CI}:�;.�"ei'traJ>[llhlstas TeL:,'22-5924 -' Rio de - ALTOS DA CASA RELO HORIZONTE.
Das 9 às 11 e das 13/às 16, FON'E; 8:415. �:

,1,

,ti'afament(}. '," ',.f 'f�O:�::'J.'l,Wu�i'.A:: Jla.lil;e.i.l·o., ,:;\�7,\ RE'�m:tNeIA -:- �ELlPE SCHMIDT N. 113.

hora�.�: _

. !' -,_. Res.c Rua: Santos. Sara�,_Y��" SUL�,ÓSCOPIA. - 1-118'1'13- i\c;ício�··�çlt1Jâl�i·�S. Thiago Repréjor Ltda. 1�:,;._):.�t,.
_-_.. "'- '

--

Tel.: Cons, _ 3..415 - Res, 34' _;" Estreito,
, . �,:.!i R0 /- SALPINGOORAFIA AssllnWS. fl'iS;Cuis em geral.: Rua-,FeJire de' (JliV;e�rf\, n, lavl·'o I'olor' C'orl' Hoe'pCke_ 2,�22.�=- Plortanópol+s.. 1" 'fEL,

'

.. �24,5 ..
·

1,
J

/� L-'n;l\a'ldE+.TotAeBraDpLJ'aIpSl\1:o0rBAonSdf..aLs Edifíci� �'IP.�S,En '-,-�.,�a:�5�f 21 _ 6':' andar. '<�
"

"

."" 'I',' « I ,

,

• •
,») •

. '1'11' .. .. Tel.:32.9sn-Sã(}Paulo
DR. ROMEU BASTOS DR. lVItAllIi> nEN.' curtas-Elejrocoagulacãc DR. MÃKM �L�U- ASSINATURAS" RAPIDÉZ - C0NFORTQ,.- SEGURANÇA '

I�PIRES '

.

DHAlJSEN Raios Ultra Yioleia � Intra ,RINDO> ' ' Na Capttal ; ,

, Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
_ ]\1ÉDÍCQ -

'

CLíNICA, MÉDICA DE I Verme�h:i<. ':-' , _',

"

. e
'

4tuo
....:.; .... Ç�$ ,170,00 Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-

Có\n prática l'!0 .Hospttal ADULTOS E CRIANÇAS ' �0�!4)f:O�J9 ,-;}�l�/f�a�andoj l'DR eLA"UDIOt.' Sem,v� � 'i:1 �l$ , ,�O,�O bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí-
São' Prancisco de Ass;s e na Consnltórío _', Rua João' n. , ..anc �r _ J reio '�

,

.', v
.

t, !l � er�or mos apenas para movimento de passageiros. ,

Santa Casá do Hio de Pinto, 10 _ 'rel. M, 769. Mon.te.�l�., ,

.

'.,' BORGES I;-\�?
.'""., .. 81'$' 200,00 As escalas em S, Sebastião, ILha Bela, Vbatuba não

,Janeil'.o Con su ltas : D�s 4 às G ho- ,Ho.l'a:rJ(�.: D�§ 9 aS1 �2l>.ho- ..
ADVOGADOS

_ S�Il1}'e�t<re/, ...,�,�l'$ '110,00 prej1,tdicarão o horário de chegada .no RIO (Ida) e

CL'''TICA GERAL DE ras Ias - Dr: MUSSh , ',P '1'- 'R yAnunclOs, mêdiante con- SANTOS (Volta)11< �" ,,c,
•

D
'

1-' 18 J -c. .',.', �', r-:t

'&l'
'oro enl'.#e· '. >ecJlrsp� ât

' ,
'

AIJ'ULTOS E CRIANÇAS Residência' Rua Esteves as a..1ls toras --'-:-·Lf,ra.� '.: t
"'� <l!; '';>p 'l<,\! 1

tra o,
' ,

ITINERÁRIO
C 1,,' A' G túl I J l'j'lll:OJ' 45 �al 2' 819' I, MUSSIf..

',' r� 'r'�(,1 );U: 'e q',,!II�1 ,'. ,.':1:!'I;;�n�� os originais,' mesmo não
'

-

onsu tório ;- v. e .u 10
"

. �'.!'''." w: ' ',,/. ,'-/.,. edt"l':lhfu '<J'Nlii.lf)irl':l' e.�r�", '
' _", ,_'

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:
\' 2 BIGU'AÇU- IReSl(lencla:

Avenida T'l'om::' dR' ).

.y>'�",A'�":','7?- ,���
.. "' pubhcados, nao serao devol-

argas, _

'J 1 84
.T'e I e ,eCUl1'S'O,l<l,,_, I' • ...;:r",' 'd'

HorárlotSeO'und,as e ,Quin_,ldLI,IOS OUVIDO,S - J.:ows 'Y."" . "ESCR,ITÓ,'RI.O,-.S VI- 0"" "

", J R NTA " - A direnão nãQJ se'·,I·e,Spo.n-
,ta';;-,feims, das S,30 às' 111'

NAI:NZ E GA GA
_Florian.ópOI,is -"- ,Edifício

..

,

r

1
sabiliza peLos conccilp's eiJIi-

horas., '
_ DR' NÉWTON ISao Jorge, rua Trajano, 12 tidos nos artigos' assinados,

H.esidência - L4X Hotel DR JÚLIO DOIN 'lo,' ,"-- 1° andar'--;' sala 1. _()o_.()�i--.<�,.....
í, .,:.... RI?t.: no,Tel.: 2021...

' J •

.

'.' " D'ÁVILA·
" Rio!le;Janewo -:-- Edifício I ' .

'

,
.:: ,�,", �,-::-. "

"

" ,I � VIEIRA
< cm,URGIA GE�A{.i '! f!ol'ha Gato, Avenida Antu- t::

"

.'
'

��,tl�d'��Wl\LlUOJ�' ': ,kO- i'. t, vDoença�. de SenhOl:a� �! nio Ca-r�s 2� = sa�� 1��8, 1 armaclas.
",;, -;\MER ,,}'GARCIA,' I ESPECl1\USTA El\! DOEN. Proctologll! �: EletrIcidade I DO CI,--ARNO G de PJan,f'a-'Jo'> "

,,'
: �

,
",.. , ÇAS DOS OLHOS, OUVI- MedIca 1\...fi 1 •

>��.��om�d'Q.' J!cla" F���_�_Ip��e I DOS, N,ARIZ E GARGANTA r' Consultório:' Rua Vitor GALLETrfI 6 Sábado (tarde) _,... }!'ar-
. J�'ac1�!",;t! :9.e ,�q;,e�lCI�ª':

da

,'E�-Assistente na'PoLiclínica Meireles il, 28 -' Telefone:).. ,_ A,D,'VúGADO .:_ mácia da Fé - Rua Felipe-
""��mr���Jd,;l�e a'o B��sJ!/ Geral do Rjo de. J:meiro, na .�307, '" "

"

._ Rua Vitor .Meirtlles' 60. Schmidt.
:', �,:,,",IJ1,te�,no por",c_,!ncur;so (la

'I' Caix� .

de Aposent�doria e, Co?stiltas: Das 15 hora's : ',- � \, !'FON,�': �:468.,
t,

,

, l\lqfernldade Escola Pensoes da, Leopoldina Ral- em dIante '. FI',' 'I' ,

'7 Domingo - Far_mácia
i�'er'\'h:;ó' d'l! - Prof. Qctávio Iwa,y ef no. Hospital São João' Residên�ia:' Rua Vídl;ll

- OI._ll.lnOpO.Ij! -; da F� - Rua Felipe Sch- Rua: J:?e,d')ro - Caixa Postal n, 92 _ Telefone:' 2,:!12,",
, Rodrigues' Limà) B�,tista da Lagoa. :tarnos - Telefone 3.422. m;,ct. ---�.- '

,Ex-interno do' Serviço de Curso no Departam�nto Na-
................_ ..... -: _.�-- .............,.__/

Cirurgia do Hospital cional de Saúde DR. GUERREIRO DA 13 Sábado (tarde) - Far-

l. A. P, E•. T. �. (lo JHo de ,Oonsulta" diàriamente das , 'FONSECA Informa"'ões' r:1i{'�i.a�oderna _,. Rua João

, .: r '� /J,aneiro ;,' " 10 às 12, hOl'às. �special�sta do, Hospital
' ,'Y P.nlU,

,

.. )\lé�i<;,{, ...do lIo�pital !1e 3as, e 5as, feiras' de 15 às
,M_o.de�n,ã ,Aparelh�gem" r., "lJ;,1 e,i,S 14 Domingo _,. F�lrmácia

,

Caridade às lS horas. Lo< d d F dR"', lVlod€lTIa ,;_"Rua João Pin-
DOENÇAS DE SENH'ORAS '

I d ampa :'h e en 'l,t - , e,� � r',' .

• Atende no' HospIta,
'

e "

\ r.- l'
,

p' DTOS OPERAçõES C' ,',A� A v -.1 ••0.' 10 h :frat>or ,,'_ 'Ve.rtom�tro etc�
, Ir�) 'I ..;�'l.·r,.:l·n',·'oi..t,r'"r6 'Od8(' to.

- �,,,\, _
.

' • ,al,lu'l\f,ej' ue.,Q·as, r oras,. R' X "( d' f' 'd 'C, ( . ,',e �·�·'"r�..,> ., ,�"'. r,a

Cuns: Rua João Pinto n. 16, Consultório' Rua Vito,r �alO" ra J�g,ra la a a�, . ,<Í;(f'.ojlÍ�� JnJ.olr'riu�'i_fi� '.QUt' 20 Sábado (ta'rde) -:
,

das 16,.00 às 18,00 ,,,.' I
'

,

S I' beça) _ RetIrada de Cor.,.,,;; ,e('e�Mifi:', iÚàrlufenté, � df F"",,'ma'cl'a Sa'nto' AntoAnl'o -.uelre es, esqllll1a�com a -

E ti h d P I _, : ":. :.;; ,,'<� -'., ,,', .
' u

horas. ! I 1\1 'h pos x ran os, o u mao e, nefJiallcjr. J' , � .,,,,,'
R J

-

P'
Pela :manhã atende anRJa 'd:n� o'T 'a Esófá'go.

.

'- :'" t � ua oao mto.
esl. enCla: ravess

Uece"ita para uso de Oculos: •
,

'
. j 21' Domingo - Farmácia

diàl',iamente no.Hos- Unlssanga 2. - JORNAIS' T I f
pital de Caridade.' ,Consultório -' Vigcond� ,

,

,e e onf' Santc Antônio -'- Rua"João

Residência: .'
.

_

Apt. 1.02.;
,

ele Ouro Preto n, '2 .;__ Altos O Est�do � a.022
P�nl0,

'

'./' ,

DR VIDA"i-'- Üa Casa,.Belo Horizo1).te). A.,��zeta., 2.65&
Rua: GenerarBittencóu�t ,.,'. , ,

'j Residêrí,cia'� Felipe Seh-' DJano, da 'farde 3.5·1� �7 Sábado (tarde)
n, 101. CLíNICA DE CRJANÇAS midt, 101 � Tel. 1.560. Diário dá ManhA 2.463 Fn:-mácia 'Catarinense· -

, Telefone: 2,692. ,CONSULTÓRIO � Feli.;.
. , A Verdade 2.0U. í Rua Trajano. '

,

' ,,'
,

. ',pe $chmidt, 38.
'

' Imprensa Qficial 2.688:2S Domingo -'- F,armácia
DR.' ARMANDO VA,-I. CONSULTAS -,-I ua!> 4' nu.' SAMUEL HOSPITAIS

De: ('aridade: Cat�,rinense -' Rua Traja-
, LÉRÍO· DE ASSIS I �s 6 h9ras. FONSECA (, tProndor) " 2.3l4' no, �

_ MÉDICO -' I· RESIDtN'CIA - Crispim CIRURGIÃO DENTISTA rPortarià) ' 2.036
'.

O serviço- noturno' será I
n S

.,

d CI" I ;onsultório ,e . Residência: ., 4

R
'

• 831

j
,

os. ervI�.;)s 'e mIca n- Mira, 25. ..ereu iamG.4 , ....
-

efe:;uado ' pelas' farmácias
"fa.ntil da AS,.sist,ência l\.funi- FONE _ 3.165. I [{ua, ,F,ernand._o Macha,do, ,5. \1ilitílr .. , , .. '; , 3.157 .

'C Moderna, Santo Antônio· e
clp:fI e HospItal de Candllde ClulIca Getal -, IrUrgla '�ão Sebastião (Cua
'CJ:tNICA MÉDICA DE j1úcal Dentadllra� - Pontes de Saúde)' 3:15'3 'Nütv.rna situadas às rúas
CRIANÇAS' E AQUL'fOS D'R, ANTO'-NIO MO-,

�óve,is e'fixas. ' l llaternidade Doutor .foão Pinto e Trajano.

IAI
• R, 'o X e Infra vermelho C I C

�
.

• 12 A b 1
- , Florianópo,li$',- Itaj:d - Joinville, - Curitiba

- l!rgIa -

\' Ã·a•
•

-

• ar os ,orr;:.a ... v.} presei1t� ta e a nao po- ,

r Consultório: Rua Nunes NIZ DE ARAG O lIORÁRlO: De segunda a CHAM1\DAS tIR- "lt d
,. .

-
,

Machado. 7 _:_ Consultas das ,,' 'exta-feira das 10 às 12 ho- GENTES ,.' �:::r�::ç;oe��s:ese�éPp::���; Agência�: nR'UUaa DT:���oe ��l�!�: da15.às 18 horas, CIRURGIA TREUl\fATO-, :'[1$, e das 14 às IS, ho�as. Corp� de Bombeiro'!! 3.313
'Residência:-Rua Marechnl LOGIA D!ls 8,30 às 1,2 horas aos Serviç:o I'fuz (Recla ', OH.'lltO.

Guilherme, 5 _ Fone' 3783. Ortopedia
'

,sábados. .

'

j" mações) 0.; :t404' D:�partamento de Saúce
Consultório: João Pirito, Políd." (Sala C"mls- Pública, 29 de janeiro de

--- - iS, " 4- sfÍt'io) . . . . . . . . .. %.038 1954,
,Das 15 às .17 diàriarhen te. Polícia (Gab. Déle.

Menos aos_Sábados D�. lJ,IB CHEREM
'ado) .

Re's.: Boeaiuva 135. "ADVOGADO , COMPANHIAS DE
Fone: - 2.714.-' Causas cíveis, comerciais, TRANSPORTBrespi· "

Criminais é, trabalhistas:' ,:. .> AtREO ..

Consultas popular,es I

TAC .... '" •......

R N:
I : "M' 'h d 17

'Cl'uzeiro do S�J •...
,y� ,unes ,�c.a 0, :, Panai!' 3.553

(e�q. Tiraden�es) -:,$obra,:" 'Vari, ., , .. : .. 2:325'
·do -- sala 3.. .,1 -'Lóide.-A'reo I 2.402
;

" Re:al· ... � �'.
"

.••• I' • �. 2.3r3@
I .'

_

,'[ ": Scandinaias' '
.... ;, .. , 'l.MP

I ' ., "s'co'la n.Jllm''à', Ia'
'

IlOTtis ..
,

'

,D ,p_I" "L�][ .'.... : .... , ..... 2 021

ldveDtlJta�;' :::::;��, .. ;)� ': : � ::�,::' ;:�!�
, , La Porta

"

.. ,.:.'ó" ••• ', 'S.!�l
Matrículas 4ber�à-S . 'Cscique, .•... : ":,' .. : 3�"49

C..trsos: -:Primáifo e,Aii� Central >(: .... ,2,b!�II'Estrela • ..., l.311
J;nissã9. �, Id I

'

.. "-9, ,.. ea , '. ..•.ba
"

Rua _Yi?co,nc]e ,de D4ro' ESTREITO,
Preto, 75.

\

\.

2 Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Fevereiro de í954
��--�-------------- '��--�,.� .

.. ;' : ,o<

". '

/

I

\
-

DR- J. LCBATO
FILHO

2.594
,Luiz Osvaldn d'Acâ��9ra

,� , Inspetor de Farmaclas.

üllenças do apare'hó
./ ratório

TUBERCULOSE,
RADIOGRAFIA E RADIOS
CÓPIA DOS PULMõES

.

Cirurgia do Torl!_x
'ft)f)l'nlado ,pela Facu�dade
N ae' :on.al ,de Medicina, Ti;; io
;ogistu e,'q'isio't:il'urgião do

I
.!:Iospital Ncrêu ,Ramos

Cu rso' cie es,pecializaçãe pela
S, N, 'l'. Ex·in{el"�o e Ex·aR
sistente Je Cirurgia do PrOl,

'UgO Pinheiro Guimarães
, (Rio).·

>:'Cuns:' 'F-élipe Sch'riüÍlt, 38
_ Fone 380'1.

,

Atehde em hOl'a rnar('ada,
Res: Rüa São Jorge 30 --

Fone 231)5. I,

·Agênci·a
I I.. I

Caixa' Postal. 45

t'}orianÓpolis
Santa Catarioa ; Disque

o ESTADO"

O MAIS ,l\JODERNO, E EFICIENTE TRA'fA,MEN.
ro PARi INFLAMAÇOES E ,DO,RES.

,

.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

DR'. GUERREIRO

IDA -VOLTA
Ji'pnlis' Itcijaí' Rio Santos

28/2 1/3 -

.5/3 7/3 ,12/3 13/3
16/3 1,8;3 123/3 24/3,
,27/3 29/3 3/4 4/4'

�. "HoráriO de saída:- tle Fpoíis., às 24 horas
do F.io. às 7 horas

Para 'mais informações' dirijam-se à
EMPR1!:SA NACIONAL DE -;'�AVEGAÇAO 'HOÉPCKE

•
•

"

Com êste VAlOr- V.S.
Abrirá. umA ContA que

';';l��í!i",.P!!:�' Ih�
",ende·...;. jurO com·

" pensc.dor)e \

levol,"'� pol,r'e, S_Uol, residen-

.,
• 'Ci� um:lind!, � útil prese1?te:

umBEL/$9/MO eOFI?Ede AÇ;O eROMADO.

N'COA(3°RlcbLÂ '

�

, ,1lu4J�, 16,
'

.... f'I..ORIANOPOlIS - -sANTA eAT�R'NA

Viagem C,Qm, segurança
e

L

'rapidez',
"

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS' DO

RIPIOO {(SDL--BRASILIIRO» ,

�HeJociQs' de Ocasião
'A SUBRAL, com escritório nt> Edifício São

Jurge -,Sél1a 4, oferece á vérida:
LQtes dê terreno; ,il}ch.isivo. uma magnífica Ca

. sa de alvenada, situados á rua Presidente Coutinho;
.

. DUp5:�ca��s ,de ah..enaría e uma de madeira

,:(cqnlltI;1;l.ção l'ec,�Ílte), situadas á rua CeI. Pedro De-

,

mor0 '----r= E�trfito.; , ' "

, , Uni J!onjunto de casas de m�deira - Estreito;
Lotes, de terrenQ situado.s na- Vila .EI@r-ldá -

Estreito, em prestações suaves e sem. juros; ,

Dois lotes. situados, na Avenidã, TF.Qmpo.wsky,
medindo. cada um, 13. f' 50. ",

"

" '.
,',

,

Uma vila de a1venaría na rua Aioací:Va,z/Calladoj
, 'Uma Casa dê -ahtenaría na rua Remando Machado:

,

Oito casas de_' alvenaría na' Avenida Mfluro ,Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econô,mica); . \

,Um" ternmo, na Ayenida Mauro Ramos, ,medind"
13,20 x 22,80; ,

, Um, nragni#co terrt:no no. Sub-Distrito do, Estreito',

,_ .Imedin��, �:�� �O, dist�nte cincoenta ,�1etro.s da praia,

,

'YencJe�se/

�Úvand��com Sabãô,
.

\i,irg�m :,l�sll���i�lidaCfe ��G�O VIR�'h'
da· CII. IITZIL '18pnSTBllt�J8ID,lIte., (m�rtla· re.gistrada)

;

� t�}P:_Jí�; 1O:��); tjt"
: "

, 'coJlomiZil-s'e. tem:po, tf d,iD'b,eiro' ',.':" "

-",' ",=c�'-'-'---r �- ._,�,

'" ::'__ .. ';.-_.�'�'-"--�-----,

, CASA com seis quartos,
sala de jantar e copâ.
'Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 d�s 14 .às 15 ,hora�
,

CASA MISCELANYA distri
buidorl,t êíos Rádios" R.ê.A.
Vitor, ValvullJs ,e, Di�c�s. .�

'Rua Conselh,eiro ·Mafra. '

/_
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��Q BSTABQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

RITZ A PARTIR DE 6a FEIRA ESPK·
CULAR MUSICAL DA METRO

/TÉDIO
;.

ÚL'rIMA MODA

.

O ar é morno e abafado. A mata, seca e ardente.

Há quietudo demais no cimo das ramadas.
Nem um mugido se ouve, ao longo, das boiadas.

Nem uma folha cai no chão adusto e quente.

Demoro e sonolento olhar pelas estradas.

Nínguem passa, afrontando este sol incluemente.

A própria natureza adormece, indolente,
e há um 'grande bocejo envolvendo as quebradas.

Ah! Pudesse eu mover as árvores, os ninhos!
Sacudir o torpor de cima dos caminhos,
e encher de 'ruido e sons a tarde preguiçosa.

V�jo,..lbnge,' a pastar," o gado manso e nédio.

Ponho-me a bocejar, achando a vida ociosa,
nesta hora que 'se alonga, interminável. Tédio ...

l V?� Aint.eresses ,na- nossa

existência ...

DR. FRANCISCO .

I Do berço fi mortalha ...

CAMARA 'I'
um espaço cheio de anseios

insatisfeitos, de desejos nuns

Transcorre, hoje, o ani- I
ca 'realizados, de sonhos

v; rsário natalício do nosso múltiplos, em que persis

presado conterrâneo dr. timos acreditando na pos
Francisco Camara., Néto, sibilidade das coisas impos

advogado no forum desta síveis

Capital :

e Delegado do Mas talvez chegue o dia.

I.A.P.C; .

- quando já não tivermos

....O�04.....\)4Í..(�.

\
teiga e misture até ficar

encaroçada. Acrescente as

apresenta
' .. .

t
'

2 xícaras de farinha de passas e mis ure mais

EO distinto aniversariante
trigo peneirado pouco.

muitas felicidades., 2. Bata '�s ovos até
-:. 3 colheres das de chá de
�' ,

FAZEM ANOS, HOJE:
fermento em po

I 1 pitada. de sal

Manoel V··
2 colheres das de sopa de

:--' Sr. ieira

C dei f
. ,. I acuear

01' erro, uncionarro pu-·' ,

1-1' t d 1 t d 1/4 de xícara de mantei-
"'" lCO es a ua aposen a o;

-

ga ou margarina
- Sr. Edilio Costa;

1/2 xícara de passas seiU

3. Divida a massa em

duas partes. Abra cada me-

tade num círculo de cerca ATENÇAO:
de 20 centimetros (um pal-' Em virtude da Grande

mo). Corte em diagonal, Falta de Níquel, a �MPRE.
de maneira a formar 8 tri- ZA solicita, encarecidarnen
ângulos. te, a cooperoação de seus

!riOS;
.

_ Snra. Hedy M. Espin-
MANEIR ADE FAZER: 4. Asse numa assadeira distintos frequentadores,

1
untada, em forno quente, trazendo o DINHEIRO

do a;

S L P tt.
1. Peneire junto.:;; a fari- cerca de 15 minutos,' .. até TROCADO.

- nra. aura ra s, I I

St M
.

T
.

h nha, o fermento em pó, o, que fiquem tostados ligei-
- a. ana erezm a , ,

I3:a;Meni�o Hugo José, t
sal e o açucaro Junte a man- ra�ente. (APLA)

fiJ.ho do sr. Astor Ulberich; r
- Menino José Osni, fi-

'ANIVERSA'RIOS:

·0 ilustre aniversariante

possue vasto circulo de a

rr.igos e admiradores,
.
pe

las elevadas qualidades que
lhe ornam o carater, to1'

nando-se elemento destaca

do da sociedade local.
'

Moço, inteligente, de vas

ta cultura, é ainda benquis
to porque sabe se impor aos
seus coestaduanos com a

e lhane
. :; ,;,;

sua fina educação
za do tratar.

O ESTADO

- Snra. Iracema Bois-

Lucia

x

Lobo Fadigas

*

mais o direito de esperar

coisa alguma - em que o

milagre se realizará, e a-
. Um vestldo muito práti-

contecerá o impossível! co para a rua ou para o Ira-

SILVIA _ (APLA)
\ balho, sáia justa com dois

1
bolsos interessantes e co-po

b I I fechado bem simples com
O a

I!!m laço grande em tecido
I de cor diferente.

-o--

Experimente
PÃEZINHOS

, I R L-'Ã· N D E SES

,�

. INGREDIENTES:

carcm esbranquiçados. Jun
te ao "leite e depois acres-Icente tuod à massa. Amas

se bem.'
.

Boisson;
- Snra.

d .caroço
esposa o sr. Sérgio 2 ovos (grandes)

,

,..,

1/4 de xícara de leite.

!hinh.��:i:� o;:��ar�:�z Participação;.
'Alves;
- MEni!1u Regina, estre-I Antúnio Setubal e Senhora participam

i
a seus pa-

mosa filhinha do sr. Ger- ·entes�. conh�ciaos.o nascimento de seu filhinho que

wn Bandeira.
:ecebera na pla batlsmal o nome. de· LUIZ, CARLOS,
1corrido na Maternidade "Dr, Carlos Corrêia"�

Data 9-2-54.

.... �on,

Mercedes Ra-

-0-

Bilhefe da
Semana

ANSEIO

Estamos sempre sonhan

do com alguma coisa ...

Por mais que tenhamos,
por muito que -a vida Ilos

tenha concedido, há sem

pre um outro anseio, um

, desejo· que a vida se negou
"

.

a conceder-nos.
A N,atureza colocou den

tro de nós esta insatisfação,
êste desejo de impossível,
talvez como um estimulan

te -para a. vída. Talvez séja
assim que mantenhamos,
sem sabê-lo, o afã de viver I

.
e, na luta pal�a aLter o que

almejamo", de:�obrimos no-'

,

,; Às 8hs.·
'Eri�� FLYNN Ruth

RQMA '·em: IMAR� - MARU' .... ,: .
_

.

,

No��ograma:
". U R U B U'S'E R V A N D O\IC A S' A'Noticias da Semana. Nac.· , I .

PreçQ�!' ;6,20 - 3,50 ZE' DO MENGO na porta do arco olum ô'-
Vende-se uma casa à rua

I'Dp. até 14 ar.os, I' 1 General Bittencourt nr. 67,
Lí ontem a parte es- nauense e tendo o goa por

portiva do jornal :'Folha

I cert�, apitou! A bola vier

..
a

nesta capital.
-

Popular". Concordo com o da linha de fundo. Impo.ssi- Tratar com o proprietá

autor e mtodos os artígos
'

vel um impedimento. O juiz rio àRua Felippe Schmidt,

então' €, tendeu o braço e
nr, 48.

como sentisse um píngo de

aguassuspendeu () jogo; ..
Concordo que o juiz já ti- x . x X

V(:�SE apitado antes da bo- - Dizem as-er.ós ling-,;a� I
. I

la ir as mãos de Mosiman, que o técnico Ot') G'oria

mas apitado o que'! Desta vai-deixar o América pH a
i

conversa de bar, só se pode

I
entrar no Grên» p.·rte-:

c:'.'1cluir uma coisa: "0:3 Alegrense As,>1 nele ,1\50 I
, ,

iiiiii_iiiiJiiii.·.··.-��ÍI·IIII..._..!
d:)i�: conversadores não es- ferá de, dar '.:xplicações"

I fM' lU g':\INafê.' lavé,fn tornando água mine-' aos torcedores l'ubro�.;

\ róI Fica no Sul ...

'TINO RpSSIO em: I x -x x x x x

,':::ERENATA AS NUVENS '
_;_ A "Revista' da Sema- - Estão dizendo .:jue_ o

�o programa: na'.' publica em côres a Avaí não poderá passar pe-

Esporte na 'Tela. Nac, PRO';A'VEL seleção bra- la ponte, por causa do ta-

Preços: 7;qo"_ 3,50 si�e11a "segundo os �nten- manha elo saco .. : 1

ln�p. §1é ��:�tl(jS ..,,:\_ r:':idos"; 'Castilho (não-pôde x x X' Vende-�e �ma sala de

11) Mat:r� (nem foi i�scri- O "seu" Perei l'a fu: jantar de Imbuia, com pou-
/

to) e Pinheiro (dois za- viajar e não aviso.r aqui p

gueil·oçee�Úais?j'. D.
-

San-

\ Zé,
hem? Está bem, não faz

tos, P 1'<.ndão e Salvador (e mal ....
ó Bauer que é O' "capiFif)"?'

'I,Tulinlto,
Rubens ('e o,Hur..-1

.--'-------,

berto?) Carlyle (foidispen- Aca·dem l-a Mt611·larsado pará o azar do "seu" ...&'&

Ivo .. .] Indio (o Indio é

centro-a vante ... ) e Escuri

nho (também foi dispensa
do. ) Como se vê, una
grandes entendidos ...

x x.x

- No jogo Avaí x Car-

los HE';1aUX um petardo fojj 15 MAR 54 _ Início do
desfej:iào contra o arcO' df

r
recebimento, .pela Seçção

-Mosiman, que segurou o Técnica do Gabinete do Di ..

'!ouX'o c o largou. .. dentro retor do Ensino da Acade
do goaI. 1'.las ó árbHo ji> mia Mmtar, da documenta-

•• _
havi.l ��)itado. Uns afirma":

PartlclpaçaO rinn que o juiz apitara 'foul
MILTON DE NILMEIDA. cie Sal:1 e juravam que h)\.t·,

COELHO E SENHORA "'/era o íc_ul, embora "j mit:

Participam aos parentes e 110n ata-.:"mte não tivfsse

pessoas amiga�, o nascimen- chegàda f.O arco senal.> dL

to d sua filha MARIA HE- pois da bola estar nas 1 E

LENA, ocorrido a 17 do les, D\.I�iOS viram um :.r

corrente; na Maternidade p.,din ;li�tO de Lisbôa dI'!

"Dr. CarloS Corrêa". Bolã,-! e dos outros tarnblm.

O �ato f: que o ..tente foi

um

..

�ITZ
As 5 e 8hs.

Frank LOVEiOY
Jeff COREY -, Douglas
DICK em:

.

�' %
CLAMOR HUMANO

No prograrría:
Atu�l.r Atlantida Na('.

Preços: ),�,o - 3,50
Imp. até 10 anos.

A, 8hs.
.

� ,

j\lec Gl;TMES -·Stan!"y
HOLLOWAYem:

O MISTEfUO DA TORnE

No programa:
Filme Jornal. Nac.

Precos: 3,50 - 2,00

I�p� até 14 �mos.

Gordon lVIac RAE em:
fi-

l'RES ,CADETES EM

APUROS

Preços: 6,20 -.3,50
No programa:
Atual. Atlantida. :r:rac.
/Imp, até 14 anos.

I I

ali estampados. Mas a con

versa de bar, cá prá nós,
'�stava muito OFF-SIDE ..

Vende�·se
co uso.

,..... -

Vêr e tratar a Avenida

Hercílio Luz n. 190

das
•

AgulbtlS Negr"s
'CALENDARio DO PRÓ-I .. De 20 a 27 MAl 54

XIMO CONCURSO DE Exsme Intelectual,

ADMISSÃO" 2S e 29 MAl 54 - Exa-

lhe Médico.

10 e 2 JtJN 54 - Exame,

Fisü.C>. I

(Matrícula ge
l'al

14 JUN 54

ção, de inscrição dos candi- (InL!:O do no-

datas. vo Período Le-

19 ABR 54 - Limite MA- tivo.

XIMO, IMPRORTIOGA- OBSERVAÇÃO: Qual-
VEL, para erftrada do re- qUFr,. escla'reciment.o a res

qilerimento e demais doeu-
I
p('ito será prestado no Quar

mentos de inscrição, ná Sec-I tel General da Infantari�

<:ão do Gabin�té do Diretor, ��Vi:;lOnária, ,!la., à Av. Her
de Ensino da Academia Mi- CUIO Luz 1?, I',

li!ar.

.. anulado porgue o juiz al)1. Entre 3 e 8 MAl 54 -

tou U ;\1 TROÇO. A pl'OpC- Publicação na imprensa lU.!

Vend .

e
sito o dr. Rube'1 M.cl'it'? tlltina dá Capit�l Federal da

e - S contQu-l�fJS ante u�;tt>m ql�(� "p'ação ,h:, candidatos h.ls-

I Fino espelho com' moldu- tendo. levado o "eu Clllhf. critos e conútnic�ção indivi-
I
Ta antiga, medindo 1,53m. de Can6inhas a jo�ar em

I
dual ,---

x 0,65m. BI�mena�,. acon�,.e�eti 141, ;.17. MAl 54 - �presenta-
Vêr e tratar- à rua Fer- COisa pareCIda: o )u:z Pere- (;ao dos_,.,. candldatos na

I
._.

t
-

.

narydo Machado n. 40.. �a, vendo um jogad.)r Ji"Vl'e A1VJ:.<\N,.imrreteri',elmente.

Casa a . Beira "Mar
f ,

VendE-se aprasivel vivenda situada a Hua Bocaiuva,
•. 43, nesta Cidade. Mais infermacões, com o Senhor
\lcibiades Dias, rua Alva�o de Car�a14o, n.,19.:

.

00

Fr.quez•• em .se,.1
Vlnbo Crellotldo

.

(Silveira)

ZE-MUTRETA •• tI(

Atenção
Casa de família, aluga-se

ql.Ía�io com café pela ma

l, nhã a rua Conselheiro Ma-

(a
". 93

PÓDto Comerciai
Aluga-se ótima S;:lla pró-

pria para 'Loja: col1l 5 por-
-

tas de frente no ponto do
, ônibus - ESTREITO.'

Tratar com o Sr. Car.los
da Silveira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REVAN-CHE
'.�

o AVAl, NÃO SATISFEITO COM O RESU LTADO DE9 X 3 QUE LHE IMPÔS'O·IMBITUBA,. SÓLICITOU E OBTEVE RESPOS
TA FAVORA'VEL PARA UM NOVO�'ENCO NTRO COM O QUADRO IMBl!fUBENSE QUE TE�A' CARATER DE REVAN'CHE� O

ENCONTRO FICOU l\JARCADO PARA A NOITE DE SEXTA-FElR1\, ,NESTA CL\PI TAL

\
'

�.�".·"·.""""""""'.·.�WJ·"".·,,,_·,,,,---,,,,,-&-_:,,-.-,-,·,,.·.,,,,,"V!.;.,,�,,,,,,,,,,,, �-.-.-.- � ,,,,,;,,,,,,�� ,.,..._..� ..o ()"....( 1- �� ,.a.-",..;a� :JIa a..�:.�J".��a..",.......o.a. - .

,

,

o oE s P O rt
.•••.•.......11....... lI.r .•••.••�...-cI4ll�:>e..04_>04_":O'_Ito()..�...�)4I...oe

PORTO ALEGRE, 23 (V. A) - A diretoria do MEXICO, 2? (U. P.) -

Grêmio Portoalegrense recebeu um telegrama da dire- O Vasco da Gama venceu

·Che.gou ,.uiH' t·p-"'a:i:p.a". de Re,mo da C'BD, ,d!�,dsoe ��::�e�âoV�:�:'d1�;u::/�:i�n:�:0:1:e��n�:��� o quadro mexicano do

•

A

, '.,...; • • • .� -bíU
.

tal contra o Grêmio. O Rapid quer 100 mil cruzeiros por Tampico, por 5 a 2, no se-

Desde �nte-ontem que a

I' ca�a�'ma .consegUIdo pr�-I )bservan�o os movlme.ntos I P�rnamb�c�, Estado do

I duas partidas, Entretanto; o Grêmio respondeu ao Rapid gundo jogo da série inter-

nossa Capital hospeda o Ia- melro triunfo da memora- de Hamilton Cord e 1 r o, RlO e Espu·1tosanto.· que não pode aceitar a oferta, uma vez que os seus jo- nacional, realizado domino
moso técnico alemão de re- i vel manhã náutica de 17 de Francísco Schmidt, Edson Após, Rodolfo Keller se- gadores encontram-se em férias. Então o Rapid telegra- go.
mo Rodolfo Keller contra 'janeiro na prova de out Westphal e Sadí Berber os guirá para Porto Alegre ,'ou à diretoria 1:10 Internacional oferecendo-se para jc- O t' f

,

'

:
-

I. "
-

, ,

.' '

c

.

.

f'
'

gar em Pôrto Alegre dois prélios contra o clube "colo-.
s pon os

.

oram mal'ca-

tado pelo Flamengo, do RlO'l riggers .a quatro remos
t b " " d onde Ira com a mesma ma-

d" O I t
.

1 f' de r d I b dos por Sabará aos 24 mi-
. .

_.

. ]ua roo ravos rowers. o
'.

_,
ra o . n ernaClOna lCOU e respon er ao c u e aus-

I

". , ,-

e posteriormente pela Con- -
com patrão, mais uma vez

'ld L tã b ilh t
'I�l'idad,e em - relaçao a guar- tríaco nestas próximas horas nutos Maneca aos 26 De-

. _ ..

:... o uz que aO" 1'1 an e ,. .

_ . .

. i ., ,

federaçao Brasile 1 r a de coube .ao nosso remo a in-
t

-

ti L ,A
nrcao de -out-ríggers a 2 re- "[atr aos 60 Oel.oa aos 65

.1 uacao lveram na agoa
-

,

. � .

Desportos para observação cumbêncía hourosa de com-
-

, mos-com p�trão que se lau- J •

t lt S b
- Rodrigo de Freitas, no Rio, _.."

, nunu os, em pena .y, a a-

e preparo .das guarnições petir frente - as melhores
.

d deram' d
reou campea brasileira. ' HUNGRIA:} X EGITO' O rá aos 84 Ochoa aos 85 de

campeãs das diversas
.

pro- guarnições do Chile, Para- quan o eram uma. ver a-
Ao "coach" da C. B. D'I ,.

.

., penalty, � Mansca aos �7.
vas do' último ce�:rtamé ':'na- guai, Uruguai, Argentina, Ieira lição de técnica e fi- endereçamos

f
os nossos cum- CAIRO,.22 (U. P.) - A. re?resent�ção hu�gara de

.. ., c�<m5\1�e"q�e' f�;am,designa-' Perú, etc. Contra os, por- 'rra ás guarnições de São primentos, -desejando-lhe fe- futebol, derr otou
.

em enconh.o mternaclOn.al, disputado
.. .

, ,

1 ":J 1 D' trit F d . 1 B I,.. ..

d' 1 ontem, nesta Capital, o selecionado do Egito, pela con-

�as', .p,ara ,repl;es�ntar o tênhos temos . uma ve ha .. au o, IS rr o e era, a-
I
JIL. esta a na metropo e

tagem de 3 a O. O. primeiro tempo encerrou-se com o

::Brasil �o próximo Campeo- contaa �justar, pois por �Ia, Rio Grande do Sul," barriga-verde. placard de ze.ro a ,zero .

. . na'to Su1-A�n�ricanó de Re- eles fomos derotados no .úl- ,

."
-,.,

»
,

> ;S· '·'f d
1 .....,•••••_

>

� .
mo que terá lugar 'em ão timo certame, e etua o em

Paulo em.rnaio do correntej Valdívía, no Chlie.

ano. ,

Keller está na Ilha, onde
Tendo a guarnição de S. I per�necerá poucos dias

Mesmo perdendo o encon- ,ford, aos 50 segimdos, de- . T.ratar em Itajaí, áO lad:J

iro, o 'Coritiba ,sagrou-sé senípatou a partida, caben- .-10 CHtório (�O Registro Ci.

..!ampeão, porquanto foi esse do áO mesmo. Sanford a v:l (l m o prorrietário.
certame disputadó e� gôl ccnqi.Jista io terceiro tentá.

avé�ge, dando assim o ti- Ari cé>nseguiu movimentar

f.ulo- ao clube- curitibano, novamente o placarde aos

_0_ 048IiI!0. E ti_ LM'-_...II__.._...__r_�.lilW_•.IiI·__..IIUi
'

••

Keller está na Ilha
O RAPID QUER JOGAR EM

. PORTO ALEGRE

Brande·excursão �o.caijeao catarioeRse
./

VASCO, l'ETRA-CAM�EÃO DO
. TROFÉU �BRA'81L" .I'eurinho acompanhará a .delegação do. Car

-osRenaux ao Paraná e Rio Grande do Sul --
ta-feira, um atencioso convite da diretoria do Campeão

.

Càtarinense de 1953, para acoÍnpanhar a delegação (16
mesmo nas temporadas que empreenderá ao Paraná e

j jogos nas araucárias e 6 nos pampas. Rio Grande do Sul, no próximo mês, sendo o, início 111ar-

t cado para o dia 4 no norte da .terra das araucarias, onde
,

A nossa reportagem esteve," ôntem, palestrando realizará nada menos de 9 pelejas, rumando à segui)'
.om o conhecido árbitro baiano aqui radicado há mu]- ,para o interlor dçs pampas, onde disputar.á-);ets encon ..

;os anos, tenente qa aeronáutica Manoel da Paixão Tou- . tros.'
� ,

'",
� {:

·ÍI,1ho., ex-dire.tor do
IDepartal11e�to'

.

de A'rbitros àR I Dedarou-nos o competente "refer�e:: ter dad.o re5-

·.T.C.F.
I
I.,

-

.

• I

I'
l!i,os!_a ao convite iormulado pelQs brusquenses que, des-

Inforn;ou':nos Toudnho ter re�ebeido, a?ó� o. pré.lil) ta 'forma, �sta.rão tpelhor. gar,antidos pelas .arbitragens
ntre AVal e Carlos Renaux, reahzaqo na ultIma qum.. do melhor arbltrÇl da Capltal.- ..

I
/ !

BRILHOU O ATLETA CATARINÊNSE
WALDOMIRO MONTEIRO QUE VENCEl1

.

OS 800 METROS RASOS
-

O Troféu "Brasil" de 1954 que reuniú,' sábado e "-do
mingo, no Pacaembú, nada menos de 18 c1_y!>es de'São
Paulo, Rio e Porto Alegre, teve como vencedor o Vasco
da Gama que conseguiu 114,5 pontos contra 112 do São
Paulo que foi o segundo colocado.

.

Publica,mos abaixo os resultados das diversas pro-
...-------------- ----_.- -- --

1JifiCij, a, .. presença. �o lido
/

Luz·. na
.....

'Interna�ional de�Montevidéo

vas:

\

p

HOMENS
Arremesso do peso - Homens - 1.0 Alcides Dam

hrós, Vasco da Gama, 14m55;
800 metros rasos - Homens - 1.0 Waldomiro Mon

teiro, Flamengo, 1'56"9;
400. metros sobre barreiras - 1.0 Wilson G. Carnei

ro, Vasco, 54"3;
100 metros rasos - Homens - Final - 1.0 Paulo

Cabral, Vasco, 10"5;'
,

Salto com vara - Lo Fausto de Souza,' Saldanh�
da Gama, 4_m06;

3..0.0.0. metros "steeple chase" - 1.0 Edgard Mitt,
Cõrinthians, 9'37"2;

Salto em distância - HOmens - 1.0 Mario 'Gon
zales, Cruzeiro de Porto Alegre, 7m46;

4x100. metros' rasos - Homens - 1.0' turma do
Vasco' (Pereira, Ijo€ 1, Moreira e Cabral), 42"3;

Arremesso do dardo .:;_ Homens - 1.0 Orlando Cou
,to, Saldanha da Gama, 55m55;

Arremesso do martelo -- 1.0 Valter Rodrigues, Bo-
r

tafogo, 50,42;
.

40. metros rasos - João Oliveira, Botafogo, 50."2;
2.0 Manoel Salles, Botafogo, 53"7; 3.0 Ulvio Aires de
Abreu, São Paulo, 56". Triplo - Jorgely Santos Fi.
gueiredo; Bótafogo, 15,48;

.

1.500 metros rasos - 'Liliz Gonzaga Rodrigues,
4'02"2.

.

Arremesso do. disco - Homens - final - 1.0 Alci- . Nossa répqrtagem t�vé ensejo, ôntem, de conversar

des Dambróis, Vasco, 41m96; �om o esportista Moacir Iguatemy da Silveira, nosso

1.500 metros rasos, Uomens, final - 1.0 Edgard Miü, �olega de imprênsa, ex-diretor-proprietário de "O ES·

Corinthians, 4'0.1"1; "

: .

.
." ,. TADO" e que é, no esporté do remo de Santa Catarina,

-

Salto em altura, homens, final�- 1.0 Adilton Al- �ina das figuras de prôa. -

,

!!leida Luz, Flamengo, lm85; ,_. ,., 5:."'
� , ,

. NÃO IRA'::. "-

110. metros sobre barreiras - homens - final - Como é sabido, Iguatemy foi' o timoneiro das guar-
1.0 Ijoel Rosa, Vasco, 15"; nicões de quatro e oito· do Aldo Luz que tão retuniban-

200. metros rasos - homens - final':"" 1.0 José te; glórias- conqúist0u para o remo barriga-verde, .

ao

T�lles Conceição, Flam�ngq, 21",7;,
'

levãntar os titulos de canipeão brasileiro de "four" com O FLAMENGO JOGARA' NA ARGEN fI"'\
40.0.'metros rasos, finál, hom_ens ,...:... 1.0 Mario Nas-' timoneiro, n'õ Rio e vencedor das duas famosas provas

.
j i '.'

'

.

." a.

cimento, Vasco,48,9;' clássica'i> que tiveram por palco a' gloriosa Paulicéia de RIO, 23 (V. A) '" Está Para c0mpetir, Freitas

Salto triplo, final - 1.0' Ademar Ferreira da Sil- quatrocentos anos.' assentada a realização do Solich foi ouvido e julgou
\'a, São Paulo, 15m72; 'Sempre amaver e prestativo, Iguatemy nos infor- internacional de Buenos Ai- a equipe erp condições de

,

]0.000 metros rasos ...:._ 1.0 Orestes Búeno, São Pau-& mou que, i.nfelizmente, não irá ao sul-americano timo. r�s, em que serão partes b bem representar futebol ca-
lo, 33.36.1; \

. near a embarcação brasileira representada pelos rema-
_ Flamengo, o São Paulo, o

4x40.0. metros rasos - 1.0 turma do Vasco (Vilson. dores do Aldo Luz. Os afazeres que'não são poucos, o

Ulisses, Landualdo e Mario) 3.19; impedem de tomar parte nos treinos e assim resolveu River PIate e o Indepen-

MOÇAS I comunicar à Federação Aquática de Santa Catarina a dente.

Rev. 4x10.0 metros 1'a�os, moças: La Turna do Pi- I sua decisão de não tripular o "four'?' c<'mstituido por Os rubro-negros, à testa

nheiros"(Elza, Lucila, Clára e GeQ�gina), 51,2; .

,Côrdeiro" ChiCã?, Edsõn t. Sadí.
., ..•

'

das negociacões delibera-
, 100. metros rasos, moças, fina)- - 1.0 Melania Luz, 'Caberá à F.AS.C. a .indicação de:'novo timoneiro, o ! .

t
•

t' \

d
-

P I
-
..,

1 d
'

.

!h'd D" C d R'
. ram Jun amen e com os e-

,(
Desta forma, o Flamengo

Sao au o, 13.; .

I qua evera ser esco 1 o entre eclO outo, o la-. .'. ..,

Salto em altura - Moças - Final - 1.0, Clar-a chuelo;, l\cioli Vieira, do Martinelli e A'lvaro Elpo, do maIS l�teress,ados, progra- deverá seguir no dia 12,
Muller, Pinheiros, 1m55; Aldo Luz. I n,ar o' torneio quadrangu- com destino a Buenos Ai-

S�lto em extensão - Moças � 1.0 W�da dos San- O desfalque que �ofrerá a gl!arnição catarinense,
I
lar a ;;e1' disputado na ca- res, embora Afonso Doce

tos, OSao IPaulo, 5m18; .

d" 'd T naturt�lmtentef. �ue dseradlamentado psrofutndCamte�te pel<�s I pital platina entre 10 e 21 r tenha série de objeções á
F uminense venceu a prImeira lsputa o ro-

.

espor IS as a lclOna os o remo em an a a arma, pOl'> I .

'

"" _ '
.

féu ·"Brasil" e- o 'Casco as 'quah�o seguintes, nas .cin�" Moacir reune, inegavelmente, inteligencia e perícia rio de março Jogando o t�am promoç�o do tor?eIO na da-

realizações h,avi<�as. ._

".:.J .' controle do timão.
.,.

rl.ibro-negro, a 14, 17 e 21. t:l prevlo:b,

Ao que parece, está difícil a partiéipação' da guar-
----

lição de out-riggers a 8 remos á famosa Regatalnter
lacional de Montevidéu" marcada para ineados do 'pró-
ümõ m�s de�marçG�'n�,Cljlpital uruguaia;- visto que qua- PARANAENSE
,TO dos oitó integrantes do barco aldista vencedor das

I CURITIBA 23 (V. A) rle foi conquistado por in-
Provas Clássicas "Fundacão da Cidade à.e São Paulo" e

J d d'· E
A d d

•

'1"
- d'

- ogan o ommgo no s- termédio de Almir aos 28
";Forças Arma as o Brasl estarao ocupa os com os

, .

' .

�xercícios para o sul-americano de maio próximo. I . adIO Belfort Duarte, o �.A. minutos, para o Paranaen-

'Todavia, é bem possível a participação do, alvi-ru- Paranaense venceu o Cori- se. Ari conquistou O. tento

bro na sen.sacional prova, da qual fói ó vencedor no. tiba F. C. pela contagem de de empate aos 44 minutos,
lho passad<., desde que Tuca, Azevedb Vieira, .K'l:i'til e 4 a'2 prélio esse realizado I terminando assi� o primei-
.(alifa treinem em conjunto isoladâme_nte do "four" con- d: d f' "D d
locado para repre'scntar o Bi'asil na fes�a máxima do em lsputa o t:o eu , r. ro tempo com empate e

c'emo'Continental. .... _ .>.
Carlos' Eduardo Veiga Le- 1. d 1.

- .,' .

;:,,� f.o". No segundo período, San-

O ATLÉTICO VENCEU O CLA'SSICO

IGUATEMY 'NÃO IRA' AO
SUL-AMERICANO

que, como se sabe, derrotou 37 minutos, cabendo a AI

p Parana�nse por _4 a 1 no dane marcar o quarto e

rJmningo passado.' 11Iltimo tentq para os para-

o primeiro tento da tar- naú!!�es.

...

r!oca, apesar dos desfalques
�ofridos com as requisições
de Rubens, Déquinha e In

çlio.

i vo"
VASCO 5 X TAMPIC(
2', NO ME'XICO

1

Chevrolet·1953
.

Chevrolet 1"153, com 3.000 ..-

Kn .s. origin(l�s faixa bran- .

ca, Cé.pa az'A claro, mecâ-

nico,

Vendo pcl.! melhor ofer

la. llu�e: Cd 315.000,00 ou

tr:_1I �.

Vende-se
Um armangem e Bar.

-ótima freguecia bôa casa

no terreo do Salão Grêmio

21 'na Rua Blumenau

Itajaí.
Tratar no mesmo.

Motivo de doença com

urgencia.
Preço: Cr$ 90.000,00.

AVISO'
A professora ALEERTI

NA faz saber às interessa

das nas aulas .de Ballet, que
as matrículas devem ser fei-
tas nos dias 20, 22 e 23 dêste Ji1i( "' ...

mês, das 9 às 12 horas e das

15 às 18 horas. Praça 15 de.
Novembro n. 8.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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At�n�o�p��e���i��: ,�,c.l �(��:\, � -. �4��!VER�� '�:�aa��genti� B R,O��OUI TE
QDevtelraod c01m4faBrecCer

ao
r

Nelson Manoel Geremias, ,Osmar Gonçalves Farias, r" '1'" "'J' I'mas A d t d h' .recorde-

do
__A:.'ir��!;,��;:� d:::a,- A,,'S>M,.'A T I C A

,

uar e, _ ,o, .., na

I fil�o de Manoel J�sé Gere-
!
filho de João Gonçalves Fa- 0-Ri

','
'. III",.,� a �,e oje

Repartição Alistadora, mu-, 1111as e. Genoveva Benta l'i,as e Maria Matilde Fa-, O nas. '

..
' . ;:>' nos que: .nexados os iêrmos de São

D b'
d _] cl

l M'} 1 L
. urma em a noite tôda

ni QS ue 2 ( uas) Iotogra- Gonçalves. . Il'ias. .': '. ,,', ).'�.....
1 gue e ages, respectí-

,

�:;x03X4, os reservistas .' sn::I�:n J�S��i��a!OU� i deP;:�;oB;�:n�I��;cel�:�L ';;:::�; :' :�� nlr_see"'.16:��::: �:I�;:� �:!:: e1d8�6Saoje��datdel'
d� E];:���i?;�'"Z�;i

.

- em ,lns a ou-se à noite tôda.. . �

b idenci d T'
>

Nada rmaís garantido .no mundo do .

so a preSl enCla o enen- que Parmlnt - tomado duas ou três

te-general Marques de vêzes ao deitar - para combater a

,

"

,"
asma s�f()ea!l.te e a to�se rebelde da

bral Teive e Jocelina Lentz
Souza, mais tarde Conde b�'onq}!,te. Compre hoje mesmo llID

-; '. VIdro de Parmint nas boas farmáciás.

mente e Ana Adelina Reis. Teive.'
de. Porto 'Alegre, o Institü- Confie em. Pármint que lhe propor-

Osní Sebastião da SI' lva "

to -". Histérico e G'·e'ogl·a·f--:;'e·'r.. cíonará alívio ,seguró e rápido dêsse

�
o' , ,

•

".

1
. ,_,·esforço asfixiante para respirar,"

filho' de �otonio Sebàstiã� Pedro Eliseu da Silva, vida. Milhare;J� �essoa; ;�fr.� es�as da como dos "Beckmann", Ríograndense, e111' POl;'tO.
•

(la Silva D li M'
filho de Elíseu Antonio da d

.

d J
.

.

d
.... . - M' 1 Alegre' PAR'MINT.1 1 e orva lna ana

ores, quon opa" eriom evitar, e vez, pOIS "OS irmaos anue € .,� " ,'.,
.

.

da Silva. ' I Silva e Francisca Rosa da tais pode�imentos, tomando os 'Piluios Tomaz Beckmann amotina-' - em 1868, depo'fs de' I?-�-
'

l�OS Passos e Otília Caetana l Osvaldo Vicente Miranda j
Silva. De Witt poro. os, Rins" o Bexigo. ram O povo de 'São Luiz vegar 65 leguas pelo ric•••••••••IIIi....

filho d V'. t L' M' .' j Procopio Aluiz de An- Especiolment.e .preporodos poro cont '"
.

"1' ds Par'�g'uaí acima os c
",

di e lL'en e UIZ 1- .

' ,r.. os pnvl eglos �" ,1, ,_eu ou- Ped:iilos ao Lab. FraDCO:Americano

filho d' ra d A H
. d

drade filho de Aluíz João combater, os distúrbios renais, os
C 'h' ""d C

,,-.
.

raçados' "Bahia" e "Bal'ro;J· A;i - Rua Valparajso, 22-A

e .....11 a e na ensing e P'ilulos D:. Witt aliviam oi dores ompan; la e omércio (
.

- R ... o D E J A N É' I ft o

lViIra�da. de Andrade e Maria Lohn os [e
'

it so" � o monitor "Rio"-Gran-

"'I
"

.
. ,

'd Ab
prontamente, restaurando o vigor

SUl as; .

Osmalino João Maria, fi-
e reu.

e o v];t�d�e, 00 org?nismo, <;jraç� -:- em 1752, aportou err. de", sob O comando de Del-.

lho de João Luiz Maria e

I
Ramon Pereira, filho de ô suo magnificQ QÇQQ tonifi�Qnt8:Florianóp�lis, ení�o Vila d< fim 'Carlos- de .Carvalho, p,- BAR E SORVETERIA

Maria dos Anjos.
Pedro João Pereira e Ana !c. Desterro, 'a bordo da náu proxímam-se-, de' A�su�_�ic AMERICANA

Osvaldir 'Bento, filho de Borges Pereira. N. S. da Lampadosa, o vi. ção, então capita� de sola-I Vende-se o Bar e Sorve-

João Emidio Bento 'e Maria' Valmir Areias; filhe 'de Pilulas ce-rei Gomes Freire de An- no Lopes, que fOI reconhe- teria Americana sito à Rua

Carlos Momm, filho de Madalena Bento. Francisco José Areias e DE'WI.TT
drade, mais tarde Conde cida militarmente; I Saldabha� Marinho ,n.. 13,

, Conrado Antônio Momm e Ozimo Bernardino Cor- Argentina da Costa Areias. de Bobadela; - em 1891, foi promulga-
.

Edifício Machado. Tratar

Argentina Carolina Momm. rêa, filho de' Bernardino Valdir Emidio Martins, para ós Rin. e a 'eiU...
___.. em 1777, .ern Lisbôa, da a Constituição Politica" ='0 local com o sr: Umberto

_Carmosito da Silva Lago, Francisco Corrêa e Maria I filho de. Emidio Mano�,el Em yldros de 40 e 100 plluliS lo faleceu D. José I, Rei de da República dos Estados' Machado, o qual explicará

f Ih d J P d Eduwin d
O !rande é "ils e(uó_lce P 1 U'd d B'l d

,.

.

;, .0 e oão e ro do La- _ uwirges a Conceição. Martins e Judite Ernestõ ortuga, contando 62 anos m os o raSl, a segun a c motIvo da venda.

go e Maria Cândida do La- Osmar Casimiro da Silva, Martins. �_ �_

I
de idade: após reinar 27 depois de d�s�ober�o oú a-I

go. 1;lho de José Casemiro da Valter José Martins filho ªnos, cUJO esplendor, fOiJ chado o BrasIl, ·pOIS que a -------------

CleI11ente Pedro da Silva, :Silva e_:Marh'Umbelina da de Rosalina Fernande�. �r li'i,,�
.

provenient� princi;almente primeira .foi ,dad� à Tomé'
...

filho de José' Silva e Merce: �ilva. Marco Aurelio Xavier, .I�a IILG-Je, de seu gr<l.11de ministro, o de Souza, quan,do Governa-

d(\'s ·.Barc�Uós Silva..... Osvaldo Costa: filho d� filho..d� João 'dos Passos A' pessoa que -Entregal a
célebre Marquês de Pom- d�r do Brasil;

Dál'cy'Ailtônio JesUS.: Sil: Tomaz José da Costa e Ma- Xav"l'er e Rosa' Nunes X'a- J ' L bal,: ,

.

_;·em 1922, surgiu, em

ose upercio LOf'e!!, resi-

\Trino .. filho de Antônio João l'liJ Guilhermina da Costa. vier. _] •
- em 1777, seis. regimen- JoinvUe, o" primeir.g nume-

.' \
IIente a rua qener..�l Bitten- -'

" ,SÜv.ano e Paulina Florenti-
'

.

-,
. tos com doze peças das '1'0' do jornal "A Notícia".

court n. 177, os"'ó,'ulos len- - "'1��:a;�.::.r.61:'���
.. ria�de, J.:esús.

. tropas espanholas,. sob o André Nilo Tadasco- -
tes de' gráu,' verdes· Crei-

-

Elisetl Eugênio da Silvá, V;IV'ER'
-

" -., c9mando- do Genéal D. ,

.�' -'c
'..

.

I MO'R"RE"
balll 'que foram perdid.03 "

:- Jjlho de Eugênio Raulinoda'
.

. - , Pedro. de'
.

Ceb��os y ',Cal-I
�

>- 'Siiv:a::e/Joaquina Benvinda
.

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

.

. .', entre as rru.as; �<\rt:sta' Bit- deron, de:sel'9ba.i'caram : em'l b·'I'· " •.

•
,' da Silv�:" .,.. Oe oe nde do - ,ngUl". O !lng�e' i ',"� �I'dê

A:encourt e,' :Jose. J.acques, Ganas�ieiras�<m{ Ilha de ' "mo' t :larl8
''I' nesta Capital.

Ic.
Fausto.Nilto;) Botelho, fi- T('uifique-se, com SANGUE-

"'l' d'" O·
_-

d
. NOL que c'onte'm excelente" E'polis., 14-2-954

1 W, �. etaviano os San- '" 'o'

I

'B
"

Ih
. elementos tô.nicos,' tais como

tos;' . ofe· O' e:. Altair dos F.

,
", ósforo, Cálcio, 'Vanadato e

, �apto��Botei!;to, '. Arseniato de SÓdio, eté.

.J . ': ,:�,� ,q�lardo,RodÍ'igues,' filho
. '-. ·'if't.,<T�_��pg:l:t��d�S<?.':, Ro-

. 'gHiS" '_&i:Áu r:1l;iifi"::'-Rbdri-
Jbii���:, '5!.;,:j:��:��:,�

. Héilani dOS'�'Prazeres, fi
, '.lho - de 'F�anc'isco Mánoel

-
-

'clo's ,

' Pra'zeres e O�élia
-Cunlui Prazeres."

.

. .... .... ...

H'ill�ldo Jordelino da

L\1z, filho de Jordêlino Se-
,

"
.

.

rRfim da Lu� e. Jorgina da

Lüz.

Joãa Francisco Pires, fi
;ho de Francisco João. Pires
é' I>onata Ana Pires. )
José Olímpio Eduardo fi

Jho de Arthur Olímpio Edu
.

ardo e IsoÍiriq_ Mâ'ria Edu
'�rdo.

Grossa e ,invéstiram cóntra
a" de Santa Ci;uz'

.

' ,

Vendç-?e ,º�vcrso:, preços -'- em 1827, travou-se Q
.

-. CASAS A' :VENDAf p
"

--
: .

•
...

})jlixos.�
.

"_ con�bate na�al.d� Banco' de
.
,,,.. No bairrO' No; � d:''e'iFáÚl�la, �ua._Re�ro Bemor�, Max

A
.

t .

. ,

PI: f' Schr,am, ,24 de MaIO, �om Abngo, Coqueiros, Barreiros

.

VIS � ou a prazo. I a mas, em que, orças bra- e Palhol:;a.·
. ,." " -

'

Ver e tratar no__ local em sileiràs s'ob o comando,

QOI'
",-,

'. Lo.TES E rERR:ENOS A' VENDA:

�oqueiros CO.pl o snr. HEN-I Chefe de Divisão João Car- .' Barreiros, �ua '�ec;lro I?emerd, Bair�o N. S. de Fá

...IQUE PIERRI l�s Pedro Prytz repeli\,! '0 t�ma, B� Abrl?o, Sao �oset P�lhoç�, Rua !ereza Cri's-

__
tma, Jose Candldo da SIlva e Avemda Santa Catarina.

Automóvel marca FOR!) 4:9- - 2 portas 110 H.P.,
c/28.000,K;1. rodado - Pneus novos - Máquina perfei
ta - c/ rádio. Tai11bem àceita-se trcica por casa ou ter-

, .

----.-�._."'�-----_._-----

:\![UNICIPIO DE fi-

FLORIANÓPOLIS
.Souza,

Nivald� Correia, . filho de
Hercílio Correia do Nasci-

Arnaldo Tavares, filho

de Lídio Manoel Tavares e

'Hilda Gevaerd Tavares.
Assis Manoel dos Passos,

filho de Manoel Clemente

dos Passos.
Aroldo Santos,

Lidia Santos.

Adolfo Reis do Espírito
Santo, filho de Rodolfo Ino-

, -'

eêncio do Espírito Santo e

Theodolina Severina da

Cunha.

LOTE::! PARA
_, ,

CONS�RUÇÕES '.

Santa Catal'Ína, sem
tencia,. tomando os

..de. Sjío Caetano e

/ .-',

Júlio Franciscõ dos San

TOS, filho de Francisco Eva
dos Santos e Maria Andro-
Ilica de Jesus. -, I
José Ramos Pereira, fiU�')

de Gaspar Verissímo Perei-!
-

l':õt oe Maria Paulina Pereira.

João Conceição, filho de
Antenor Conceição e �Ber
riardina Régis da' Concei

!;?ío.
JUl'andir do Nascimento,

flho de Mangel Porfirio do

Nascimento' e Juventina 'aos
.. Santos Nascimento.

João Vasques; filho de
Afonso Vasques e Maria
das Dores Vasqu,es.
,
Luiz G�mz�ga Achar, f

lho de Salim Achar e· Vitó�
l'ia Achar.- ANDRADE & KOERICH"

Transporte de cargas em veral entre FloriU1�ópólis,
Ledio João Martins, filho Curitiba e São Paulo

2e João Francisco Martins Com viagens diretas e permanentes
e M,aria José Machado Mar- Matriz: - FLORIANÓPOLIS-

tins.
Ru.a Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 -. Caixa Postal. 435
Lindom�r João da Ro- End. Teleg!'.: SANDRADE

cha, filho de João Manoel Agêllçia: ,- CURITIBA
d':1 Rocha e Ana Guilhermi.- 11Jenida 7 de Setemb1'O 3320/24
11<1 da Rocha. Fone: 847 (Linha Paralela)

Mário Olaripo 'Lopes fi-
Eqd. Telegr.: SANTIDRA

A d' 'Agência: .- SAl) PAULO �'g�a ee'I··mentolho de Olaripo Sebastião Rua Rio Bonito n. 1247 '

1
'i.� ,.'

.

�
.

:

°

' .•
Lopes e ':1\na Maria Lopes. .,..-o-

, '

Mamoi'ry' nal Gra�de I F9�'" 9,,1-96 - Atende Rápido mOMAR '. .

A l.mOia de CARLOS ALBElÍTO LUZ MEYER

Bo:rges filha de Ant n '
L.)d. TI.le�: SANDRADE

, I !expressa ,gratidão a todos quantos enviar�m teleera ..

, , ",. e or
(A
A' R' d J' B 1

�
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mas, fonogramas, cart.ões e flôres, de pezam�s, e' ainaa

ves a ilva Borges e tráfego múf',1O até São Puulo com a Empl'êsa de Trrms· aos que acômpanharam os réstos mortais até o Cemité-
Dalila Dal Grande Borges. Jjnrt..2,�' l\'TilêliB Gerãig 8/A j rio de ltàcotohí.
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PROGRAMA BE F}!;STAS PARA o M:t!:S DE
. DE FEVEREIRO,DE 1954

DIA 27 - Sábado - Carnaval � Baile a Fantasia
"início 22 horas. .

.

J?IA 28 - Domingo ....;_ Bailê a Fantasia Infantil �.- das
.

' 16 às 20 horas.
.

M:t!:S DE MARÇO'

I
DIA 10 - Segunda-feira - Baile a Fantasiª-,:'-:

'

início
22 horas.

DIA 2 Terça-feira - Baile a Fantasia - início 22
horas.

,
.

resis

fortes
Ponta

Vi(l{Jpns D I Ii É TAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a-,
fFOLlS.-S. PAULO .. RIO ,. 4,
FPOlli.:_ CURITIB�···RIO AOS SAB

SERVIÇOS AÉREOS

e�, AgeDc,lamenl4l
>CaD'o�l. ·A. C�

..

/

\ RUA CEL. 'PEDRO DEMORO, 1.663
ESREITO - lfLO�J.ANO'POLIS

reno..

Preço ,,_ 120.000,00.
PEQUENA FAZENDA

Vende-se uma, .situada entrf: Serraria e Forquilha
no MuniCípio de Sã\) José; -bem instalada, numa área
de 231.410 metl:os2. Imóveis: 2 casas de madeira""l re
sidencial e} destinada ir' instala�ão de Engenho de Fa
rinha �u .ta�?na; .�ossue tarnbém, um: estábulo para 12
reses; are.a· Ja cultIvada com 1.500 a 2,000 pés de béma
na, parte CÓl11 aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va

cúm e caval.ar - 1 parelha de ânimais novos com uma

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leitefras 5 novilhas 2
bois carreiros; 1 reprodutor Holandes e' l' novil_ho Zebú.
(Pre�9 �e oçasião _: Cr$ 150.000,00).

, AL19'GAM-SE:
ÇASAS, Ap�RTAMENTOS E QUARTOS COM

" "

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

de ônibus �e �rans�rte coletivo, 'cami�hões de carga:
carga em,Jransl1o, ou armazenáda etc.

ATENÇÃO:
V. S. deseja comprar, v�nder' ou ãlugar:' � casas

terrenos, ponto para casas comerciais, 'armàzéns loj�
ou seu móvel? ,"__ -

.

�

,
.

Qu.eira dirigir-se �ao .Escritório da Imobíliária e

Age!1,,:iamento CA��'TO, das'8 às 22 horas,':" que será
prontamente ate�dld.?, sem compromisso;<pelos dirigen
,tes dessa: Qrga.mzaçao, que visa bem servir, ri distinto
público de Florianópolis.
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'� - 'f:luoIl4••• Qaro r...... I.

--

CUf:so-São Vicente de Paula
. Curso primarlO - Equiparqdo aos grupos escola

.i'es Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -

- abertura das àulqs: 4 de !11arçO _. iní-ciO' da matricu
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 '"'"'" Rua: Visconde do
Ouro Preto, ·,123.-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

1,954

> �".x

(

,/

./

Florianópolis, Quarta-feira, ·24 de Fevereiro de 1954
f.

o J:STA-UO

é ·o'.a�� que mareá o 300 aniversário da ativi dade comercial em Florianópolis da firma
. prO-lrtetál'la' de A MODELAR, e como início das comemorações que serão

"

.. , ';.' .�, -;
diversásr está sendo realizada

.
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. Uma. sranele :vendà�e$pecial
.

/'1
./

de Verão
COM OS SEGUINTES -DESCONTOS:

,

. �m maillots a_ shorts -- calções -- camisas -- calças sport -- ternos de verão

em todos os lindíssimos vestidos de algodão, linho e seda.

. Venda excepcional de .500 conjuntos .de col-
.

chõ�s' e travesseiros DIVINO com l07� de des-
•

';" ••.•
\
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conto sôbre a tabela ou em 10 mensalídadês :"

t,
.. ,..' '.

,', '.'.�
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-'coní a entradá inicial dê- apenas 50;'00,!" "�
•

. " 7\-
-

_
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DE IODE ABRIL A 30 DE JYLHO:
A mais gigantesca venda especial por preços

aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA

DAS.

�10··,,� �

15·1.
15l· :

, ,_-

'/

2Q
•

f./' , dm-tod�s os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite.

/25 .,�'

I ,
'

�110 magnifico estoque de blusas e sáias de al godâo, organdí, linho, seda, renda, etc.
! .' . .

'

km tô(i�s �!:' 'sedas lisas e estampadas. Esse .des conto formidáv�i representa fielmente a

� tlécisfu> de acabar definitivamente com a seccão de sedas.
'
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.. DE:1o � '30 DE MARÇO:

,

---r----�----------------�-�--------�------------��--�,�,�7,-.�,----�--'--�--------------�-------------------------
-----------------------�

Móveis· ti venda .

I � .

'

Por motivo de tranr+crência de d�micilio, vende-se ,.� I,�:,. �.�
o.seguil1't;e,: - Um grupo estofado, co,J_U

mesa de centro rIt�jA '�=::�.' -;jif.
de embuia e um tapete; uma sala de Jantar com 10 pe- ) ;�� , �

cds e 'tm� tapete: um quarto de casal: um quarto de sol-. �.
teiro completo, e outros móveis avulsos. També111 uma • :;l'�,
excelente geladeira de Q pés, com poucos mêses de uso; )

".
;r.IiIfl�H'1

lima enceradeira Em estado de nova; um aparêlho de

r{.dio PHILCO de 7 válvulas; uma bicicleta MONARK.li:1fC9 28, em perfeito estado; um fogareiro de duas bôcas.

Vêr e tratar à Avenida Rio Branco n. 98, das 10 às

12,30 horas ou das 17 às_lS,30 horas.

,
,

, '.
' .

MAR,IO ,SCH'MIDT

..�.g�á_decimente e' Mis� a/
A 'família de MÁRIO SC�MIDT, vem pelo presen-:

te, agradecer aos Srs, .Drs, Polydoro S: Thiago e Wil

son Mendonça, a Mesa Administrativa da Irmandade

dos S. J. dos Passos,' ás Irmãs da .Dívina Providencia,
f,OS enfermeiros, enfermeiras e demais+pessoas amigas
internadas no Hospital de Caridade, o carinhoso trata

rnento dispensado por ocasião da enfermidade de seu
I

saudoso irmão, cunhado e tio. 'IAgradece tambcm aos Srs. Delegados -do I.A.PJ. e

,

s.E.,
s.r., aos Sindicatos dos Gráficos, Enfermeiros,

cons-Itrução Civil, Garções, Estivadores, Condutores, Chau

feres, Partido Trabalhista Brasileiro, Irmandade N. S.

do Rosário, União Beneficente 'Operária, Liga Operária, '

Imprensa Oficial e Clube 15 de Novembro, que se Iíze- IIram' representar e ás pessoas que dirigiram cartões, te
legramas e flôres, quando de seu falecimento.

Aproveita da oportunidade, para eonvídar aos pa
rentes e pessôas amigas á assistirem a Missa que será
rezada quinta-feira dia 25 do CO:�'l'C11f-. ás 7, horas, no
altar de N. S. de Lourdes da Catedral Metropolitana,
'pelo que, antecipadamente muito agradece.

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

Oficial Adminíslrativo '

Pontos para êste importante Concurso, preparados
por axperjmentados professores neste ramo do D.A.S.P.

. Coleção completa das 10· matérias por Cr$ 300,00
Porte aéreo, mais Cr$ 50,00. Façam 'seus pedidos ao

l.N.C:A. =: Práia de Botafogo, 526 - RI9.: '

(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 1'20)

Vende�se
Vende-se ótima residência com área 200m2 re

cem-construída, acabamento de luxo, situada à rua

Ferreira Lima, com as 'seguintes peças:
.

Siving, sala de jantar, copa, cozinha elétrica,
escritório, toilette, abrigo para automóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho colorido, dependências
de empregada e outras dependências.

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

.

, I
I

-

•• - . ou

Terrenos na Vila Florida
,- ,

•
+ � .....

(Estreito) .

1
IAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEl\l'rO ,A '

LONGO PRAZO SEM JUROS
ORGAHISADO
E - Oportur.idade especial para aquisição, com grande
EDilADO icilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

PO� .ugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
, 'rrviligiada localização, l1RS PROXIMIDADE;S DO ES-

lXJltALl(?l(J g(J4.J1{g 'ÁDIO l?Q. FF�UEIRENSE,' assegurando valorização
gElXA8�'[TTO mediata/, .

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS. DISTANTES

Vend&_Sei���s�ODEM
OF8RECEl1 AS MESMAS VANTA-

UM JE1.3i 'li, NOVO Peça hoje mesmo informações a

Vende-se- um Jeep (no-
vo) 'modêlo 1953, com 8.000

� SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA

qullometros
, j '(; tal' à R� a Felipe Sch

midt 219 - Nesta.

LTDA. (STJBRAL)

Escri tório: ,Edifício Sã'l Jorge, Sala 4 ...". Eone:" 2-1-9-2.

Campanha Nacional de
.Educandéncs Gratuito

Olnásid 4otoõleta de Barros
ANO LETIVO DE 1954

INíCIO DAS AULAS: dia 4 de março.

MATRÍCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de�fevereiro. S
mente para maiores de 14 anos, que tenham ocupaçõ
durante o dia., '

EXAME DE 2a. EPOCA: Dias 16 e 17 de fevereif
,FXAME DEl ADMISSÃO: Dias 18, 19, 22, 23

, fevereiro. /'

-------_.�--

Florianópolis, IOde fevereiro de 1954.
Luiz S. B. da Trindade

Diretor

Curso «(São
Diretora: Professora MARIA MAD,ALENA 13

- MOURA FERRO

CU1'SO correspondente aos -Grupos Escolares
Preparà alunos para os exames de admissão

Ginásios. ,

Professora dos 1° e 2° anos - Sra. Alaíde Sar
Amorim.

.

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - SI
Maria Madalena de Moura Ferro.

'

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de feverei
em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho 2
todos os dias úteis.

- ,

Início das aulas. Dia '4 de março.
Telefone - 3.737.•

---�------- -- ---

Delegacia "Fl seai
Tabela de Pagamento
FEVEREIRO I 26 e 27 - Pensioniss

22 -:- Pagamento do pes- militares e provisórias;
soal do Ministério da Fa- ! MARÇO

-

zenda, do Ministério da I '

1 e 2 - Pensionistas

Justiça, do Poder Judiciá- visi

rio e do Tribunal de Con- 3 a 20 :- Os' que não

ceberam nos dias acima
Delegacia Fiscal em S,

ta Catarina

Contadoria. 18-2-54.

tas;
23 - Pagamento dos de

roais Ministérios;
24 - Aposentados e Sa-

lário-Iamílía;
25 - Pagamento dos que MARIO SALEMA T

não receberam nos dias a- XEIRA COELHO .;_'D

c-imas; I gado Fiscal
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADD Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 195�
---------------�--------------------���------���----

------�--

,vend,8,' IVencle·'e'
I, Uma bem "p.1,?ritáda Vi-

Por motivo de tranf!fcrência de domicilio vende-se draçariR para" colocação de
o seguinte: - Um grupo estofado, com mesa' de centro
de embuia e urh tapete; uma sala de jantar com lO pe-

vidros em automovel, cons�

OS TERRENOS EM ZONAS ,MAIS DISTANTES c;as e um 1apete; um q1.!slto de casal; um quarto de sol- truções e tanwões de mesa,

NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA. ,teil�ó coi11pleto, e outro� móveis avulsos. Tambéru uma Icom operario 'especialisado
GENS. f:xcelent� geladeira de q pés, com poucos mêses de uso; no ramo.

Peça heije mesma infurmações a I1ma enceradeira em (:!st;:tdo de nova; um aparêlho de A tratar coiu 'M. C. da
"{!dio PHILCO de 7 vMvulas; uma picicleta' MONARK

'

,

,uco 28, em perfeito esticio; um fogareiro de duas bôca" Silva, a rua Durv'al Melq.

'i

Vêr e t�'a!8r à Ave:lida Rio Branco n. 98, da'3 10 à� de Souza 36 (ChFfcara do

12,::'0 Hora::" elt das l7 ,às 1830 horas.
. �Es,Espanha).

'

lnisferiu da Guerra
808rnlcão Militar de FlorianóDoHs I

Quartel Geaeral da I.D. 5a.
EXAME ME'DICO PARA AS ESCOLAS

_
PREPARATO'RIAS

Os Candidatos abaixo relacion aclos deverão com

parecer, dia 22, do mês corrente às oito hora", no HQ3-

pital Militar de Florianópolis, para "Exame Médico".
1.0 ANO

1 - Alfredo Souza Backert - Praça 14° B.C.

2 - Aloysio Gentil Costa
,

3 - Antônio Mendes Freitas - Praca 16a CR

4 - Airton Ignácio da SIlva'
>

5 - Airton Mosimann

6 - Airton Pcrrone Machado
7 - Claudio Alexandre .Fultgraf
8 -'- Custório José Pinho - Praça 1.0 BPF

9 - Edío Chagas
10 - Eleazar Miguel do Nascimento
11 - Evaldo da Costa Meira

12 - Fabio Airtm Hreseinrr cn

13 - George Alberto dã Silva Peixoto
14 - Guy Porto:::'ucena

'

15 - Ivandel Rodrigues de Souza,
16 � Ivann Krebs Montenepro
17 - Jacksen Angelo Storrr-r
18 - Jair José Ruschka
,i9 - João Emílio Gallois Zauettí
20 - João Miguel de Freitas Noronha
21 - José Augusto Eiras Pin-enta

22 - Marcos Gustavo Heu51 Netto
23 - Mutilo Kamer dos Santos
24 - Nelson Va ladares

, 2S-:- Ney Souza Guimarães
26 - Nilton José Peixoto
27 - Nilo José LJ7.
28 :.._ Norberto Schoen"

,

29 - Osni 'Ortiga Filho
30 - Osvaldo da Silva Rollin

, ;
31 - Renê Pires Machado
'32 - Ron'aldó Oliveira :_ Praça QG/ID OJ

3� ..::_ Rubens Geraldo Dal Grande
34 Saul Rogério Ramos de 1'. thayde
35 - Silvio Coelho dos Sél.1tOS
36 - Spiro Nicolau Spir ides
3'7 - Udo Schrmdt
38 - Valei Olinu.io de Ohvrira
39 - Valdir Alfr-do Panneitz

40 - Valter Manoel Gomes I

41 - Vilson RJ,:a Brasil
20 ANO

1 - Arthur Rangel Albino de Almeida Ch-ino
2 - Aurelio Pac}�eco COEta - Praça HGF
3 - Grimaldo Costa Machade

�

4 - 'Ivo Olinger
5 -Jiümê Theopompo Firmino - Praça 13° B.C.
6 - Norival Francisco Piazza - Praça 16a CR
7 - Ottomar Nussner

,
OBSERVAÇ�O: - O,,; candidatos residentes

no interior do Estado podeeâo comparecer ate t)
dia 5 de Março próxima (hmite esse que não põ
derá ser ultrapassado em hipótese alguma):

, ,

MAR,IO SCHMIDT

Agradecimento e Mis� a
A família de MARIO SCHMIDT, vem pelo presen-

1.e, agradecer aos Srs. Drs. Polydoro S. Thiago e Wil
son Mend,onca, a Mesa Administrativa da Irmandade

dos S. J. do� Passos, ás Irmãs da Divina PrQ_videncia,
�;os enfermeiros, enfermeiras e demais pessoas amigas
internadas no Hospital de 'Caridade, o carinhoso trata

mento dispensado por ocasião da enfermidade de seu

:;:audoso irmão, cunhado e tio.

Agradece tambem aos Srs. Delegados do I.A.P.I. e

S.E.S.I., aos Sindicatos dos qr.áficos, Enfermeiros, Cons
trução Çivil, Garções, :E;s,tivadóres, Condutores, Chau

fét,es, 'Partido Trab'allüsta, Erasileiro, ,Irmandade N. S.
oo·Jtosário', União Beneficente' Operária, Liga Operária,
Impreils(Oficiàl e Clube 15 de Novembro, que se fize�
ram :reppesentàr e ás pessoas qu� dirigiram cartões, te
legramas e fIôres" quando de seu falecimento.

" Àpyoveita da oportunidade, para convidar aos pa

ren.,.tes e pessôas aJ;lligas á assistirem à Missa que :;;erá
r.eza,da qLiir-:ta-fei,ra dia 2.5. do corre :ll\'-. ás horas, no

alt�r;;de' ,N. S. de Lourdes da Catedral Me"ropolitana,
pelo, que_, antecipadamente muito agradece.

Terrenos na Vila Florida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN<rO A'
,

LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial p�ra aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de ,condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDAD:E;S DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valórização
imediata. '

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
','

LTDA. (SUBRAL) �

Escritório: Edifício são J�rge, Sala 4 - Fone: 2�1-9-2:

Um
,

produto, digno
do mundo

� �

Ap,re.e,!rando � Novo Modêlo "120"

/

A Qualidade do DÚPLIÇADOR GESTETNER - modêlo

120. se faz notar em todos ôs serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa só
• mAquina, eficiência e presteza - à altura das. cres

centes exigências dos' trabalhos de ;escritório - e, a

'Imosa tradição CESTETNER. o J)uplicador 120

produz' cópias pérfeitas. oferece grande aímplícídaâe
, rio seu manejo. apresenta' 'uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visi.ta mecânica rnensal por 12 meses. Peça uma

demonstração. sem qualquer-compromisso de sua par-
'

n. no momento que ih� séja mais conveniente

"

S. I. caSD PRDIT
c. BAMDS S/A.,.Comérclo e 'aêociâs � �I
Rua' João Pintol' ,••Fpolis ....Sft.. C.tarina: !

CampÊ::�:-aDN-d�-��-::-a��:-�-Uit-�s-" ��!���C *ernlda-dt�;"'--,D-r.-C-'a-rl-'-os
"

Em ótimo estado. Pneus' COr"ea'Oinásld 4ntoiljeta de, Bar'ros novos faixa branca, 4 por- .il '

tas,: rádio original, Equipa-

RUA DA Q'1JITANDA, 46," AND.- TEL. 5Z.2.,03I

(DA xssocixçxo IRMÃO jOAQUlM)ANO LETIVd DE 1954 do 'com economisador "Ru-

INíCIO PAS AULAS: dia 4',de marco. plex", Cr$ lS0.000,oo. Aceí-
MATRíCULÀ: Dias �3, 24, 25;' 26 de�fe.vereiro. SO- to troca por' carro de me- Obetetricia Ginecologia Ch'w'gia

mente para maiores de 14 anos, que tenham' ocupações . I' .

' Completa assistência à gravidês e ao parto, trata-

d
.� -

di
rr .• nor va ar.

'I
lí

.
-

d h h" Ii
urante o la. ',' ,""- . - --

" """"-;�.!,.,, menta c lnlCOS ,e operaçoes e seu, o"as, com ospíta 1-

. �,�EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias l1i·��-l��tev'etclrt>.

[
,

. �ua_- Jo�� :d'L�S�!�,��e� saçâo em apai·tament-os, ,d�.. luxo e quartos de, Ia e 2a
,

:,F.X'AME' DE.� ADMISSÃO:,-pja��J8,�,�.22;_ 2:L,de .�,elra, ,;/0, prox1l1�0 ;.p,o' ,êo- classe.
.

fever.?iro� -

'

,'.

-

,

(", 'lueiros Praia- ctàWe.""�.c:.,- I - MODERNA AP-'}.}iE�HA_çm'M DE RAIOS X, .mar-

• ,,' ".'
,

I

'

• � .j:<f-' ':
_ ca Phíllips, para-exames-ra<Íiológico's' ém geral (córaçào,

"'Florlanópolis, 1° de fevereiro de 1954. __

'

,�,l ,.;"';__ pulmões, 'estomago, .intestinos, vesicula.v vias urinárias,
�

,

Luiz S, B, da Tvindade '
' etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL"

-' Diretor n�Dncif cs"';r..
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e ij,ÁDIO-PELVI-

" F1::4\.I1�U'�:" ,'r.. METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
,

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoaguíação, raios infra-vermelhos e ultra-violet3s,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

'

BERÇARIO ,e ESTUFA para recemngscidos prema-
turos.

"

.

'COMPLETOS SERVIÇOS' DE LAQORATrÓRIO
(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc"
e provas biológicas para diagnóstlco precóce 'da gravi
dês) . Exame de materiql para o diagnóstico do,..cânêel' fe
minino, pela citologia, biópsia, e .çólposcopia�

.

BANCO DE SANGUE -E SE�VIÇO DE' ANE�TE-
SIA POR GASES (Foregger).' -

O GABINETE DE RA:OS X' E O LABOR,i\TÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-
RIODO DE 8 ás U, e ,14 âs'17, horas."

'

� :f., �
�.

•

de ',Pagamen.fo,

J>ERDEU-,SE quarta-feira
última, ri' do -�o�r�rlte, a

---.;;...� "-l dr.:. d 8' LI".'
.

"

, , Sé'lua a �essao �: noras,

p..-�_,.,'I' ,"

'$''�OJl,' ::Ci��:ed�!��lf�,!f�!�:�d�
I A'.� 'Praç�- -Pereira;e. 'ÓÜvêira,

�''Z'·"f'·'
.

,

'

.. '[ 'J' ,,�,
\

'{nu relógio de p�lso 'e'pul-
". "UIII'I'r

' ;::€:ira; tudo de ou�o" c\>nlj 2
,

,,'
,

"
OUIUV" r;; TODO DIlA' ,

/ ''\.. '

"rubís e 2 'br,ilhante� e u111a
,

I �',
:

" IJO'$' lIAIi�JOS
,

figa'·c�rn'tim' berloquê com

'_'",,�'.'
I

,'D"�"
,-

<II�%_,,:::..,"t'
o n. 13, 'Úimb�� "qé ouro:

�,

�>,. �
_

,Pede'�s,e à péssôa,qué.fc(,en-
-;: �" ...... � f:. �

controu. o iavo! dê d�v'olvê-
- ".,

� .,. ia à ,rua Crispoirif Mira n,
, ,'? �I" �.

..

'

.

:'
J 14, ou ao 8r;,�;Jo�o 'Q�ÜTirio

_____________;__.._;..;.._;':::._ "�eto, 'à !ua:Santos:b.�ón't
n. 6

-
-

(Serv:iço' , Florestal) ,

.:-(iue-"S�iâ deVidànlente'-grà-

Il �'-

�.M ...�

Cursô' Tabela
,\.

FEVEREIRO ; 26 e 27 - P�nsioni\'Stas

CA5A."

�2 - Pagamento do pes- r militares e provisórias;
soaI do Ministério '�a Ea-, MARÇO "

CU1'SO cm'respondente aos, Grup'os Escolares
' ,

" � '.

, zenda, .dó Ministério'; da ,',1 e 2 - Rensionistas Ci-
Prepara �ilunos para os exames de admissão aos J,luga- uma de alvenaili'l

G.
" Justiça, ,do Poder Judiciá- vis;

masios. �itél à rua 14 de ·Julho, n.
P f d 10 2'° S AI íd S d'

I 'fiG> e do Tribunal de Con- 3 a 20 .,.- Os que não re-

,

�o essora os e anos - ra. a e ar a" ,595, ,no pôrto maritimo eh
AmorIm. ' I .'

' tas; , eeheram nos dias acima. '

Professor,a dos 3°, AO
anos,. e Curso Me'dl'o _ Sra. l·.strdto,' com. uma sáia de, 23 P 'd d";t

'- agame:g.to os �- -Delegacia Fiscal em San-
Maria Madalena de 'Moura Ferro;

, ;
,

.,' ",ü':ta, sala 'de jantar, varail-,

' mais M,Íllistérios; ta Catarina'
A ínàtrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro, da, amPla 'casinha, rl .. ,is

em diante de 9 às 11,30 à rua Saldânha Marinho, 34',·1 qual'tos' � ,wm quarto p:lI '1
24 _:_ ;Aposentados e Sa- Contadoria. <,�8-2-54.

todos os dias úteis.
' "

d 't-; , ., lário-família;
,

I
,.

d 1 D' 4 d
emprega a no 80,ao, samta-,mclO as au as. la, e, março. . -I' "�-, __,.'-

'

. ,
25 - Paga�entó dos que MARIO SALEMA TEI-

Telefone _ 3.737. '
_

na (omp e�a com chuveIro,
1

não receberam nos dias, a-IXEIRA COELHO -, Dele-
á�iHl e uz com abundâricia.

cimas; gado Fiscal'

,
A tratar nó "meSrilo ,lcnal.

,Diretora: Professora MARIA MADALENA
MOURA FERRO,

DE

Móveis •

a

Vende-se .ótima residência com área 200m2 re-
'

cem-construída,' acabainentq de luxo, situada à rua

Ferreira Lima, com as seguintes pf'cas:
Siving,' sala de jantar,' copa, c�zinha elétrica,

escritório, toilette, abrigo para automóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho colorido, dependências
ele empregada e outras dependências,

Tratar ,no horário comercial à rila Trajano, 1.4
-:- 1° andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



./

.

'unidos em Itllpôranga p'ara a eleição'municipal
Virgilio Scheller�o ,candidato das lorças' maioritárias

.

Em Maio próximo deve- .zidente do Partido Demo- entusiásticas palavras disse postas em pratica para evi- merecer a estima e a esc0- pacidade de trabalho. de que S. Excia. estará pre
rá ferir-se, em Ituporanga, crata Cristão, que tambem da satisfação dos .trabalhis-

.

tal' a legítima manifestação lha dos 4 grandes Partidos A seguir, pediu a palavra scnt: ao pleito para fiscalí
o pleito para a escolha do criticou a política de perse-. tas de Ituporanga em sufra-

'

da vontade popular. Con-: que representavam a von- o _sr. Arno Zimmermann, zél_ilo.
Prefeito que sucedera o sr. f guíção ao professorado e . gar o nome do candidato: cluíu cue o povo de Itupo- . tade indiscutível do povo de comerciante, que exprimiu F.'nalmente, usou da pif\. ..j
João Carlos Thiesen, presi-l' expôs ao povo as qualida- I Virgílio Scheller que os tra- � ranga carrasse -fileiras em -Ituporanga, promete n d o, a grande satisfação do povo lavra outra vez o sr. João

de.nte do Partido Social Dé- "des de líder católico do can- balhistas i.evarã� ,à -;-it.ória- tm'�o do.�c�ndidato da coli- uma vez eleito"

a.gove.
rnar I presente à Convenção pelo

I C;l,:f�s. Thiesen, Prefeito
rnocrático de Ituporanga.

.

didato, e as suas excelentes 110 pleito de maio prOXImo. ��çao afim de fazer .preva- dentro das normas da mo- acerto da escolha, tecendo Municipal, que. agradeceu
. Desde o iníci� do 'ano .mo- virtudes morais. Pelo Tra- Pelo Partido Social Demo- lE:cer a vontade popular. ral e da, justiça, ralizindo um rápido e bem exposto ao povo o comparecimento
vimentam-se as forças pOÚ- balhista Brasileiro" dele- erático falou o senhor sr. Por- último falou o can- o bem estar do povo de Itu- histórico da vida do candi- e Ieiicítou 0S Partidos'- Pó
ticas do próspero'município �ou a palavra o seu preÍF-.'\.I�ides de Abr,�u, �o, . �ual ',:i�dato Virgílio Schell.er q�e I �or:nga para

0. que.
empre- dato e das suas 'notáv�is líticos coligados pela alto

do Vale dó Itajaí do Sul, iente Vitorio Sens, ao' dr.' com a sua oloquêncía ja co- disse da _grande satisfação gara todor. os seus esforços qualidades de administra- clrrna de entendimento em

para o escolha de uni can- 'Jelson de Abreu q4e em nhecida, do povo de Itupo- le que estava possuido p_or e toda a sua conhecida ca- dor, que situaram a escolha do
didato .que, �epresentando ranga, 'disse da grande sa-

-----

','

Tendo-se ausentado, por "eu sucessor que, pela von-,

;�v:s��:���: �:��::�r::�, 'T IM -. :..

- ,:.
. �;���:, -:o:n��: ov�;:i��-, 'f, a' 1,.:'.8,·0do'_,,'. a'o :Po"v'·o ����::::)��:t��r'p:i�d��:. :�c1: ����:�::o d;a pO�:ii;:�

sa dar continuidade à gran- Seheller verdadeiro, expo-
. '..

Alcí-ies de Abreu, transmi- ção, sr. Virgílio - Scheller,
de obra' administrativa em- tLES QUEREM, ! ente de dignidade, trabalho tida uos convencionais a atual suplente de vereador
preendída pelo atual Prefei- REBOLAR c civismo. Concluiu expri- A, nnprensa que não inaugurados pelo meu go-

-sua �é'i1dação e a promessa pelo f'SP.
to. .I {lindo a aquiescência da

nantem intimidades com- verno nó exercício de 1953:

Aproximando-se o desíe- Continuam as festas, bano. Iireção estadual, que lhe orometedoras com o Palá-, .a Uzina .do Bracinho, em

cho 'do pleito, os, Partidos luetes, churrascadas; comi-, lelegára poderes, juntamen- . -io Rosado tem assinalado Jaraguá do Sul e a linha
Social Democrático,' Social .ivas imperiais; foguetes e �é com os dep, Leoberto I mau vf':ZC do atual- govêr- de transmissão Florlanópo
Progressista, Trabalh i s t.a demagogia braba: 'I'raba- ::'eal, para .representa-Ia. nê' 10 de :;e atribuir seneeri-j. lis-Jaraguá do Sul, obras
Brasileiro e Democrata .har (que é .bom), nem uni Conclave, à escôlha feita noniosam=nte os -merítos essas que custaram mais de
Cristão, pelos seus direto. ')ocadi�ho. Rosetar s�rn. Vi- f que representava realmen- de obras por outrem reali- 60 milhões de cruzeiros".

o

rios municipais e lideres de la a Pátria e chôve�arrQ_z!!!'I' �é- a v
•.�m�ade, do. povo de zadas. E' G que se tem ve- Quem não conhece o' as- -F-lo-r-ia-n�o-'p-Qlis" QiIarta-feira, 24 de Fevereiro de 1954

grande projeção, como Leo-
'

rruporanga e concitou o po- rificad«, l01l1 grande fre- snnto e ouviu o governador, ' -

poldo Martins, Walter A-
.

ABRE ALAS vo a eleger o senhor 'Virgí- quência no!' setores

doen-l
cxplan'a-lô -desse modo, 'a- ,R E·T'RE,.TAbreu, José. Domingos Pa-. lio Scheller, que fará um .ino e dd produção agrico- creditará que no Bracinho

glioli, Guido Costa, Vitório O ministro João Cleofas ·(!werno democrático .e pro- la', pri-icrpalmente nos nada existia. e que ali o go-
Sens e João Carlos Thissen, .ontinúa (governando) dis- zressistà, pautado ,dentro Lluais inilmeras obras leva- vernador inaugurou uma Retreta carnavalesca, que I pensam - Mar�lia - Hugo
entre outros, mantive- ribuil)do benesses à 'lavou- k trabalho e das diretrizes das a �a 00 com' recursos noyá usina construida pelo ,erá reálizada pela banda' Freslebem .

.

ram conversações e enten� <'a catàrinense; . "Por ordem. ·Jistãs. :ornec;,:;o� _pelo gov&rno fe- ,eu govêtno. Mas nós, em de Musica "Amor a Arte" 70 - Mestre Joaquim _

tlimento;; no sentido de es- lp Presidente Varga-s. Em- ContO advogado do Parti- ceral ou 11.(:smo por ele di- Joii1VÜle e lllesmo em todo quinta-feira- ás 19%, horas Marcha _ Vespaziano Soü-
colherem um candidato úni-. '1u,anto-o sr. Governador ,e lo Social Democr*tico usou ,,'ejamente f'xectltadas, re- o Estado, sabemos que essa no Jardim Oliveira Belo za

co qúe pudesse, à frente do,s
,

ma entourage (em, côro de- la palavra o(dep. Wilmar, .:ebem .

a (.ontribl1i�ão da não é a v,erdade; A -amplia- _ sendo q)..le a primeira
destinos municipais, pr6- ;afinado) cantam e man.; :)ias, que expôs aos delega- � jreSen�2 dc governo esta- ção da usina, do Bracinho é parte só' de autores Catari
Inover o bem estar e a con- Jam cantar: ó abre alas,pa- ]flS de Part�do, presentes e ;lual n,) �to de sua inaUgu.' 'cbra proJ',etada e que teve o

�

l�enses.'
córdia da população itupo- ','a o lrineu inaugurar .. , R0S fiscaÍs de 'Parti90 os rãção e j:'l aCsão para to- :nício de sua execução ain- 1a PARTE

r �'anguense. "busos e violências postos dos os efeitos incol'poradas da no governo do sr. Ader- Lo _ dobrado 4.0 cente-
Das conversações- )l1anti� MARRETA O BOMBO' em prática pel? U.D.N. no

no rol de suis ap�:egoadas baI Rárnos da Silva. Foi a nário _ autor M. Zan J.
das, resultou a escôlha do úl�imo p�ito, alertando os 'e decahtaô�s realizações. .2.qministração da Empresul, Mendonça.
senhor Virgílio Sch�ller, do Quimdo S. Exa.. decla-I presenteS' contra as fraudes T(!m o sr. l�ineu Bornhau-) àquela época, que elabor.ou

,

,

2.0 _ Não façaz
P. S. D., conhecido indus�

.

;'.ou.: _'.'�reciso dêsse. moço" :; violências que podem ser
,�en argal':' u�sado �1Uito

dO!
,)5 planos da reforma e deu _ Marcha _ Pelai

trial, agricultor e comerci- -:- refermdo-se,a valIosa co- prestígiO que os orgãos de ,�omeço á sua realização donça. 3.ó - Snpé(:!a bem
ante, e indiscutível líder ça- .'peração do delegadinho de

!'lla impr��lsa ll)e a'tribuem com a encomenda do novo' 3.0 _ Quem e bom já Tango Hermínio Jac-
tólico, para candidato dos, :,maruí à elevação dos cos--

A d se"" 'al'nda 1 á custa do que faz no Esta- m,aquinário já em grande na,sce feito Samba
-I ques., . ., ,x x pezar e 'J." < ,.-

,

Par�idos coligados ..

�

wmes pohüc?s l�d�genas e
x d�s,��nhecido,._na inte� do o sr Get:llio V(lrgc.� se- parte paga quando o sr. Vespaziano Souza. 4.0 - Flf>chi ed Aplausi

O escolhido, pessôa esli..:_ éonsequente desctda do por-
gra, o já célebre "Memorial jé' no progrsma da assisten- Bornh.ausen entrou para o 4.0 - Brisa do Norte' _ - ,Polka - Franceza

madí�sima e fartamente l'ete, nos adversários' toda
dos Connti:::", e Ín�ito em- cia aos lavradore&, seja na �:ovêrno. Os planos, cuida� Marcha - Tte. Brasílio Ma- N. B.

projetada em todo o muni- gente' pensou alto. Tradu-
j)óra carccend� de confil'- construl;tãrl de casa!' de en- dosap1en!� elaborados, vi- c;hado. 5.0 - Segunda parte da

cípio, aceitou a candidatura 7indo a fraSe gõvernamen-
nação. as últimas' notícias, sino devida<' ás v..:'rbas do 3avam,. quando completos, 5.0 - Se a noite é de Lua quadrilha do Carnaval.

que foi, lançada, domin�o tal. �ue queria dizer; em
d J' t Mlili,'i1ér.iü da Edueação e :lar 'á usina uma potencia _ Samba _ Pelai Mendon- Além def.1as,·. serão t.oca-"

b po emos u:aan ar que, re-
"último, ellYmemoravel con- I'niudos, marrete o bom o!

"lmente, modificações no Câhl,{él. Ainda .por ocasião de 50 mil KW o que capa- ,,;a. fias divel �as musícas do
venção a que estiveram pre- Desça a púa! Sente o páu! �VIinis.té,�o decorrerão, no. das c(lnw!11orações oficiais. citaria a Empresul não SQ_ 6.0 - Não é o que voces carnaval C'rlrioca de 1954.
sentes além dos Diretórios Lasque a madeira! Sapeque entido de melhorar a si- de terceiro anive!'s8rio, do <ltpnder amp!amente ás ne-' _____:__ , .-.....')';
(;OS 4 Partidos CoHgados, o 38! Descadeire o Pedrinho

tlwção' geláI. Õ �ia de ôn- g,_l\'t')'}10 uosr. Irin€U Bor. céssidades da rede' atual co-
_.>'-

grande massa de povo e reI-. Bi�enc�urt!!!c O Luiz Souza
tem, por ISSO, na Capital ;'lo[l\l.<en muit.ns"dpl:'f'as_ a� mo ainda ampliar quasi que

presentações políticas do vai 'na ,onda (prom.eti lJma Federal foi de in!�nsa agi- rropriaçõt;r, indéb:t.as se .::mitadamente o forneci

município vizinho. roupinha de marinheiro); tação e de, gerais espectàti- ;erifiear�,m}� O. proprio go- l�;(?nto 'de energia, podendo
A Convenção de lança- .não quer -se .incoill?dar' tivas. ,verniu:kr,'."o discur�o . que assegur�r o abastecimento

)1;e_?-to do candidato teve lu- Ôba, isto. sim é que. � go�' Alguns po!iticos lJrOCura-;, pes50a!mente)eu a� 'mi'ero- 'üé da Capital do E�tado.
gar no Cine Luz, tendo fa-

,

vêrnol VIva a deblhdade
ram tira ..

' partido da situa" fône dE' uma radi.:Jémissora Será essa a verdadeir:rso
lado os senhores João, Car:_ 'mental! �o�ês pensain que

I;ão, que •.':,ndo mesn.j emi�-'I(W F!Ol'iallópolis, :lf.o

con-\,uçãO
definitiva do proble- ,

l�s Thiese

..
u, pelo PS�; J.;0- cachaça e agua � J cu_!:r-se ondE> não estão sel}.-, seg�iu don1inar t'ssa. il1cli� ,�I.W. da en-ergia elétrica no I,

se Dommgos PagholOl, I x�x
.

I do chama;ks, porque .des- n'lI�ao fa1::\] pára conslderar norte do Estado. O que ,o I

l'res, ,�o PS�, o qual, _ em 'Po�re Esta�(j de Sa�t� nEceSSáC,;l �. intr,)�11is.são. obra- ,:"11a r q�e 'governos s:. Bornhàusen fez. fói mu-I,nagmflCo ,dlscurso; verbe-, Catanna! Onde um gover,! Segundo '�e deduz o "Me- ,antellOl.·•..'E' -;-�ahzalam. ,As., tJar,.,esse plano, �elxar pela
lOu as. perseguições políti-

I n� <�ança �:não de' u� infeli? morial" "'�a' o bem geral �im_ \: ,qu� =�o �ol ,�as .reali- : lueYad.e .as ob�as' do Brac�-ICáS ultlmamente desenca-
I
debll mental arvorandq-o I

do Povo Brasilei.ro I e a lm;oes, Gut!;"<s�, atJ:l}'>ulU_ fo- nhp e dlsperdlçar 60 ml-
I

_ c1€adas no Município, con-' em autoridalle policial. Conl tranquiit ..,�ade da Nação, l'am ii�cluidas'i' :ré 1<"
mesmo Ihôes de cruzeiros num pro-

.

citando o eleitora�o .de Itu-: ur::a t�refa sil1i�tra:em sua�
uma ve'l. qU,e' são Oficiais .i)ol1te�:ql:C' já,e�tão em uso

I jf.to preciIlitado cuja parte 1
�o�anga a cerrar fIlelras em

r
maos Irrespons,a�els e car

, Superiol:(�, personalidades ha mais de 18 �anos e outras I io!' é justamente aquele
tNno do candidato Vigílio regadas de revólveres .. ," destacadas do Exérc�to, que ''Iue a�)solutame{lte não c� de sua exclusiva iniciativa,
S h 11 . G 'd C t

- pi.. BUM '
. di. '1' h C-· "

c e er, Ul o os a, re- , . . '.
() subscreH:ram e que já X1Stf;lll" q!H: o gO,\E:rna or Il.1 seja a ma' . aplVal'l- ,

F
·

d
contam -\,:)!)1 a solidarieda- falvez tenha a inte�ç�o de I J,lraguá. Ningue� lhe ha

Vva-.. Araújo,- igoelrê o' de de 3':115 colégas da lV!a- cOll',;!ruir <llgum dIa e

quef
de negar a patermdade des-

Na CapitafFederal, onde I
té< Cidade.

f
,rinh.a de Gu:_rra e de Ma- 'por is:o. j,:.<lr;:l áproveitar a :-.e feit.o. ? que- �dmira ,_é

l'ç"idia e com a avançada -O ESTADO apresenta à jores e Tene!ltes, de a�bas ocaSH!.:J, já foi re�a('.ionando que d�POls do fIasco d.a
:Jade de 80 anos, faleceu (..mília enlutada as sinéeras us CorDorat;5es. ' como obras perfeltas e' aca- quela" festanças. com que

l:ia 21 do corrente,- a vene- �xpressões do seu pezar. E' �elr� verdade que 'a' b3C1uf:> de Sf:1J ja qaasi aca- S. Excia. em Joinville ofi-

'Git'�.,,'_"... -'1
I b I . F' d t cializou o racionament.o ,daranda sra. Concepta de A- época nao comporb vaCl a-: aUl fiO"\' no. Dl. e cer o

,

raújo Figueredo,�.viúva do ,Del·x·'OU.·.O poe cões, ma� é ,l?.em verdade; :nfluencia0c por es�e habi- energia elétrica, o governa-

saudoso poeta conterrâneo ,que neri1,' tedos es�ão . de to vie;oso 9E; exagerar em ;;101' ainda seja capaz de con-

,luvêncio Araújo Figueredo, Do nosso ilustre conter- braçós .�rmados. "louVl,f u'cprio, as�propor- siderar o assunto como dig-
o inspira90 eantór das nos- ,râneo, .. sr. Gene1',al Paulo Aí esEo os atula.as

' da' ções cio j'lGUCO que tem rea- no de citação no desfile re-

-G01ú,.·olves Webler Vieim da fnviolabiL:ldde d<. Nac.ão,' �,:zP(:o o seu govemo, que o lampago das, obras de tres
,;as I?raias. , I .

A e.xtinta dei:l:'a numero- R'':'�il ' ..ecebe�t este j01'1wl o os seus ffi.<.:mtenedores da sr; Irineu' Bor.nha�sen,. na <!.nos de ausencia e omis-I
sa desêendência, principal- .�I;fJ1.t�1Üe teiegrariu_L: ordem, ��llldes qu� jura- extênso- discurso 'iomemo-' �Ões. Mas talvez que.a lem,-
l�ente nesta Capital, onde Florianópolis - 22 l:am, eP.1 (,lia, solene, ante' o rativo' de seu . ani�ersárto,; brança se justificasse, 'á I
desfrutava ele. largo circulo Fim jhclam<;;ão pública dei- Simbolp ,. Auri-verêe-estre- dis�e a certa altura as se- mingua de outras coisas pa-lde amizades, pelas -suas ele-I ,rei iil,eiros Partido Demo- lado: "cüJa honra integri- guintes palavras: - "Nos ra citar .. , :

' -

vadas qua�id�des morais.

�crat'l
C'fistão. dade e: instituições. defen-, limites da produção indus- �

"

O seu falecnnento causou' ',saudações derei-com sacrifí�io da pró-I trial vale',àssinalar dois hn- .(C�méntário da Radio'Jo--.

ptofunda consternação nes- Vieira da Ro'sa pria. vid�", ' portantes melhoramentos, I mvllle, de 13-2-54y
� .

I,' •

..�.

24 PARTE
Lo - Quarta parte da

quadrilha carnaval�
pot Po.nr iers de, Nant�i:r��
'(Fra!'lceza) .

2,� - B( I)S Arcanjos
A pedtd., dos velhos car-

I
pouco navales,!r;,: m, pessô� d() Co

Men- mandalH� Arê Manebadl;

Por mais 'que os fatos indiquem o contrário, os
ilustres colegas da Folha Populm' insistem na exis
tência' de um acôrdo entre a oposição e o govêrno.
Esse acôrdo,: que o sr. Rocha Amaral 'afirma que
vai andando, nunca saiu de casa. Não fan?mos .en

tendimentos sôore o sofrimento dos nossos' compa
nhei-ros - disse o nosso grande chefe. E assim se�
rá. '

Somos oposição pór v'ontade do povo. Qualquer
alteração na nossa atual posiçao não poderá partir
senão do povo. Passar de oposição para o govêrno,
por mágica, é engodo. ,O povo é quem decide.

O único acôrdo até agora firmado pelo P.S.D.
é o que vai noticiado em outro local.

I
Dele os prezados confrades da Folha Popular

verão que o primeiro e 'único acôrdo firma'do pelô
P.S.D.· foi com os chamados pequenos partidos. E o

candidato que vitoriosamenté foi aclamadQ perten
se aos quadros do pa,rtido dos ilustres colegas da
Folha Populm';
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