
32. Reconhecímento da unidade moral do govêrno
humano, como princípio de uma política de harmonia
e cooperação com todos os povos.

33. Consentimento, sob reserva de reciprocidade
nas limitações d� �oberania necessárias à organização
e à defesa da paz.

34. Recurso ao arbitramento ou aos meios pacífí
CQS de solução dos conflitos-internacionais.

""h
'.. . 35. Repúdio às regras de conquista.RIO, 24 (U. r.) - O

I rios, . em princípio, a um 36.- Fidelidade à tradícão brasileira de _ respeitos
presidente da Confederação 1 e-ajustamento equitativo. aos tratados é convencões �e de aceitacão das, regras do

l3UENOS AIRES, 24 (U. tros produtos que remete 1- aplica às frotas argentinas, Nacional do Comércio, sr. 1 do �álári� mínimo. Entre- direito internacional.
., �

P.) - A Argentina' sus- rara a Argentina. As nego- I devendo ,os importadores Brasilio Machado Neto,

de-I' tanto,
nas bases em que se

37. Defesa de uma 'política econômica de ígualda-
pendeu suas negociações ciações foi am : ' suspensas' brasileiros submeter-se à clarou que vem recebendo. está pretendendo elevar

de de oportunidades entre as nações. '
-

, 38. Def_esa da política de solidariedade continen-comerciais com o Brasil e depois que o Brasil fez pe- i licença prévia. Afirmam os, manifestações de adverten- tais salários, as consequên- tal e de
-

concretiaaçâo e' aplicação dos preceitos do di-
chamou, para informar, o d.dos .:1e 30.000, tonelada.

I
argentinos que poderão cia de todo o país a "res- .cías serão. as mais danosas. reito consultivo panamericano,

chefe da delegação que se �e tl';60 na Turquia e c, Ve;l�EI seys excedentes" de 'p�it� da' perspectiva de ma-' Acarretará o �Ul�ent(j dd, ,39. Manu�'€llção da representação diplomática jun-
encontra no Rio de Janeiro. nadá, ãrlUnciando ainda ne- 2.700.000 toneladas 'de trigo joração desproporcional do custo da vida' e o sério

to a Santa Se .

.

-

.

H' b
.

. - Filandia Ia'
. I 'd lá

.'
-

. .
. bl d de

'

"I 40. Reconhecllue,nto de que os corpos representa-a semanas que o em al- gociaçoes com outros paises este ano e, mve o sa ario mimmo

I
pro ema o es�mprego. tivos, diplomático e consular, são instituicões de admi-

xador argentino no Rio de ,;ara adqurrr grande , quan
;
então com os recursos, con- para os trabalhadores. ' " nistracâo de eminente catezoria

. �t't ' -

O
-'

.,
. � "b' cuja cons 1 uicao me-

Janeiro, sr. Juan Cooke, tidades de trigo russo. ; seguir na- Europa as merca- Nâ"' paraíb: o� 'tl'abalha-, loquer. O rece especial c�iâado,. aten�a a ilí1�ortância de ��ua mis-
foi transferido para as' Na. Fonte chegada ao govêr-" dorias que, necessita, iria à 'dores do comercio e da In-

sob '

.

• sãp e a projeçao contment ..il e universal do pais.

'ções Unidas, em Nova IH· no argentino '�'diantou que Colombía ê a Porto Rico dústrial da capital do Es- 80 re O Jogo
que: O �r

'.
Casimiro 0�rd3-1 o Br,asi! esta�elc�eu um no-I 1;:1,:('31' o café e a� Paraguai tad� rea'lizaram uma gre- RIO, 24 (V. A.) - A co-

-

AS FORÇAS ARMADAS

r.abia, assistente do diretor

I
vo tipo' d� câmbio que se E' Equador as bananas. ve de três horas, pleitean- mi:s�o parlame�tar d� in-I

' 41. D(senvolviment�' do poder militar, naval e

geral do Instituto Argenti- .

_ _ . __ i to' aumento dos salários. quéríto �obre o Jogo �ao. se aér�o, de conformidade com as' exigências de defesa
ro de Intercâmbio Come«- p' f

' ,

"I
� Por outro lado a Associa- reune ha meses. Primeiro nacional, .

('ial, que �,em orientando �� ro eSS04B.e a unos � ,I'';ãC! Comercial'· -do' Ceará
I hou�ve.a questão ,da convo-

_ ,
�2. O?:ig:toriedade; �ara todo� ofi�brasi�e�ros" do

conversações desde a partl- _

'

"

'

,

..,
'. de C;V,dO dos secretários dos' :seI VlÇO �l1lhtal,. ou de outr os encargos necessarlOS a de-

-

1
- comunicou ter envia o te-·

. ; fesa nacional."
.

d I C k ' bê ')1'- sa VOS por um cao· . l. zoverno-estaduais determí-] '
.'

. . -"a c e 00 e, rece u
.

_

lograma ao presidente da i
.."

,

.

. '_,'
.

43. Disseminação, por todo o interior tio país de
dens ·tIe regressar 'imediàta- T:i:·.8AMO (Itália), 241 "egul'OU .rm tras.seunte ."e- República expondo o ponto �1a�:�; ."a '"

mt�rrupçao das tiros de guerra e ?utros órgão de formação de reservís-
mente. '17 ' U

-

I leté I
' de ví t -r .; I' d .mv esugaçoes, Como rse sa- tas.' (

,v, J.�" - rn cao

saVO'lj"')
p ... et9 e evou-o, a ',0.-, e VIsa oas casse_s pro u-I ,',. .'

A suspensão se deve, P2- ',rinta ('degial,'s � sua pro- C,8, par"l, a sala de aul,i 110ras do Estado .·face. ao,
be, o SI. Bllac Pmto 'ma�l-

44. Aperfei'çoamento constante da preparação den-

1 I f t 1
- ,tífic� e técnica dos oficiais da ativa :e da reserva.

o que se informou, a insi,,·, O· I t' h (' .

d bl
.

I
es oU-Se pe a convocacao.

,l'�'sora.. apllna In a o

I
�t,m l!"Sf' eu margem f pro ema.. ';\; ,

�

.
45. Plenitude de garantia das patentes, com as

tência do Braril em adq,l:- iL:1L':LC de Ir bJ,s(oar õ don') qUi' b:-:!;pm salvas as crian O sr. Brasilio Machado l,�as o.seu pal�ecer ate h.oJe vantagens, regalias e prerrogativas a elas inerentes
,ir trigo a preços inferio-, 'd d '1 D

.

I f
-

1\T t f' "h nao Im votado. 5empre que dos oficiais d'a a- tl'va e da . se
. '1'l, ..sal':< ,a esco a" epon '"&S e �I pl'O essora que, 11", ��e o a uma que os 0-

.. , ,.
,'.

. le rva" assun cOlno (OS re-

res. No ano passado, fi Ar-di' 1 .1 1 d d
,. ., "Llaterla entre em pauta formados.

e f:>speJ ar ongos mmutos
"
''".iI j'" . <; a, estav�m '·0' )llc:ns e COl1l.erClO, COlno Ja

,

.

�.

.. ,

g€ntin� enviou 1.200.000 to,- d'
.

d I d d
-

I f' d
,', J 'd l' t d um deputado alegando ne- 46.' ivi�lhoria e ampliação da infra-estrutura da 01'-

'i'mce Co sa a, e on e nao ·S e (;lto� e uma IntoXlf'q- 'em SI o amp amen e e-. '.

ganização militar, naval e aérea.neladas de trigo, mas ,o go-.·, 'd
- -

.

, , b' t d
- .:: t; ccssdade de melhor estu- -

lmna IJ mell�l' :UI o, o C<).l �ao :)".1) gas C'1r .0nlCO. il;ons ra o, nao sao con ra-
_'

) I' ,47. Desenvolvimento d:1s indústrias bélicas naclo-
verno brasileiro afirmo'" ([<1 .. a, a evar para casa so. 'd d

' , ",
," .

'

.

InalS'
no sentI,o e tornar o paIS, tanto quanto possIVel,

, lIe c';; preços foram sur.�- O General ESPI'r-l·to Sauto 'Cardoso R

It,'�utu�ndo
mUltOS dl�S' autosuficiénte_na produção do annam,'e,11to ,e,

-do demais

�::Ol'P� aos imperantes I>' I
'

_

.

_ _ , . _
.

depcH!: Por outro lado, dl-. material de guerra.
' .."

.�';"
. -

. f'l'cado. Em seus comenta· dAr� eQpllca�oes a "NO.,I",ftQ
('en·(Js membros da Co- .

.

.',

rios, os jornais argentinos
� U O" V y �

'lÚi"�ío de Justiç� já se eX-I?S SERVIÇOS J�DICIÁIUOS, PENITENCIÁRIOS E
,- .

' _" , . JUDICIAIS
'_ ".ito riegan� gue, os prcçe,s',

"

.
' .

,', lel'l1élram contra o parecer, ..
""

.

'

' -

; '. '

, . - mo 24 (V A) Du do Espll'1to Santo Car- d proposrto de .contar turlo, . -.'

.

"., .

do ti'igo nacional sã'o ele� , . '.
- -

- \ h".... ,t, J: mdl.ls.ve porque-o-o Jogo..e -�'AQ �'M ll-.; -'< ,

01: t t- d"
. .

d'
.,,,

cante ii �eunüío d� ..t\lto CG.,\ doso fê.�- um re}atõ�olnpfê- (_q'� da1Ç'P.ulfIi(!��l'

���l<l'I:
;_' '_ -

--
,. � � "'" � '�''f-'';�':,. ,e.u":�fi,la,'� �s ��"�� �?;',_�e,rv}Ços� J}-!- lCiar!OS e

7ados, mas alegàl!l que o ' - '"
_, -"" 1'·:

.

A ,;,. ' �"-� ':lI., ,=!,u<stao tfe,;põhci3 e nao oe dos- 'esta6ê1eclluent1rs perntetrclarlOs do paIS.
.

" . "'11(10 ;-'0 E;-:'rcito realiza ,,o dos acontecImentos que

II
e ato para que a Naçao ve- , . f

. , , , ,

ij,';:.,,,,il ccbra também alto':l ""', Cj:,
,

•. '.
_ '" 'h...... Inqu(.'liÍo parlamentar". 49. Aper"elCOamento tecmco dos serVIços de polI-

ta ontem, o genera1 Ciro ,c inicial"am com a prepara- .1ha a ter um con ecnnento
_

'

cia civil.
.

�

Iht'Ç0S pda madeira e ""'-.
_____________._______ _;::io do memorial'dos coro- _::reciso .dos fatos

.. _ _ Contrabando' 50. Manutengãu das polík:ias- milita-res; como fôr-

,Icis e culminaram -corri o,' DepOls da remuao, nao '" ças de preservaçao da ordem luterna.

Jl Saúde do Papa
_ ��:::;{�:�::��::�;::l;:j ;��'�i��l::�:��::��� d�l!���a:) _ O lun- ::�:�::��odoD:�:::::r:EDn:R:�anMto

DJflcol�ades para a - a Ijm�Dtaoa o
,

,

. �O�l1eç�u a r�digir ontem e

I �:omirio da Alfandega, João central do país.
�

, De sobrea VIS o (.') . ..tera um lesumo do que
t LUZ, apreendeu 'ante-on-

C1DADE DO. VAtICA- da a natureza da enfermi-, relatou ao Aldo Comando" tUf\ à tarde, em poder do

j\O,24 (U. P.) ".:_ Informa- é�:de. a f.A.R. �r_;,m, a, nr;.�e�ça do) general,' 'T, Amauri Moreira de.,Sou-,
se que o Papa Pio XII no- O Departamento de _Im, , RIO, 24 (V: A.) A' ZUlOblO (,,i Costa.

. . zn, vpndedor de automoveis,
vanúnte sentiu dificuldades preil::,a do Vatioano comu- margem da crise político- � eua." mil e seiscentas e trin-
em 10':Dar alimentos e isto nieavn n'centemente que se militar qué parece supera- O Tempo ta p{'l'Olas, sendo 1.500 gra-
cau�ou certa preocupação. t'spC'l'flVa pud�sse o .Papa da, o vespertino "O Globo" Previsão do Tempo, até mas d e n t r o de qua-

Ern 10ntes do Vaticano se �'m heve ser -'totalmente .publica em destaque em sua 14 horas do dia 25' ,I tI'O p0quenos sâcos. Imedia- ... "

disse que o ·Sumo Pontifice é'.hIl1lmtr-do por via oral. O édição de ontem a 'seguinte Tempo: Bom com nebu- lam�lIte. comunicou�se com

dEsde irês dias tem senticÍo orgão da Santa Sé, "L' Os- nota: "Por determinação do lozidade a A;J"ndega que ,mandou RIO, 24 (V. A.) :._ Com Antonio Balbino, além de

ti;l dificuldade. SE lvat0�e Romano", dirni- ministi_.o da Aeronáutica, Temperatura: Extavf\!l ao Galeão, onde -foi feita a pres!'!>nça
. do vic,e-presi- parlamentares e

•

diploma-
liL:iu ti:; Esperanças de rapi- Ll'igadeiro Nero Moura, to- Ventos: Variaveis com é'. �Feensão, o escriturário dente da República; sr. Ca- tas, teve lugar ontem, na

}ü mais de um mês, o,')(_í r('�,tabelecimento do San- das as unidades da FAB e rajadas frescas Ale:r Costa Fernandes, que fé Filho; d!l presidente da -Embaixada da França, a ce-

Papa ('aiu doente, por in-I lo P:,l'lre, dize.nd,o .que ele'dos estabelecimentos da Ae- 'Tel1lperatura extremas de t�.OUXl. detido. para a guar-
Camara dos Deput�.dos, sr: rimonia da entrega da con

diSPOS!l1ão gastrica, não' ten- pr,�cisa ainda de "cuidados lOnáutica estão de sobrea- hoje: Máxima - 32,0 mi- damot;a o sr.. Amauri Sou- Nereu Ramos; do ministro decoração de Comendador

du :�lào bem esclarecida ain- d,,;;à"eJ.,·.
.

. viso". I nima - 25,4. la. ,da Educação e Cultura, sr., da Legião de Honra ao em-

baixador Gilberto Amado.

'.

� .,;;;"!.:S�==�'�==-"'V'\f,
'1:

ESIADO DE S1\I1I r,.0!à,�'!'�, 1
mUI'lO','pr' r'·

" l

DI. _A"�J �'. i.J>�
;; �

.....
•• -' • n' I _., �EM,III I" u_d

, DIRETOR,· tRubenl de i
Arructa Ramol ,

IErd:HTE IDominlol F.'
,

- 'de Aquino�
•
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INCRIVEL 112 o Comércio
e t salário mioimoA

.

Argentina suspendeu negociações
comerciais coII o Brasil .

PrOlP'alll:a dó· Partida
Saciai Democratico
III; ORDEM EXTERNA E INTERNA-- "

-

'

r

'. AS RELAÇÕES EXTERIORES

(Continua)

Comendôdor da Le,gião de
Hunra :0.embaixador
Gilbet.o A'mado

I.
•

-

..................................�••••+ .:.. :..... �•••••
'+ • fi • • • • • • .. • • • • • • • • • • ••• .. '+ .. .. .. .. .. .. ::"'......... .. +' .. .. � .. .. '+ .. '.. .. .. .. .. ..'.. « .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +' ..��. -. " •

. '. '

o Estado de Santa catarhi.a, com a confissão ex-

PH(S(NT[ GR(GO
lhista itnpõe-Jhe esse _dever, de maneirà' ·imperativa. '0

)H'cssa de uma estarrecedora nota oJicial do gabinete do #
• tal lHesente" .poi.s, não corresponde nem -a um gesto de

Govel'llador, ficou ciente de que quando as suas estra- . I gratidão' pela'ajuda ilegitima: significa, tão só, calcu.

p�s mais nccessita;am dó s�rviço das máquinas. a�qui-> ."
.

"
Ilada esper.tezà pa·ra desc�rtali·se de um �nus, que� o Es.

ndas para conserva·las,. varIas delas, dessas canSSlmas tado recebe com aquela mgenua e paCOVla .comoçao dos

má(lliÍllas, foralll cedidas à construção dt.>_ uma fabrica I troianos ao festejarem a oferta grega do cavalo de pa'u,

de, p�pel, no distrito de P?lt�eiras, :onde p�r longos me- cêrcas f.ora� avançadas para junto do leito da estrada,
I
em)lanturrado de guerreiros.

ses, a custa dos cofi:es pubhcos, fIzeram Intenso e ex- que, aSSIm, flC.ou sem marO'ens, transformada .num angus· O que a fábriça doou ao. gov�rno foi mais um encaro'

tenso movinwnío de terras. I tio�9 corredor, ironicamente apelidado" pelos motoristas go, do qual se livrou" somando.-o, aos. auxílios que já re-

, O empréstimo ilegal e imoral, segundo ressal'ta de e tropeiros; de "Corredor Irineu Bornhausen'''. Sem alas I cebera.
carta' da indústria beneficiada, foi ordenado pelo pró- livres para desvios, o encontro, nesse corredor, de veio Sera que o g,o,'êrno não�sabia disso? Será que' o

})rio �o\,{,l'nador do Estado, grande acionista da fábrica culos com tropas de gado de corte; muito. comuns- na es- ilustre estadista do Palácio; foi no conto do, vigá,rio?
e seu diretor licenciado. h'ada, é verdadeiro tormento )lara os motoristas. e tru· Fin1llizando; hoje. estes comentáriós,�que.iemós eha-

Diante dos rumores e das. críticas, avolumados em peiros. Com o avanço da cêrca, entretanto, a fábrica ga· mar a atençíio da opinião. pública para-os prindpàts. as·
escandalo, a fábrica »rivilegiada, para salvar as aparên. nhou apreciável área. )lectos deste episódio.:
cias, dirigiu uma' carta de agradecimento ao governa. Mas, ,0 irrisório de tudo isso, ainda não é isso: é alO -o go.vêrno" justificado. pelo lastim4vel' estado
.dor. Os termos

,. ais dessa solerte e audaciosa carta dóação de um terreno ao Estado e prédio para a, instala· em que, permitiu ficassem varias das principais estra-
�:ã()s os seguintes: ção de uma escola. Esse o modo pelo qua� a fábrica boI'. das do Estado, adquiriu máquinas' de alto prêço para

"ElTI vistá do providencial auxílio prestado. nhauseana expressou sua gratidão pelo auxílio ,recebido. conservá-las;
cm situaeão tão ang'ustiosa" a Companhia, comó, O presente, em si, já se,ria de uma--mesquinhez dig- 2° - justam'ente daquela que mais necessitava d�
desde logo, fizera menção, resolveu doar ao na do ma,is fanático discípulo de Harpagão - o lamu- concurso dessa aparelhagem mecânica, foram desviadas
)<;stitdo um terreno 'e .prédio' para instalação de l'Ímto sovina ql�e () gênio de Moliére universalizou. máquinas paia um serviço part:icu)ar, na instalação de
uma" escola pública estadual, na localidade, es- Nunca, em .paga de tanto, se deu tão pouco - pensa- 'uma fábrica de papel;
perando a aceitação do Estado. l'ão os admiradores de Churchill. '

. I 3° - es�àiYfábric�. tem no.-governador Irineu Ror_

I-Cop.chiimlo, a Comllanhia Fábrica de Papei A verd'ade, no entanto, é mais dolorosa: a d01!_ção da nhausen o seu maior acion.ista;
"

.

Hajaí, aproveita o .ensejo para, reiterando seu 'fábrica é legítimo e aut.êntico present.e grego. Ela, C'OD\ 4° - a 'fabrica, I!gradecida pelo emprego crimino�o
agradecimento, aprésentar a V. Excia., sempre efeito, doando '80 Estado um terteno e um prédio para de bens públicos nos seus serviço.s, doou ao Estado um

tãO' compenetrado dos deveres do Estado para escola não' deu "nac;la, mas g'anhou muito� E' que, em se

I·terreno
com predio es_co.lal'•. qu do era sua, em fac.e .da .

com 0- }>O'vo: os seus lH'otestos da mais alta eg· Itrata._ndo de g,r� "�,be�eCinteltt.o �i�dH:trial\'-c'-'. a' in. le,_gislã�ãó. �rabàl,hi�ta, a oIni. o de m;inistral" ÍllstTll.
timn a distinta cOl1's;ideraçã'o"." ,

verS;lO. ÇOlUO., dI, f*lUals de 100�tllh()es o' mdlca - <::10 ,p'l'lmana aos f.lhos dos Sel. !>perários.
f\nt ..-:s de tudo é necessário esclareeel� ,que, no'J a obl'il4'ação de. Irar instr'ução aos filhos' das seus

I, ,'.

epois disso, só. falta o titulfi específicO' ao 1,1'0.
ter.riCilO§ áa f:íbriea, atraves§�do§ por uma rodovia, as oper:h-io9 em· idade escol:;ll' é sua. A legislaçãO' traba- v", ádor.acionlsh.

'

,

* ,�;;,�"�·.1�tJ;&;iti�:\

,

Durante a solenidade" usou
da palavra o' embaixador
Bernará Hardion, para fa
zer a entrega' da' condeco
raçãó em nome do go.vêrno
da "Françã; e o emoaix,ador
Gilberto Amado em agra

deciIl1ento.

oRISODA CIDADE·· ..

- A sra. está ficando ce

ga, Dona Ud�niFa.
- Eu� doutor?
- Não \�ê nem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Profissional
M E' D I C O S _. I ADVOGADOS r

. MÁRIO DE L_ARMO I DR. ALFREDO, ,DRA. WLADYSLAVA I
DR. JOSE' MEDEI-,' ADMINISTRAÇÃO

,
. ,Redação e Oficinas, à rue

CANTIÇAO i CHEREM ", W. MUSSI ROS VIEIRA 7, Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

I 'ê -

. ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

,'DR ANTÔNIO, DIB Caixa Postal 150 _ Itaja! Diretor: RUBENS A.
A D U L T, O S D,OENÇAS l\-IENTAIS

'I
.

- Santa Catarina _ RAMOS.
Doenças Internas E�x-�iretor' do Hospital

'

; :�MUSSI Gerente; DOMINGOS F. DE
COllACÃO - FIGADO _. Colôrria Sant'Ana. ,-,MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.RINS ___,. INTESTINOS Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:
Tratamento moderno da tais." GERAL-PARTOS e

Representações A. S. La-
,SIFILIS � Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório - �ua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. cial ízado das DOElNÇAS DE AilVOGADO:
'

Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. Consultas das 15 às 1-9 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapaní ..._ - 1"0 andar.

HORÁRIO: horas. -

.

métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas Te!.: 22-5924
Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento, I CONTABIL(STA: Janeiro.

hor.as Res.: Rua ,Santos Saraiva, !SULPOSCOPIA _ HISTE- l Acácio GaribaWi S. Thiago Reprejor Ltda.
Tel.: Cons. - 30415 _;_ Res. 5,1 - Estreito. 'IRO - SALPINGOGRAFIA I Assuntos fiscais em gera+. 21�,ua6Fge'aliI1rdea�dI,.e UIi_veira, n. Navl·o-Motor «Carl'.. , Hoep,c-ke»- 2.276 - Florianópolis. " TEL: - 6245. - METAJ30LISIvIO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar,

.�
---- �-,

I Rtadiofe.rapiap or ondas '

r
:

�--;-- ,leI.: 32-987 ...
- Sao Paulo IDR. ROMEU BAS'fOS DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrneoagulaeân _ DR. MARIO LAU- ASSINATURAS,. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇAPIRES DHAUSEN Raius Ultra '-ioleta e Infra

, RiNDO Na Capital Viage-ns entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
_,' MEDICO - CLíNICA MÉ-DlCA DE I Vermelho. -', Ano

-

Cr$ 170,00 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS ,Co.nsultól'io: Icua Trajano, I e.. Semestre Cr$ 90,00 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí-

.

São Prancísco de Assis e na Consultório. _. Rua João n. 1,1° andar - Edifício do DR, CLAUDIO No Interior mos apenas para movimento. de passageiros.
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 � Te!. M. 769. Monte�i�. ,

,_

=. BORGES

I
Ano -Gr$ 200,00 As escalas em. S. Sebastião, Ilha Bela, Ubaiuba não

Janeiro. Consultas: Das 4 às 6 ho- Horârio : D�s 9 as 12 ho-
ADVOGADOS Seme:tre. . �::$ 110,00 pl'ejúdic(L1'(l.o o horário de chegada no RIO (Ida), e

CLíNICA GERAL DE raso rasD -l�l:. M18UhSSI. D Fôro em geral: Recursos t !"t�1un<;10s mediante cen- SANTOS (Volta)
ADULT0S E CRIANÇAS ,Residência: Rua Esteves MU�SsLo as oras -

ra'!,pera,'nte o Sup.remo Tribuna!
ru O. ITINERÁRIO

J" 41': T I 2812' ::: Os' originais, mesmo nãoConsultório: Av. Getúlio umor,
\
a. e.''-'

R ldê
.

A' ld T
,Federal p T'ribun al Federal

eSI encia : vem a rom /' publicados, não serão devol-Vargas, 2 - BIGUAII'Ú. '. -

'.1 n «y
k 81 I ue recursos.

vides.Horárto ; Segundas e Quin- O,LNHAORSIZ -E GOJAURVGI�ONST' ,A-I� y.� ','

I' ESCRITómOS
4 .� A direção não se respon-tas-feiras, das 8,30 às - 11 '

1
F'lur ianôpol is - Edifício sabiliza pelos conceitos emi-horas.

DR. 'NEWTON I
São Jorge, rua T'rajano, 12 tidos nos artigos assinados,

" Resid.ência - =: Hotel, DR. JÚLiO DOIN
,-- 10 andar+-c- sala 1. '�O"'()4_�O""'>4I.A

uo T 1 2021 D'AVILA' I, Rio de Janel.ro - Edifício
'� apt.. 't e.. .

I .

'VIEIRA CIRURGIA GERAL iDol'ba Gato, Avenida Antô;
DR. WALMOR ZO-' Doencas de Senhoras 'nio Carlos 2()7 - sala 1008.

GA CIA ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologla - Eletricidade I'
--.-, ,-_- .- _,_ ---

-
MER R 'ÇAS DOS' OLHOS, OUVI-

."

C<'l\f_édica DR. CLARNO G.
n.plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultórío : Rua Vitor I ,GALLETTI INacional de Medicina da Ex-Assistenta na Policlínica Meireles n. 28 � Te-tefone: ! IU· íd d d B '1

P
- ADVuGADO - mácia da Fé' - Rua Fe ipenrversi a e o rasi Geral do Rio de .Janeire, na- -3307. ': Rua Vitor Meírelles, 60. Schmidt.E�.iJMltertnO Pdord' cOEllcurlaso da Caixa de Aposentadoria e ',Consultas: Das 15 horas I '

FONE: 2.468.
� Domingc v-> Farmáciaa erm a e- sco Pensões da Leopoldina. Ral- em diante.

'

'V
,

- Florianópolis _,(Serviço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João -Residência : Rua Vidal da F� - Rua Felipe Sch- Rua: Deodo-ro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212ROdr·igues Lima) B�tista da Lagoa.
- Ramos '- 'Telefone 3.422. mict.Ex-Interno do Serviço di! Curso no Departamento Nà: ,: '_,

�'".- - ' .........._-- '

, Ci�y:rgia do Hospital, cional de Saúde e: lU{. GUERREIRO DA ' �3. Sábado (tarde) - F:r-
�. A..,;p. -�: T. �. do Ri-o de C,ol1$últa".diàriamente' das:

-

..

'� FONSECA', Informa"'ões
,

�;�'�la Moderna
- Rua Joao

./ .Taneíro li) as 12 horas. . ,-'- - .

I' d 'H
-.

I
,"V I .I: into,

f 'l\1'd' d H 't I d _. , 'Especla ísta o nspíta
•

•
.

F'
.

(
e IC(, o ospi a e 3as. e oas. feiras de 15 as' �"d '

'

.

ih . U eis )4 Domingo - armacia
, Caridade' às 18 horas

-

-

-

.

'.:- ,IR, em;t ,Aparlt agem, .

"R J
-

Pi: DO"'NÇAS DE SENHORAs! -, .' ;-',TOj,â_mpaiª�de,Yencl'à Re- Moderna - ua oao m-I"
_

4
• Atende no, Hospital , de . :-3. . _. \:>',,:t:-.r,' • " _

'

-, rXRTOS-OPiERAÇÕES C�i'-idade,\ de 8 às II) horas.''';, (1 _n�pI'('J'-!-.í I v,efto��tr.o etc.
\ O Jeil nr,' encontrarã, nes.

tu.
,

-

",('ons: Rlla, Jo�o ,Pi�o h. L�. �'�on�u.lt�rio:-' 'R�J' Nifu't'_l �t\l_lf��l '�'r��,r�f�a",,�� �a: III _,folllna. l�f'trmaç{lesL qu� 2f1,�abado ,�tar�e). _,.

L
-, c!!ts 16,00 3S 18.00 Meireles, ésqulna �om Sa'l- .?e�-aE·) --c,"; ,�e_r�ad� d

- �or
'1 n"l·�ss.Jta, (harlj!menle e df I FaiJnacla S�nto Antemo -

- horas', d Ih M
.

h i 'pos xtJanhws do Pulmao e· imelllalo" I R J
- -r\'

t
,. all a arm O.

E fago
�

,_
•

lia oao rm O. '

Pela manhã
-
atende R,e-sidência: Travessa

R
so

�t' 'd O I ' 21 Domingo Farmáciad'iàriamente no 1I0s-
'

'

Urussanga 2. _'
eceJ a p�r� uso e. cu os.

JORN,'AfS Telefonf
.,

A •

-

_

Pital de Caridade. A t 1.02 "

Consultono - Visconde

'1
SaLte Antomo - Rua Joao

• A •
P . •.

de Ouro Preto n 2 - Alto.s O �stado 3.022 To' tResldenCla·, .
-

A Oi t 2656 r.n o.
/ '. DR, VIDAL ,da Casa Belo Horizonte),. ,AZ! a

.. ,Rlia: General Bittenco.urt _. , Residência _:. Felipe Sch- DiáriO'" da Tarde •.. 3.57�
'_

c.7
.

Sabado (tarde) -

n. 101. CLI�ICA DE CRJANÇASlmidt, iOl _ Te!. 1.:560. Diario da;'Manhl , .. 2.463 Farmácia Catarinense
T I f

.

2692 CONSULTÓRIO - Feli- A Verdade......... 2.0lb
I Rua TraJ·ano.e e one: . .

--------'-- pe Schmidt, 38. Imprensa Oficial 2.68� 28 Domingo _ Farmácia
DR. ARMANDO VA-l,· CONSULTAS - Das 4' DJ,t. SAMUEL HOSPITAIS

Catüinense _ Rua Tr�l'a-n� Caridade!LÉRIO DE ASSIS 'às 6 horas. FONSECA· (Pr'oledor) 2.314
- MÉDICO - I RESIDtNCIA _,.,. Cl'ispim CIRURGÍÃO DENTISTA (Portaria) . . . . . . .. 2.036

Dos Servil'as de Clínica In- M' 25 'onsultório e Residência: �erêu Ram(i;! �.831" Ira, .

fantil da Assistência Muni- FONE _ 3.165. 11{U� ,�el'nando IvIach�do,�. UiJitnr, :US7
cipa} e Hospital de Caridade. Clullca_ Geral - Cirurgia 3ão Sebastião (Casa
CLtNICA MÉDICA DE' I Bucal Dentaduras

- Pontes de Saúdt»
CRUNÇAS E ADULTOS DR. ANTÔNIO MO- \1óve.is e fixas. "(alernidade Doutor

- AI�rgia -
I Ã I �alO X e Infra-vermelho. Carlos Corr�a ,.. 3.121

Consultório: Ruà Nunes NIZ DE ARAG O HORÁRIO: De segunda a f'HAMADAS UR-
Machado. J - Consultas d!ls :;exta-feira das 10 às 12 ho- r.E-NTES
15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO- I'as, e das 14 às 18 horas. Corpo de Bombeiros
Residência: Rua Marechal LOGIA D'ls 8,30 às 12 horas aos ,Serviço Luz (Recla.

Guilherme, 5 - Fone' 3733. . Ortopedia �áb:,tdos. mações) .

COl)sultório: João Pinto, Polícia (Sala C"mls-
----- --_,.- - 18.

Da� 'ISàs 17 diàriamente.
Menos aos Sá.bados

Res.; Bocaiuva 135.
Fone:' - 2.714.

no:

O serviço ,noturno será i
efemado pelas farmácias-iModE'rna, Santo ,Antônio e

i
Neoturna situadas às ruas3.)5�
.Toão Pinto e Trajano. !
A presente tabela não po-

I

derá ser alterada sem previa

3.313" autorização dêste Departa
n1.{·nto.

2.(04-1 D�partamento de Saúde
..

Fública, 29 de janeiro de
.

'sário) ,

. 2.03S 1954,
DR. DIB CREREM Polícia (Gab. D�le-

gado) .

ADVOGADO COMPANHIAS DE' ,

Causas, cíveis, comerciais, .

TRANSPORTE
,crirúfnais e trabalhl'stas: . A.f:REO

C�)1i�ltas populares,· T,AC.. .....•......
-1:). N 'M h d' 171 Cruzeiro do Sul .

..nua
'_,
unes ac a o, ' Panair e ,

(esq: Tiradentes), - sobra- V'
•

'

arl' ..

do - sala 3. Lóide A'reo .

Real .•.... ' .

Scanc!inavalt , .

HOTÉIS
Lux , .

Ma,elltic .• , .. , .

Metrop-ol .

La Porta '

C5clque :

Central ., .

Estrela
Ideal' .

ESTR,EI'fO

O ESTA-DO

Rio de

rarmacias
de Plantão

6 Sábado (tarde) - Far-

Lv.iz Osvaldo d'Acâmp-ora,.2.5�
d F' ,.'

- Inspetor e armaClas.

DR- I. LCBA'fO
FILHO

Duen-ças do apare'ho rt'�pi
ratório

TUBERCULOSE
J�ADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado peja Faculd.àde
Nac:onal de Medicina:Ti'sio
logista e Tisiocirurgiào I do I,
,!-Ios'pital Nerêu Ramos

Cú rso ne especializaçã@ pela
f( N. 'l'. Ex-inte)''1o. e Ex�as
si3tente Je Cirurgia do P�·of.

UgO Pinheiro Guimatães
(Rio).

Cons: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3801.
Atende em hOl'a rna:r-I"�da.
Res: Rua São J(}rge 30 -

Fone 2395�
,

I

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3;]6
�.50QAg!aciá

, de ,Isclla ,rimaria
Adventls.ta

2021
2.276
3.147
3.321
3.449
Z.MH
".371 I
�.t59

08 !

. P.ltklic.idade Matrículas Abertas
C.usos: Primário e Aci-

missão.
Rua Visconde de Ouro

Preto, 75.

Caixa Postál. 45

l-'lorianópoJis
Santa Ca.tarina Disq11C! •• <I ••• � ••••

,

- --.,-----

Lavando com Sabão

\?irgem .. E?llecialid�de��
da ,Olá. IBfZIL INODSTRIIL-JolovUle. (mãrea registrada)

"

eeoDom-z,.. � -� .·,�_e_'� f) ft, in e-_,".�*, ,_- _

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

.

O MELHOR JURO

.5%
..

- "

Dfl'eSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

nORIAN6pOLlS' ,

o ESTADO

ULTRA SONO
TERAPIA,I .

o .MA IS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN •

'1'0 PAHA INFLAMAÇOES E DORES. i

TRATAMEN�'O SEM OPE�AÇÃO DAS

SINUSITESc;

E rNf'LAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TUATAMEN'l'O C(.'M ·HORAS MARCADAS.

UERREIROR.
,

<,ONSULTÓRIO - VISCONP-S DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID'tNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA

Fpolis ltajaí Rio Santos

28/2 1/3
5/3 7/3 12/3 13/3
16/3 18/3 23/3 24/3
27/3 29/3 3/4 4/4

Horário d'=! saída.. de Fpolís., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Para' mais informações dirijam-se à'
EMPRE�SA NACIONAL DE NA,VEGAÇAO HOEPCKE

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

Com -êste v",lo� V. S.

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO 4<SUL-RRASILBIBO»
Florianópolis - Itaja! '- Joinville - Curitiba

-

Agência: B. ua Deodoro esquina da
.

Rua Tenente Silveira

Négocios �e Ocasião.
A SUBRAL, com escritório. no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Lotes de terreno" inclusivo uma magnífica Ca

_

sa de alveriaría, situado.s á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaría e, uma de madeira

(construção recp.nte), situadas 'á rua CeI. Pedro De-
mom - Estreito; •

Um conjunto de' casas de madeira - Estreito;
'___ Lo.tes 'de terreno situados na Vila Flórida -

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

_ medindo, cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenada na rua Fernando Machado;
0ito casas de' alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(cinco fin,anciadas, pela Caixa Econômica);
Um terreno na Avenida Mauro Ramos, rnedindu

13,20 x 22,80;
,, Um magnifico terrtno no Sub-Distrito do E,streito,

,

,Im�din�o 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

Vende:',e
CASA com seIs quartos,

sala de, jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, "1 das 14 às 15 horas

CASA MISCELANIA distri- ,

buidora dos Rádios RC�
Vitor, Valvulas e Discos.

.

Rua ronselheiro Mafra .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



::::a asc:��a\f:r::tan:: CAOILLAC Ven.de.·.t:.e Chevrole·t.1953
mi, filho do sr. José R. A- trânsito,' poderá a Direto- V d

�

dami, industrial residente Serão realizados por ês- ria, a s�u. critério e sob
I

eo e�s'e I Um� bem mon,tada_ Vi-I' Chevr�l�t 1?53, :om 3.690

"

Aniversária-se, hoje, a em Caçador. I te Clube, em sua séde so- responsabil��ade de um só- Em ótimo estado. Pneus I draçaria para colocação de Kn .8. t{rlgm��s faixa bran-

galante menina ELIANA I Aos 'noivos e exmas. fa- -cial, nos dias 28 de Feve- cio quites, expedir convi- novos faixa branca, 4 por-
vidros em automovel, cons-: ca,. capa aZ1.l1 claro, mecâ-

encanto do lar do nosso mília as felicitações d� O reiro, domingo, �° de Mar- tes ao preço de: tas, rádio original. Equipa- ,truções
e t�mpões d� �esa, I

nico.
....--

presado conterrâneo sr. Ari ESTADO.' I ç�, segunda-feira, dois gran- Ingressos individual: do com economísador "Ru- com, operario especlalisado I
Vendo pel.! melhor ofer-

Ramos de Castro, Secretá- --o- '

1 des Bailes de Carnaval, 'Cr$ 100,00 plex", Cr$ 180.000,00. Acei-
no ramo.

.

.

"'
ta. Hase: Cr�, 315.000,00 ou

rio' do Departamento de IXperlm80te bAle
com Início ás 22 horas. Ingressos familiar: .... to troca por' carro de me- A, tratar com M. C. da tr... U.

Saúde Pública doEstad�. n .' "'. Dia 2 de Março, terça- Cr$ 200,00 nor v�lor. Silva, a rua Durval Melq.] Tratar em Itajaí, ao lado

Por tão grata efeméride, feira, Vesperal Infaneil, das Os ingressos darão di- Rua - José doVale Pe-
de Souza 36 (Chllcara do l.:l� Cartório (:0 �eg�stro Cio

a inteligente ELIANA ofe-
PUDIM CAMPRESTi\E' 16 ás 20 horas. reito apenas a um baile. reira s/", próximo ao "Co- Es Espanha). v.J (, m o prorríetárlo.

recerá, na re'sidência de I
DE LARANJA o preço das mesas para

' Os referidos convites de-, queiros Praia Clube".

seus genitores, uma lauta,
I
os dois Bailes, será de Cr$ verão ser adquiridos junto " .

I INGREDIENTES: 2'00 (d' -;;=;;;;;;;:;;;;;;;====
mesa de finos doces e gua- .

,00 uzentos cruzei- a Tesouraria do Clube, até ;:;-
ranás ao seu elevado nume- ros), de acôrdo com a plan- ás 18 horas do dia da rea-

6 bolinhos SAL
-

1
1'0 de amiguinhas. ta exposta no AO RE-

.r
ização de cada Baile. I

O ES
1 colher das de sopa de CORD AVISO

'

TADO apresenta
.

.

: Sera rigorosa- I

felicitações.
maizena CONVITES - Os senho-. mente proibida a entrada
1/2 xícara de agua .f.ria res sócios não poderão le- dos' sócios que nâo" estive-

I

MENINA
.

YOLANDA: M.
1 pitada de sal var em sua companhia pes- rem quites com a Tesoura-

COSTA I.'
2

..
xí-caras

de."
suco de la-, sô�� estranhas às suas Ia- ria, até' o mês de Feyerei-

"

ranJa, milias.: 1'0, inclusive.

o lar de nosso contenâ'-I'�3
colheres das de sopa de O CIUlQe não. expedirá.) !.,NOTA: Ha\Çêró ónibus

r.eo sr. Arony Natividade açucaro .

.

.
I

convites, sob qualquer pre- após os Bailes. .: '.

da Costa, Ofi�iaí Adrni�is� .1 pitada, ele _c�nE:la em pó texto, as. ,p�ssôa�" residentes
I

-A pIR�rpRIA
1 ratívo tio Tesouro do Es-

2 colheres das de sopa de . ./ .

-"

I ..
� -

tado, t ngalanou-se fe s'wa- manteiga,

Vende-se aprasível vivenda situada a Rua Bocaiuva,
4. 43, nesta Cidade. Mais informacões, com o Senh01:
Alcibíades Dias, rua Alvar� de Carvalho, n,' 19.

__

"

J. .��
Agradecimento 1.f1<ERL.

A família de CARLOS ALBERTO LUZ MEYER
expressá gratidão a todos quantos enviaram telegra
mas, fonogramas, cartões e flôres, de pezames, e ainda
aos que acompanharam os réstos mortais até o Cemité-
rio de ltacorobí.·

-

PERDEU-SE
PERDEU-SE quarta-feira

última, 17 do corrente, a

saída da sessão de 8 horas,
do Cine Rit=?, no trajeto do

recinto daquele cinema à

Praça Pereira e Oliveira,
11m relógio de pulso e pul
ctira, .tudo de ouro,' com 2

rubís e 2 brtlhantes e uma

figa com um berloque com

o n. 13, também de ouro.,

Fede-se à pessôa que o en-

controu o iavor de devolvê- l

•

jo à rua Crispim Mira n.!
.

-, Osc�r V9n Trompo,wski e Z�lia M�lllns Tromp�w�- ! 14, ou ao sr. João Quirino
I

kl, conVIdam os parentes e pessoas amIgas para asslsb- "'T t' S D
'

.
. - d' 1

.·,e o, a rua antos umont
I em a mIssa em açao e graças pe o transcurso de suas

IBodas de. Prata, no_ próximo pia 28 do corrente, às 8 n. 6 (Serviço Florestal),
horas, na: Igr�ja de São Sebastião (Práia de Fóra). que será devidamente gra-

Atenção'
Casa de familia, aluga-se

quarto com'café pela ma

nhã a rua Conselheiro Ma

fra 1\. 93

.:

� NO LAl! E NA S�CIE�ADE
Venho 'da Noite UlubeVenho da noite e pela névoa avanço

/:I. procura da música dos ventos

Que � luz do sol se esvai entre lamentos
Nas velas sôltas quando o rio é manso

I ,

, PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1l:S DE
DE· FEVEREIRO DE 1954

DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile' a Fanta�ia
inieio 22 horas.

.

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

I
16 às 20 horas.

,

M1!:S UE MARÇO
'DIA 1° - Segunda-feira - Baile a Fantasia - início

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

horas.

Venho da noite e na neblina danço
Carregando nos olhos sonolentos
A efígie incompreendida dos' tormentos'
E o desejo do céu que não alcanço

Sei que mundos estranhos me devoram
E que bôcas enormes me apavoram
Chamando pelo nome que não tenho DIA 2

Sou como a sombra desesperançada:
Venho da noite simplesmente venho
Para me devolver à madrugada.

Coqueiros . Praia ClubeAYRTON MARÇAL
-0-

contratou casamento, do

mingo último, o acadêmico
I

de Direito sr. Victor Ada-

ANIVERSA'RIOS:
REGULAMENTO PARA

O CARNAVAL DE 1954MENINA ELIANA

CASTRO

mente. no dia de hoje, pa- MANEIRA DE FAZER

1. Numa panela, dissolva
a maizena em agua fria.
Junte o sal. Depois o suco

de laranja e o açucaro
2. Ponha a mistura para

<1-
cozinhar em fogo modera-

I

do, até ferver. Tire do fo-

go.. Junte a canela,' e a

manteiga e misture até que
esta ultima se disolva.
:3. Sirva quente sobre os

bolinhos aquecidos no for
no. Arrume cada bolinho
num pratinho de sobreme-
sa e depois espalhe o creme

·Casa ai' Beira. MQr1'.1 e··";.emorar ma.s um a-

r.'vc rsárío natal.• uo de SU1

fulunha YOLANDA,
NI f te ensejo o grand

numero de amiguinhas cu

correrá à residencla
:

I e

s "us- genitores, afim de a

:t: {sentarem !elícitações
por tão significa 'lv.i data,

As muitas homenagens C

.
t�STADO se assoe.a.

Sr. Pedro Jcão Ne-

Partícípacaopor cima.

Sta. Sot\a G rarr s
(Receita de Kathleen

p'n: ssora do Gr-ipo E"cõ. I Dunning. - APLA)

'ar "São José"; ,

� Sra. Alme.r' l.J., pe-'Parjicipaçáo
reira Tavares, esposa ",�I MILTON DE ALMEIDA
di'. Antenor Tava.es, pre . COELHO E SENHORA
.:' ;., �;., d 'C E C" p,L'·h _, ,_ a . . J. .1:'. Participam aos parentes�-
-- ::: r. Tb.eodo .. :) Lígocki pessoas amigas o .nasclmen

.f,1r .... rnário dó ,Mil:i5'Ul'io to d sua filha MARIA HE
:1; :� é.2enda; LENA, ocorrido a 17 do
-- Menino V,l.l. H.:m�- corrente, 'na Maternidade

que, filhinho .do 8r. Moa- "Dr. Carlos Corrêa".
BODAS DE PRATA

cir Iguatemy da Si!v'�ira;
.

Sr. Humberto d'.,.'\lás-

Antônio Setub�l e Senhora participam a seus pa
rentes e conhecidos o nascimento de seu fiÍhinho que'
receberá na pia batismal o nome de LUIZ CARLOS,
ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia".

Data 9-2-54:

CO N V 1 TE,.

"'.

cio;
Menino S;,:tnei, filhi

nho do sr. Tenente Carlos
Wenceslau Pachec'), ria Po-·

licia Militar;
'---:- Sra. 'Izabél da Costa

Rodrigues;
_:__ Sra. Ida I. FreitaS'.

RITZ A PARTIR DE 6a FEIRA ESPE�
CULAR MUSICAL DA METRO

.,

,

PARA· AQUELES QUE'
DESEJAM O 'MAXIMO

EM CORTEZIA

E
-

EF1CIENClA

PIHF&/ÇRO SEM IG(/Ili Dtsn-lbuíder ,

C. RAMOS S/A

. Comerdo -. Transporte.
Rua JoAa Pinte, 9 FpoU.

.Oficial Administrativo
Pontos para êste importante Concurso,' preparados

por experimentados professores neste ramo do D.A.S.P.
Coleção completa das 10 matérias por Cr$ 30000

Porte aéreo, mais Cr$ 50,00. Façam'. seus pedidos 'ao
tN.C.A. - Práia de Botafogo, 526 - RIO.

(Recorte e remeta-n�s êste anúncio - 120)

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

I-

� AGRíCOLA I I

RM.o.0',�, 16 . "

.. ,

FLORIANÓPOLIS - 5ró.. e.\Ió.rlnó, ..

AVENTURAS
/

NOIVADO

Ve,nde-se
Vende-se uma sala de

Com a graciosa e ':)ren··
dada senhorinha Vanira
:Teresã Cabral Gomes, ii, Jantai' de Imbuia, c'ôm pou

lha do sr. Dirceu Gomes e co liSO.
>

dé sua exma, esposa à, Vêr·e tratar a Avenida

Osw�lldina Cabral Gomes, Hercílio Luz n. 190

00 ZE-MUTRETA •••
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o 'II8TAlX.l r

UM BALUARTE DO AVAl

o IMBITUBA A-TLÉTICO CLUBE, AGOR:\ � SOB 1\ ORlENTAÇã,O DO FA}\fOSO,�ÉCNICO URUGUAiO F�'I:-IX ':MAGNO QUE'
'

,
' "

�' \ CONSEGUIU ARMAR UMA '�PODEROSA EQUIPE, TENDO AINDA, DOMINGO' ULT IMO, EM SEUS DOMINIOS,
O AVAl POR 9 A<3"JOGARA' A'MANB.\ A' NQITE,' NESTA'CAPITAL, ENFREN'I' ANDO, EM PARTIDA "REVANCHE" O

,

.

"

',ESQUADRÃO "AZZURRA"

DERROTADO

... __ .'. - '._._. .. _' .• J

E s P O r t i vo _"
��Q·��Q�����g����a�����,.I�DQ��Q��ap��••�lp•••••••••••••••••••••••••••••••••�. rr b���O�U�Q O�O�O�Q��

�om a seleção bras
leirade ·futebol

SANTIAGO DO CHILE, �'3 ..;..... S�gunda-feira cedo,
os brélsilei�Qs realizaram o primeirc ensaio de conjunto
no Estádio Nacional desta capital, treino que teve um

transcorrer realmente' sensacional, portando-se o qua
dro "azul" de maneira a impressionar vivamente,

O técnicó Zezé Moreira, na impossibilidade de CO):l

'seguir uma equipe para "sparrlng" dos brasileiro, colo
cou em ação todos os elementos brasileiros - ern duas

equipes _.::_ num treino que teve a duração de 9Q minu

tos em dois períodos de 45 9ada um.
'

,O quadro "azul" formou com Veludo (Cabeção);
<Mauro ( Pinheiro) e NewtoI1 Santos; Djalma . Santos,
Brandãozinho e Bauer; Julinho, Humberto.· (Pinga},
Baltazar, Didi e Rodr-igues. 'A -modiflcaçâo: na. zaga, foi 'Tinhamos conversado com o técnico Zezé Morei) a
feita apenas para fazer Mauro' treinar já, que Pinheiro sôbre as dificuldades com que eram assinalados os ten

'parece ser o "dono" da posição, levando. vantagem so- tos, nos treinos do selecionado contra selecionado, pela
bre Gerson, estando Mauro inclusive 'fora da 'l�sta' dos isaraldade no sistema de marcação. Após a goleada, so

inscritos. Por outro lado, a, troca de Pinga-Humberto,« 'lic\tamos exphcações do técnico nacional sobre o Ira
será um recurso a' ser adotado por Zezé Moreira ém ea- casso. de sua tlioria tendo ele assim justificado: "Alfre
so de necessidade de alterar 'J:��ataque. "

"

,I 40 �entia-se 'c�n;sad� e pediu para n�o correr muito, fi-
';

.. ''l- ". ' �}C { '\ : < ��ndp 'O .temp��t�do poupando energias, Em c,onseq��,en-O QUA:r;);�O "� , ,:, ,-t.�' da disso so1*�oorregou o' trabalho de Dequinha que
A equipe "azul", depois'tdas... inclusão de Píngà-me- por-sua,'.�ez, �fic�� quase isolgdo de Rubens, causando

lhorou sensivelmente pareceq4� mesmo .ser> o ARuàdro então desequili.,br-fo total' do sistema defensivo do qua
para o pr�lio �stréia contra os, :éWle?os� I�r;niarl�o .c0m, j dro "branco". ê)��d�o "azu}" desf�utóu"a situação pa
Veludo; Pinheiro e N. Santos; D.,Santos, Brandãozinho 'm. "golear". E €unclulU .Zezé Moreira: A defesa que
e Êauer; Julinho, Didl,""Baltazar, Pinga e, Rodrigues, "der sopa" poder�:ser goleada' a qualquer momento".

O ADV�RSARIO AS':fuRANDES' FIGURAS
O adversário da equipe titulàr que 'usou camisa-v As grandes _fi,gw.as do treino foram Brandãozinho,

"branca" formou com Osvaldo (Veludo); Gerson e Al- ! Baner JulinhQ J:>idL Baltazar, este último por ter reali-� , ".
,

"

'\fredo: Paulinho, Salvador e Dequinha; Pinheiro (Mau- I
zado um perfeito entendimento com os seus demaIS

1'0), Ruben;, Indio, Pinga (Humbérto) e �aurinho. . I companheii"?s, em manobras no c;�tro do campo, �n-Antes do ensaio coletivo, hQuy� demorado bate-bo-

j' ,:,olve,ndo, com,pldamente o ªdversarlO. ."la com o treinamento especial para os atacantes" visan-
do com isto, o técnico' Zezé Moreira, forçar os tiros d>nl " , .

bola em movimento, em· plena' corrida, incluindo nesse "

,

,

'

treinamento os medios Bauer e Brandão;t;ínho'"
. :I�T_ R U B U' S ,E R V A N D OENTUSIASMADO O TE'CNICO ZEZE' MOREIRA , ,tJ .

.

,
,

O treino foi o melhor de quantos realizaram os' bi'a
sileiros até o momento, mostrando-se, o técnico Zezé
Moreira, entusiasmado com a forma e a boa vontade de
todos os jogadores.

LONDRES, 23 Quarenta já estréia' contra o Arse
e oito horas' depois de sua nai, revelando compiéta ,de
desastrada estréia nesta ca- sambientação, desta feita

'pita!, quando capitulou es- melhoraram sensjvelnlente, caiuva? Só se fala em AvaL
petacularmente "contra o

f Não. se viu um quadro per-
.

,

" E' só o Avaí que joga 'e queArsenal a Portuguesa de
.

feito porque a falta de três, h D
.

't.

1 ,:pan a, esse leIO nem
Desportos logrou a sua dos mais destacados tltu a- _'

'

,

,

B 'campeonato havera. Sem
primeira vitória na presen- res Djalma Sant'Os, ran-

'

d-
.

h T l' h 'I iogo necu dê renda. Se1"l
'te excursão,' vencendo 'o aozm o e ....u lU o - e·'

-

,

. _, renda neca' de team. Senl
conjunto do Watford, pela consequentemente lUclusao '

't

d
'.

d f
tea:n neca de campeona"o.

contagem de � a 2, quebran- e outras Joga ores" ez c
'

do uma longa série de jo- com que decaísse bastante
gos invictos do seu adver- o rendimento coletivo da

do
$ário que jamais havia si- equipe. Mas de um modo

d
_

d
. quedo derrotado em jogos no- geral, a pro üçao a eqUl-

turnos, Nem mesmo quan- pe lusa agradou, quebran- x x x, "

do jogou, contra os iugosla- 'do toda a resistência do ... �'�
�'

Ao passarmos na segunda-feira pur frente dI),
..., t d maJ'estoso estádio "Santa Catarina", vimos os bas:<ete- saios do quadro tricolor, dovos, austriacos, o' quadro _conjunjo britânico d� Wat- ...:_ DOU T O R I VO, toque aqUI . .l::,stou a rasa 0,

-

'"

b O B c S- P 1 ballers Rozendo Lima, Hamilton" Platt e ° ]'á consa�ra- qual é figura ê1e destaque,.

'I d
.

t d
. mas nleus,'para ens. r o'i:a102'0 venceu o . ao au.,'). �britânico havi-" perdido, 01', conqUlS'ln 'o aSSIm, ,'-

d t'
.

R b.{- h d
..,.

Muito bem. Bravos. O Botafogo estava mtSl-ilo }H'eci- o eClllCO u ens Lange a<:ompan a o,::; de uma P(;::- devendo tornar-se este an'OConservava essa longa sé- lllna estupenda vi�oria pe- ,anllo de 'úma Volta Red(_�nd<1. E nãô dig.mi os' paulis- ção de garotos. Perguntei ap Rubinhp do oue se

trata-I um pontoalto da tempora-rie i,nvicta, agora interrom- la contagem de 5 a 2, reve- _tas, campeões do bairrisn:lO, que "Os seus v;;:lores estão '�a, e êle sem?re atencio:o, resp?ndeu:no;,; alie i� se rea-
_

1 bl t' 'h' !Izar um tremo da equID.,e de mfanhs" mas ate aquela da,'p�da pela Portuguêsa de, ando pu icamente o seu 30 Çhile. O forte do Bota.ugo e tl sua. zagil. tam em em
, .

.
hora (aproximadamente 6 da tarde), o Z�Jador do �stá- A m a n h ã o valorosoDesportos, que logrou um 'poder de rea�ã'O, para rea- '3antiago...
'd _

h 'dx x x '
dio de' nome Estevão ain a nao tin a a,.;�,reCI o, 2stan· "plaYer" deixará esta, Ca-feito brilhante, redimindo- dquirir o seu prestígio l:n- -

d t' d
' " 5'o 9 remo 'marc'a o par::l as , pital rumo ao Rio, via-aé-

fez ccis ,tentü:(' n"
i

Disse,l1os ainda o R�lbinho que o z"bdor lá uma

I
,:1'1•. '.

) rea, onde permanecerá, unsd;), que um xuxú V&z ou ,oUtra, "dá
as, c,

aI'as" no estádio E precise) to-
mar uma providência! E O SR. DR. OSII/[AR CUNHA? dias em goso de férias.

��:'.:�

, ,- . -O quadro considerado titular goleou pór 7xO -

�
.
'; 'ii-.. � A provável equipe par� o-primeiro jogo

,
,

�

.ceqn 'os chilenos: Veludo, Pinheiro e Newton
,

.. - Santos; Djalma Santos, Brandãozinho e'Ball

,�r; 'Julinho, Didi, B�ltªzar',:Pinga e Rodrigues.

EM GRANDE FORMA O QUADRO
Pelo que se viu no ensaio coletivo pode-se dizer que

o selecionado do Brasil está em plena forma, quando che-

...•...••............� .

REABILITAÇÃO AMPLA DA PORTUGUE·,
8A, EM LONDRES

se do seu, il1stlcesso",,: ,z,c,
Os brasileiros, qu'é,. se

tão mal na pele�

ternacional; seri�m eu t�, Xuxú,
.

atacante
ccmp�2metido com ?trope�' AvaL O'esquadrão aZZl�j

çe frente ao Arsefikk J;Jara se faZer ,gCi,p.l:

•

;�a a semana do jogo com o Chile. Assim, as nossas pos
síbilidades, de êxito são bem maiõres e vencendo esse

primeiro obstáculo, os jogadores já estarã_o moralmente
fortalecidos para a ardua tarefa que terao em Assun

ção, ao lutar contra os paraguaios.

"G'oLEADA" DO TIME· "AZUL"

, Realizando magnífica exibição, o quadro "azul"
venceu amplamente o conjunto reserva pela contagem
de 7 a O, tentos a'ssinalados na seguinte ordem: Balta
zar, B'aúer e Baltazar no primeiro tempo e Julinho, Bal
tazar, Baltazar e Baltazar, na etapa derradeira.

Os cinco tentos do centro-avante do Corintians Pau
lista foram assinalados com chutes e não cabeçadas, de
talhe que chamou a atenção de todos.quantos assistiram

.

"1 d" t
" 'd"a pratica, pOIS o co ore avan e e cognomina o o ca-

becinha de outro" do futebol bandeirante.

': EXPLICAÇÕES DO TE'CNICO

ZE' DO MENGO frentou o Paraguái não tem

defesa para aguentar A

N(;SSA EFICAZ OFEN
SIVA E NÃ,) ,TEM ATA-

nhe,s da silva. S� a diferen-

,
- Vivendo � aprenden

do, diz o ditado. Por isso

eu bato ,palmas ao AvaL

Jogando. sempre. Apren
dendo. E' preferível jogar e

perder do que- ficar só no

nome e no mastro da ban

deira da sede. , .

Q L E PARú' ENFRENTAR
A NOSSA EFICAZ\ DE

rLSA. Por causa de tarito
I

:r�FJCAZ, 'll último cam-

peonato o Fi:lraguái disse

ralé; o BrafÍJ: - E FI

eh3.,. Aí EFICAZME:\l'
TE no 2.0 LUGAR .. ,

,

- No trt'ino de santia-I
go, Co combir',ado branco dea .

no izul de f.;l)(·nas 7 x O. S� !

I
..

iliio foi MOL'l!�ZA. de Zezé

- Ond<:! está O' Figuei
rense? E o Paula Ramos?

E o Atlético'? E
-

o 'Bo-

Moreira; «LiP.' viu os para-
,

guaios UntJBUSSERVAN
DO o trei�I(,,' estamos friti-'

:!i) entre (IS dois melho!'�s
�

.

Um áônista esportivo do Brasil é de 7 x O, qual
'O' 'I'e eu do' Chl'le s€r"; a dI'fe"�,:�("a com' os (.S� I·;\.10, esc v ", -

,

o combinado que en- trangeito,,'

O Avaí Futebol Clube não esquece os seus

benemé1·itos, os que se t01'naram benfeitores
do grêmio "azzu1"1'a" únicamente p01' serem

nvaianos de eoraçiio, p01' desejarem vê-lo for
te e respeitado no conceito esportivo de Somt«

Caiaruui e do Brasil.
A hÚtól'ia do Avaí é toda repleta de gló1'ias

e sacl'ifícios,'de exen/,plos que a mocielude d.e
hoje deve seguir para atingi1' o ponto culmi-
'nante da gló1·ia.

.-

Quantas uezes o nome do A�aí ulfrapas
sou' as fronteiras do Estado, p1"Ojetan�0-se , n�
.B1·asi[ inteiro como WiUL das' expressaes hdt

mas do, foot-ball bmTiga-verde.
Gmnde na derrota quanto na vitória!
'O t1'i-ca,mpeão da cidade gosa. mais que

qualquer outro; de justificado prestígio.
Quem são os seus baluartes, os, que desde

os primeiros passos do "glorioso" não mediram

sacrifí,cios pela sobrevivência do "super",
_ São tantos os seus batalhadores.

,Mas poucos os' que empregaram o máximo

�w1'Ct1 e materiolmente '[-elo êxito do AvaL
Antônio Soluan, o simpático_ esportista / e

benquisto industrial é um ãeles.: '

Seu retrato, em breve estará ornamentan

do a qaléria dos gmndes incentlvadores do al-

vi-azul. .'

Quantas vezeS o Avaí recorreu á inteligên
cia e capacidad� de trabalho de Antônio Salum,

para projetar-se como ,um titã no firmamento
futebolístico. de Stmta Catg.rina e ,do Brasil,

Tantos e 'tão 'assinalados' serviços prestou
Antônio Saulm. ao Avaí que ingratidão seria.

deixar passar este 1'egistro\ sem enviar ao bene-'

médto esportista os nossos maiores louvores.
Vimos Solum. como . jogador, ' defendendo

COl}'!, técnica. e fjbr..a o esquadrão apaiano" pam

depols conquistar louros e mais louros glorio
sos na qualidade de orien:tad,or técnico.

Mais' tarde aplaudimo-lo na 'P1'esidência do

clube, onde se. houve sempre .corn deàicação e

proficiência, conduzindo () clube a memorá1?eis
trajetórias no 'futebol cata1·inense.

Não foi somente ao Avuí ,que Antônio ,S(I.
ltt'm 'pá�stigiou. O fute,b!>l' de nossa terra teve

nele um 'dos seus melhores guias, pois como se

sabe, Soiurn, na qualidade' de vice-presidente.
p1'esidiu inte1'iname1'te a Federação Cata�in�n:
se de Futebol, vindo a se1', mais-tarde, tecmco

, dct' Seleção Catarinense que disputou dois

Cam,peo�atos Bras'ileiros de Futebol.•
Antônio Salum esteve algum tempo 'ado

entado e impossibilitado de cuidar de seus afa
ze1'es que não são poucos.

Restabelecido hêí poucos diasJ teve Antônio
Sa'lum, na noite de ante-ontem, invadida a sua

;I'esidência por uma multidão de diretores, jo�
gad01'es e simpati.zantes do Avaí, além d�s
diretores esp01·tivos dos j01'nais

" O Estado",
•

"Diário da Manhã", "O Invicto" e os repre
sentantes de "A Evolução" e "A Gezeta". To
dos foram abmçá-Io em regosijo pelo seu pron
to restabelecimento. Vários fizera in uso da pa
lavra, dizendo todos da satisfação de vê-lo de
novo forte e disposto a novas lutas pelo pro
g1'esso do futebol de nossa terra.

Grande amigo que sempre foí da imprensa
esportiva, sendo que diversas vezes transpor
tou-nos em seu automóvel para _longinquos
pontos do Estado dando-nos o previlégio de Ve,1'
em, ação quadros de fama como o Botafogo, do
Rio, além de muito incentivar-nos no trabalho
árduo de faze1' j01'nal, não podiamos faltar ao

movimento da sociedade. Amigos do Avaí, ,a
convite de seu presidente o esforçado esportis
ta Ivo Noronhci. E lá fomos abmçar O 'Salum,
em sua confertável residência.

. E foi visivelmente comovido que o grande
esp01·tista 1'ecebeu a legião de amigos e admi
radores do Avaí e da imprensa esportista, f01'
necendo-lhes bebidas e salgados.

Assim, num ambiente da maior camarada
-gem e cordialmente, Antônio Salum se viu

-

ce1'cado pela, hom,enagem since'l'a e, devotada
dos seus antigos e admirq.fiores dó Avaí e da
imprensa esportiva.

E O SR. DR. OSMAR CUNHA?

INVICTO NOS JOGO�
COKTRA O CHILE

As seleções do Brasil e do

Chile já se encontraram do
ze vezes, em campeonatos
sulamericanos. Todavia, os

chilenos jamais consegui-
1 am derrotar a nossa repre

sentaçâo, : pois vencemos
,

.�<

dez vezes e empatamos
duas Em síntese, foram es

tes os resultados até agora

marcadosvcntre os dois se

lccionados:
r ; ,;:.

1916 - Em Buenos Aires
- Brasil 1 x Chile 1

1m - Em Montevidéu
- Brasil 5 x Chile O

-,
19H1 - No Rio ...,.-- BrasilI ,

, ti x Chile O

I 1920 -, Em Valparaiso
,'� Brasil 1 x Chile O

I 1922 - No Rio' - Brasil

I·
1 x Chile 1

1936 - Em Buenos Aires
'�

- Brasil 6 x Chile 4
1942 Em Montevidéu

- Brasil 6 x 'Chile 1 r)
)

1945 - Em Santiago
. Brasil 1 x Chile O

I 1946 _: Em Buenos Aires
- Brasil 5 x Chile 1

I 1949 - Em São Paulo -
, Brasil '? x Chile 1

I 1952 - Em Santiago -

. Brasil 3 x Chile, O
1953 - Em Lima - Bra

sil 3 x Chile 2.

BRÃULIO MAIS UM
ANO NO AVAl

Bráulio, 'que se tornou

a figura máxima do foot
ba11 da Capital no ano pas

�8do, acaba de renovar seu

contrato com O Avaí por
mais uma temporada.
A notícia é--alviçareira

para a grande família alvi ..
celeste que assilp não se

verá privada do concurso

do 'veterano mas sempre

explêndido crack co1<n:ed.
Parabens, pois, á direto

ria do Avaí que ,conseguiu
conservar em suas fileiras
'o árdoroso e técn_ico "pivot"
da Seleção Catarinense,

EM,G080 DE 'FÉR!/\ '

O "player" ,Morací, um

dos mais compleos "ases"
'da nova geraçãe do futebol

ilhéu, tendQ.-se revelado em

diversas posições nos clu

bes que defendeu' como o

Caravana do Ar"Avaí e Fi

gueirense, constituiu,' como
·se sabe uma das primeiras
grandes a<í\lisições do Atlé
tico para a temporad,a de

54.

O valente craque vem

dando o que póde nos,en-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cao idato do PSD
rem Sã�-- Paulo

S. PAULO, 23 (V.A.)

-111)0
candidato seu ao govêr- deverão começar com a U.

° Diretório Regional do P. 110 dó Estado. Reservou a "9. N., à qual será oferecido
" S: D. reunido -

ontem, pela 'vice-governança e a senató-
j
O' lugar de vice-gO'vernadO'r,

manhã, na residência do sr. ria para base de entendi-' embora se saiba que O'S ude

Clrilo Júnior, decidiu indi-I mentes CO'm O'S outros par-' n.stas estejam ainda. pro
car O' sr. Cunha Bueno CO'- tidos, �sses entendimentos

I
pensos a. apresentar uma

.

PRECUJt;A
- E- FHAQUEZA' I chapa própria. . - ,

Foram constituídas duas

VANADIOL
MOÇAS nas '�IM.-\HAI!

HOMENS SEM ENERGiA.
', .. Não é sua culpa:
Jt a fraqueza que o deixa cansado, JI.lIr11i
com moleza QO corpo e olhos sem ::" iiI' .J

A traqueia átrll8a a vída porque roulu

as fôrçM para o trlloalho.

VAN.lPlOL

alimenta mI glóbulos saugulneos e VITALIZA· o II'DIIU� eu

[raqueoido li: de gosto delícloso e pode ler uaado em todl

uldad..

comissões, uma das quais,
presidida pelo sr. Cardoso
de Melo Neto, fez aO' sr. Lu

cas Garcez a comunicação
oficial do lançamento da
candidatura. A outra, com- .

posta dos srs. Cirilo Júnior,
Macedo Soares, Ulisses
Guimarães, Horácio Láfer e

César Vergueiro, ficará in
cumbida dos entendimentos

I com outros partidos.

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

PO'r motivo de transferência de domicilio, vende-se
O' .seguinte: - Um grupo estofado, com mesa de centro
de embuta e um tapete; uma sala de jantar cem 10 ps-

'TAIPEH, Ilha Formosa, cas e um tapete; um quarto de casal; um quarto de sol-

23 (U.' P.) � Informações
I teiro completo, � outros �óveis avulsos, T�rnbél1l uma• excelente geladeira de q pes, com poucos meses de uso';

do Serviço Secreto: Naeio- uma ence.r_,adeira Em estado de nova; um aparêlho de
nalista Chinês, ainda por r/!diO' PHILCO de 7 válvulas; uma bicicleta MONARJ(,
confirmar, asseguram que a arco 28, em perfeito estado; UlU fogareiro de duas bôcas.

Vêr e tratar à Avenida RiO' Branco n. 98, das 10 às
12,30 horas, O'U das 17 às 18.30 horas.

A eh'loa tem
bomba '8tO
,mlca_.!

Móveis

China comunista possui a

gora bombas atômicas. A

Pni50 Soviética teria forne-

cido à China vermelha "nu-

•

a enela

msrosas bombas't do últírno ]

Vend'e' ...·setipo,: bem corno bombardei-
ros para lançá-las.
As informações assegu

iam ainda que O'S possíveis
objetivos dessas bombas se

riam Okínawa, Formosa e o

Japão, e que O'S comunistas

chineses as .utilizaríam se O'S

Estados Unidos os atacas-

,

Vende-se ótima residência com área 200m2 re

cem-construída, acabamento de luxo, :situada à rua
Ferreira Lima, com as seguintes pecas:

Siving, sala de jantar, copa, - cozinha elétrica,
escritório, toilette, abrigo para automóvel, qüatrO'
dormitórâos, quarto de banho celorído, dependências
de empregada e outras dépendências...

,

Tratar nO' horário comercial ii rua Trajano" 14
- 1° andar.

de ferro", e se interessar
--------------.-----------------.---------------

mais pelas nações irmãs. da

América Latina de prefe
rência a se voltar única

mente para os Estados Uni
dos e para a Europa, � que
devia fazer um grande es

torço para atrair o turismo

,.

sem primeiro.

Curso .((�ão
.

Diretora: Professora MARIA MADALENA
MOURA FERRO

Curso conespondente aos GnLpos Escoiares
Prepara alunos para O'S exames de admissão

Ginásios.
Professora dos 1° e 2° anos _ Sra. Alaíde Sardá

Amorim.
Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio _ Sra ..

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

em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos O'S dias úteis.

Início das aulas. Dia 4 de março,
Telefone _' 3.737.

O· General [stillac
/ e o "Memorial"

S. PAULO, 23 (V.A.)
-I

das, abaixo dos coronéis, os

° general Estilac Leal, O'ra majO'res, capitães, tenentes

nesta capital,. manifestO'u-se € sargentO's quisessem mani-
I

ontem à imprensa sôbre o festar· se assim também?"
chamadO' "manifestO' dO's CO'-II InstadO' �e acreditava na

rO'néis", acentuando que pO'ssibilidade de um gO'lpe,
não cO'nhecia O' cO'nteúdO' do I respO'n.deu O' general Estilac
documentO'. Leal.

Disse O' sr. Estilac Leal: - SO'u cO'ntra qualquer
"Não li êsse manifesto, ig- fO'rma ?e gO'1pe, militar ou.

profundamente as normas

dO' proceder militar um dO'-

DE

Mercad'os de ca�
fé para o Brasil
MÉXICO, 23 (U. P.)
° sr. JO'ãO' Portela Ribeiro

aos
i Dantas, diretor dO'. jornal
centrista independente,
"Diáriode Notícias", do RiO'

de Janeiro, exprimiu, on

tem, a opiniâo de que O'

Brasil deveria procurar,
com urgência, novos merca

dos- para O' seu café, princí
palmente atrás da "cortina

estrangeiro.

CAS
f)luga- uma de alvenull::\

�ita _à rua 14 de Julho n.

5
____�__,__ ..

t
_ •.....

-

.

'

o motor. ;'." ,

,CONTRA ÁCIDOS
E' VAPOR D'IGUII

provenientes da queima de

gasolina no motor ainda

frio que se condensam sôbre

as partes metálicas, pro

vocando a CORROSÃO.

�1
•
j

(

� "ter/tI/ll'
I t:'J'ltíJ'e/
,loleIP/

_,.,

SHELL X .1.00' MOtOR OIL

í ,

l
'\

1','.
.

:
.'

i.

i I,

·-i

contém ua1tjtivos" anti-ácidos. e estende sôbre
as partes metálicas uma fina e resistente película

protetora, garantindo ao motor ... LONGA VIDA,

OLB� - OUVlD08 - ftA.KJZ • QAIWAM"f'. Gratl'fl·ca' seDR. GUERREIRO DA FONSECA'
-

•...1aHMa •• ......... I A' pessO'a qu� Elltregal 8
.

L..1t& d. Oeulo•. - Exam. ti. Puto •• Ol.b.o par. '
.

I
José LuperciO' LOpes, resi�

Cl...Ut...io da Pr...1o Arterial. dente á rua Gener,�l BitteT;.-
lIod.na Aparelba••m.
c.....'irle - Via.o.de •• Ou. Pr-.., I

5��, nO' pôrto nlaritimo .de
i levem comparecer à 16a.

Estreito,. com uma sala de
.vif<ta, sala de jantar, vara,l-

C. H., afim de tratar de as-

. �ll!1tJS de seu' interesse. os::la, . ampla cosinha, eh.is
(,·hdãos abaixO':

cO'urt n. 177, O'S ól'ulO's len

tes de gráu, verdes Crei
-

bam que fO'ram rerdid03

I entre as ruas ArLsta Bit
tE:ncO'nrt e JO'se Jacquel',
nesta 'Capital.
Fpolis., 14�2-954

.JOd.O .10sé CardO'so.

qU<l!tO's e um 'quartO' p':lr.1
]:l;;mi1ton Ramos.empregada no sótãO', sanitá-'
Y:1:JiO' Artur Alves.ria completa cO'm chuveh"J,

lJ01'O', pO'rtantO', o seu c.O'n- nãO'. Os pronunciamentO's 0'-
ági.la e luz com abundâYlCia.

teúdb. Seja cO'mO' f,O'r, fere postO's à legalidade, que nãO' '.

.

A tratar no mesmo J.o'!al. e.. 11_"" D........ .:I41. 1.· ••d.. ',
.. _."

interpretem os sentimentO's BAR E SORVETERIA CUIITIIIA rULca....... P'IOSES"",

lJO'pulares, nãO' pO'dem pre- ,__ AMERICANA - --- - --- -- -"

l:umento dessa natureza, na va�ecer sôbre a vontade d§ sido tratados no chamadO' Vende-se o Bar e Sorve- C
.

S'
- V'· d P I V d-forma por que fO'i apresen- maiO'ria da naçãO', pO'is o "manifestO' dO's cO'rO'néis", teria Americana sito à Rua' urso" ao lcente e au a en e-se

tadO'. ° exemplO' pO'de inci- Brasil. p��iticamente pa�ec.e encO'ntrariam am�ie,:te mais ; ':a�d,a�ha Mar:inhO' n. 13, 1-,. . ,.

. �
. I Fino. ��pelhO' cQm moldu-

tax: irpitadore$, com .. a sub- te):' aJmgldo a. sua malO�l-1 �dequadO' .e pertmente �as! l'cdlflCIO' MachadO'. Tratar. Cu:S?, pn:n.an,O' - EgUlparadO' ,nos grupos
.

es�"b- .

ta antIga, medinao,
versão completa da discipli- dade.

0.
s problemas naclO- casas do CongressO' NaclO- ';'0 IO'cal com o sr. Umberto

lles
_ Dnetora. EUDOR'A SÇ.HAEFER MEYER ::- x 0,65m. 'i.!

.

.
.. d

.

f i. 1 d f .

I
rr I . ,- abertura das aulas: 4 de marco - mício da m3tl·i'0ilt:· . 2,

na e da O'rdem. Que seria fIaiS que -..,- segun O-!l1 O'r- na, O'n e se azem O'UVlr os ::\-.ac lado, O' qual exphcara I 10 d f
. ] 9 '11-' TI

.

' , . : Vêr e trata-" à
.

.' I - I • a: e everelro, (Ias s' - .ua: VISCO' 'd2 -',
.

do país, se nas forças arma� ma a Imprensa teriam l'0rta5 vozes do povo". I ( Plotivo da venda. ·.ouro Preto. 123, nandO' MachadO'
,'li -'\. '?"

.
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Terrenos n Vila florida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLóRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviliglada localização, ORS PROXIMIDADli:S DO ES
TÁDIO QO FIGU�IRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS' MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFBRECEH AS MESMAS VANTA
·GENS.

Peça hoje mesmo ínformações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

l,fr"
.
LTDA. (SUBRAL)

>

Escritório: Edifício São Jorge, Sàla 4 - Fone: 2-1-9-2.
.

.-'
�

Hoje no Passado.
25 DE FEVER�lRO I

tantes da .Ca-nara Muniu-

paI e do Povo, afim de íe

A data de hoje r�orda- licitarem o P tincipe Regen-
.

.

.: te D. Pedro pe'n sua reso-

I lução de ficar no Brasil uS

- em 1652, atendendo à catarinenses Fnmciscü Luiz

_representação dos morado- elo Livrame ic,' AI�II.I·.i()

res do Pará, D. João IV. Francisco da Cosa e Di:,!?()
resolveu suprimir o .Gover- l Duarte Silva'

.

I
.

,

no Geral do Estado do Ma-

ranhão, dividindo-o em - em 1832, faleceu c

duas capitanias de São Luiz bravo catarincnse, vetcra

do Maranhão e do Grão- no das camrauhcs do Sul,
Pará, com jurisdição inde- Capiião-tenen-e José La

pendente; mego Costa, irmã» do AI·

nos que:

mirante-Bárão da Laguna:
- em

.

1777, cumprindo
ordens de D. Pedro de Ce- A

- em 1.881, pel •• primei
balos y Caldero Governa-. ra vez, reuni-rso em Corri
dor de Buenos Aires e Co- entes, o Con ;.�1', I de Gúer

mandante em Chefe das

I
ra dos Alia-los. durante a

Forçasfispanholas, 'então 'Guerra do Paraguai; .-

em ocupação da Ilha de I,
' .'

Santa Catarina o Core nell -em 1882, faleceu em
.;

� �

D. Ventura Caro ocupou a Paranaguá ',0 Dr Joaqui-n
Fortaleza de Santa Cruz José do Amaram, que �ra
hoje Anhatomirim) :.! a de Juiz de Direi- (. da Cml1H
Hatônes, enc.. .antc o Mare- ca da então Desterro, hoje
chal D. G .ilh erme \\',lO Florianópolis'.
ghan, á frente de 2.IJUO hc-
mens marchava s0bl'€ a (B

pital;

dE' .Ianerro, <:) .

I repr€sen-

<ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

���-
.IMERSÃO e CHUVEIRO.

�
....----........

Capacidade 30 LITROS

• Ccnstruldc inteiramente de
cobré.

• Aquecímento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

O, MISTURADQR DÁKO. de' regu·

logllm instontoneo. permite o

moior escalo d. graduações d.

TEMPERATURA.

AVISO
A professora.' ALEE�TI-

ANO LETIVO DE 1954
.

i -� :

INíCIO DAS AULAS:' -dia 4 de março. �i ".'
MATRíCULA: Dias ;:!3, 24, 25, 26 de feve'iéb�b:,.SQ

mente para maiores de 14 anos, que tenham oçúp1iÇ::"'ó"ês
durante o dia. /

"

.

EXAME DE 2a. EPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro'.
F.XAÍVIE DE; ADMISSÃO: Dias 18, 19, 22, 23 de

fevereíro..
�-

.. "(

Florianópolis, lO de fevereiro de 19M.' -

,

Luiz S. B. cÍa'--Trindade
Diretor

- _._---

Ponto Comerciai
Aluga-se ótima Sala pró-

pria para Loja com 5 por

tas de frente nó ponto do

ônibus - ESTREITO.
Tratar com o Sr. Carlos

da Silveira.

\ LOTES PARA

CONSTRUÇÕES

X�!��O��er
Vonde-se um- Jeep (no

vo) rnodêlo J953, com 8.00G

quilometros .

j i:. tal'. à Hl a Felipe Sch
midt 219 - Nesta.

CASA
Vende-se uma casa à rua

General �ittencourt nr. 67,

I nesta capitaI.. -

! Tratar
i
com o p'ropdetá

I rio à Rua Felippe Schmidt,.
nr.48.

CONFO.RTO absoluto.
,

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TR1CO CENTRAL

Capacidacte:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos ti�
hOl'iZOl1tQJ • ....rticol .. ��'l,,,,"�. .

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

revestida de. material altamente ISOLANTE !lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pót 1JRMOSTATO.

que' proporciona grande ECONOM�IA.

FABRICA

-. f. B'AMOS 81A ...Comérrlo-e 'aências·
Rua Jeão Pint�1 ,_. Fpolis--Sta. Catarina

Levámos ao conhecimento dos srs. SOClOS e exmas,
famílias que tes ano, a grandes BAILHÕES DE CAR
NAVAL e uma VESPERAL INFANTIL .

•

:liltiii�ijj,.i!!!tl.iJl!iI'''.II!'J!IIII�''.!.�.W.:"1
Os bailes serão realizados nos dias 27, 28 e 2.

. "� - 1- 1\11 1Ii.J..
,

A VESPERAL INFANTIL no dia 1°, das 16 ás 20

As8;2hs. horas.

(' d M 1:' "E p" Tambem i muito importante observar que em caso
,( r on ac 1"�' - v.:' 1 ,.

itid
-
,.

I
'.

a gum sera perrm 1 o aos srs. SOClOS evarem em suas
guua GIBSON em: companhias, pescas que não façam parte de suas famílias.
TRFS CADETES EM

-

Quer para os. bailes ou' vesperal infantil, não serão

I Preços: 7,60 -=- 3,50 fornecidos convites, podendo, entretanto, os srs. sócios,

.

-

'
quites com a Tesouraria, solicitar da Diretoria, para pe�--

lmp. até 11 anos.
soas ou famílias de suas relações, em transito ou passeio

rri'1]i] .'"'
t �:�t:.,;��;:,�c::;�;e�o:e�7n;:' j'::�:e;: Diretoria, pode-

�L'� . Ingresso familiar - Cr$ 600,00 (casal) e 2 depen ..

dentes menores},
'

A Diretoria, na certeza de que não só será atendi
da, como tambem coadjuvada pelos srs. sócios, pede �

ATENÇÃO: -.

, todos o inteiro e fiel cumprimento da presente disposicão.Em virtude 'da' Grande OBSERVAÇÕES - Não se�á admitida a entrada
Falta de Níquel, a EMPRE- de nenhum sócio em qualquer condição, sem a apresen
ZA solicita,' encarecidamen- taçãoda respectiva CARTEIRA SOCIAL.

fe, a cooperação de seus
_

dí '.
Em obediência às recomendaçoes do DEPARTA-Istintos frequentadores,: MENTO ESTADUAL DE SAUDE e da SECRETARIA

trazendo o DINHEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA, quanto ao uso de lanca
TROCADO. I perfume como ENTORPECENTE, em cheirar seu con-

I teudo, apelamos para os presados consócios no sentido

\
de evitar essa prática imprudente para a saúde e con
denável para a decência que deve r..einar nos salões do
Clube. .

.

/ A DIRETORIA

�ITZ

As 5 e 8hs.

,!�����!.eIC in e In a slClube 11 de Agosto
Ótima freguecia bôa casa I . 1.1I:l1uLi\]\nn'�To PARA Af.; I ESTAS CARNAVA.

no térreo do Salão Grêmio LF.e.CAS DE 1954
Esporte na Tela. Nác�.

21 na Rua Blumenau

Itajaí.
Tratar no mesmo.

Motivo de�' doença com

urgencia.
Preço: Cr$ 90.000,00.

NA faz saber às interessa
-Preços: 7,60 - 3,50

das nas aulas de Ballet, que . Livre.
as matrículas devem ser fei- :

tas nos dias 20, 22 e 23 dêste, '
- em 1.893, no Rir. de mês, das 9 às-12 horas e das.

Janeiro: fun.L l-SE.' aSo· 15 às 18 horas. Praça 15 de Iciedade de G.�ngl:·:'1_fiéi,. entre Novembro n 8
�

As Shs,
- em 18�2, seguiram de os fundadores fi' g u I' a m

.:

. .

I _

Frank LOVEJOY

Florianópolis rara o Riu /l'andes nomes do B:�sil. Jeff COREY - Douglas
André mu: Tada"o

I ilí��e i;I;� I����;.HUMANO
'.MIca". a-.dlar •• tr.. N0 programa:

C haN _. I -d I t....t.....um.. Cine Jorn�1. Nac. .

ampao a aCIona e
/ -

, Preços: 6,?0 - "3,50

Educandários Gratuitos
Imp. até 1� �nos.

OlnAsld Antonieta de Barros EiIISiMl.Q

'Vão SEr ;;miciados. Temos óti�as cotações: Azeite,
Azeitonas, Baçalhau, Cereais, Condimentos, Conservas,

�1\_G'HIIS",DOA IUla-'s'a Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos, etc.; IK R" A
..

etc .. OFERECEMOS EXCLUSICIDADE A IMPORTA-
DOR: Arame farpado, liso, etc.; Metàis f€l'ro;sos e não

EDITADO
. Casa 191 a rua Silva Jat- ferrosos. em lingotes, chaps. Tubos vergalhões, etc.; _

� POR clim; 10 peças c9Ul, ótima Breu (Resina de pinho) Aguárás, Barilha, Litoponio,
, -1:V9n".rrr-/JI.'(j nt!1Anr.._'" �J;.s.talações, t.ôda taqu.ead�. Soda caustica, Par'afina, etc.; MATERIAS PLASTICAS
VVk'RL1:.�/( ::fWlI<'C-à � 1 pai';;' molda'gem,' injeção, coí11pressão, exfrusão, efc. ·Ce·
g ri. v Á /Jry,'íl."rTT.(1

C 1ave no n. 189 a tratar '

'C /l1'f v /yt:. I c Luloide, Lucit�, etc.
ao

I
R. D. L. LANGE - C. P. 1396 � RIO D.F.

. Teleg. �. LANGECELLERIN..

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Gordon Mac RAE em:

'fRES CAD�TES EM

AP:çROS

APUROS

No programa:
Atual. Atlantida Nac:.

Pl'€',?os: 6,20 - 3,50

�'i1p. até 14 ar,Ós.

As Shs,

Alec GUMES - Stanley
HOLLOWAYem:

O MISTERIO DA TOnnE

No programa:
Filme Jornal. Nac.

As Shs,

Rod· CAMERON� em:

MERGULHANDO' PAR)\.
.

i

A MOR.TE.

No programa:

8A NBE f R. S 2.500�OO POR MES
A�1bos os sexos. Em seu próprio domicilio e

nas horas livres. Absoluta seriedade. Peçam am

plas informações a "COMERCIAL GERLYS" -

Agência Postal Jabaquara - São Paulo.

Expor'ação do Ex.erior
Qualquer procedência, produto OlJ artigos em qual

quer ramo. Informes a pedido

LEILõES. DE FRANCOS FRANCESES

Ingresso individual! adulto - Cr$ 500,00.
Ingresso individual, menor - Cr$ 200,00.

Estes ingressos dão' direitos a todas as festas, e só
poderão ser fornecidos até às 18 horas, no dia da rea- _

Iízação das mesmas, sendo terminantemente negado
após -aqúela hora.'

Fabrica de Vassoura
Vende-se compelta com I prendizagem.c-Industrra lu

capacidade para 120 dzs.. crosíssima.· .

di�ria� por 30.000,00. Fa-I Tratjlr á rua Conselheiro
lncaçao manual. Facil a-' Mafra, 46 - .Fpolis.

Não um diase' prepara . em
\
nem em uma semana,

nem em um mês, para o

CONCURSO 'DO BANCO DO BRASIL
Prepáre-se convenientemente para o próximo Con

curso a se realizar em meados do corrente ano, estudan
do por correspondência 'em curso o_rganizado por pro-
fessores do pí'óprio BANCO.

c. ' , .

Peçam informações ao L N. C. A.
Práia de Botafogo, 526 - RIO.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 139)
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(
26 e 27 - , Pensionistas

2,� _j_ ,Pagamento do pes- militares e provisórias'
.; 'soaI do Mi'iistério da Fa-I. MARÇO

'

'
,

z�:n�a,
-

,do "Minist�rio. �a,' .1 e 2 - Pensionistas Ci-
,

Justiça,: do Poder Judlcla- VIS;
rio� e do' Tr{b4nal d!} Con- � a ZO - Os que não re-

tas;
.

ceberam nos dias acima.
23 - P,agrmento 'dos de- Delegacia Fiscal em San-

mais Ministérios; ta Catarina
'

- 24 - Aposentadós e Sa- Contadoria. 18-2-54.
lário-famíl1a;'

,

'

25 '- Pagam�nt!l doS que MARIO SALEMA TEI-
não receber,am nÇls dia,� a� _X_�IBA,COELHO _ Dele-

,

t gadocFis�al
'

\t)r
<"."

Florianópolis, Quirita-feir'a, 25 de Fevereiro de 1954
o ESTADO
--------_._---------.,.-._----:---

----- ----------- --------'
_'--,-

�-,
---

Atenção, Reser,·· tas! !
-

, Ccmporeccm ao 14' B,C�'

go.
Clemente Pedro da Silva,

filho de José Silva e Merce,

7

Deverão comparecer ao Dalila Dal Grande Borges.
'

ria Guilhermina da Costa. IQuartel do 14° B. C., na I Nelson Manoel Ge;emias, Osmar Goncalves Farias,

Repartição Alistadora, mu- I filho de Manoel Jose Gere- filho de João Got1�,t\lves Fa-I
nidos de 2 (duas) .fotogra-, mias e' Genoveva Benta rias e Maria Matilde Fa-

fias 3x4, os reservistas a- Gonçalves. rias,

1
. Nelson Murilo de Souza, Pedro Bunn Filho, filho

)alXO:

filho de, José 'Ciriaco de de Pedro Bunn e Alice De-

�VJUNICIP,10 DE
.

,

Souza e Sílvia Básodona de

I
metria �unn. "

. .

FLORIANóPOLIS! Souza. Rosemr Cabral Teive, fi-
,

'

,

. I, Ni��ldo Cor�eia, f,ilho d.e lh.o de Raimundo Luiz Ca",

Arnaldo Tavares, filho Hercílio Correia do Nasci-: braLTeive e Jocelina Lentz

de Lídio Manoel Tavares e ! menta e Ana Adelina Reis. Teive. I
lIilda Gevaerd Tavares. I Osní Sebastião da Silva, Pedro Eliseu da Silva, I
Assis Manoel dos Passos,

I
filho de Teotonio Sebastião filho de Elíseu Antonio da,

filho de Manoel' Clemente' da Silva e Dorvalina Maria Silva e Francisca Rosa da I

(los Passos e Otília Caetana ! tia Silva., Silva.
.

_
. !

dos Passos. ,I Osvaldo Vicente Mi�and�, Proc�plO�IUlZ �e' A�- i
Arolde Santos, filho de' filho de Vicente Luiz Mí-

I
drade filho de AIUlz Joao

I

�a��, I�e�������e��:_�---------_-�=������-���=--------�--=Adolfo Reis do 'Espírito, Miranda. de Abreu. I, -', .. e'..

---------

Santo, filho de Rodolfo Ino-! Osmalin� Joã� Maria: fi-l Ramon _Pereira: filho de Imobiliária, e Ageoejamenttl ,MIDlslerto da Gue'rra
cên,cio do Espírito Santo e! lho .de Joao �UlZ Maria e

I
Pedro Joao .Perelra e AnaI, "

'

Théodolina Severina da Maria dos AnJOS. I Borges Pereira. Canto-I. A. C. I

Cunha. .' I Osvaldir Bento" filho de! Valmir Areias, filho de
,

'

, , ,8ulrDI�ãD MUltar de 'lorla06DolIl,
,

Carlos Momm, filho de João Emidio Bento e Maria Francisco José Areias e RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663'
"

,

Conrado AntônioMomm e Madalena Bento. Argentina da Costa Areias. �?REITO - FLORIANO'POLIS

Argentina Càrolina Momm. Ozimo Bernardino Cor- Valdir Emidio Martins, CASAS A' VENDA:
Carm�sito da Silva Lago, :Ê'a, filho de Bernardino filho de Emidio Manoel No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demorar Max

Liho de João Pedro do La-I Francisco Corrêa e Maria, Martins e Judite Ernesto Schram, 24 de Maio, Bom. Abnigo, Coqueiros, Barreiros

g,) e Maria Cândida do La-' Eduwirges da Con�eição. Martins. e Palhoca.
'

Osmar Casimiro da Silva, Valter .Iosé Martins, filho �LOTES E TERRENOS A' VEND.(\:
Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de tá

t.lho de José Casemiro da, de Rosalina Fernandes.'
tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris-

Silva e Ma_rh 'Umbelina da Marco 'Aurelio' Xavier, tina, José Candido da, Silva e Avenida Santa Catarina.
Silva. I filho de João dos Passos; '" Automóvel marca FOR!) 49- - 2 po:tas) 110 H!P:,
Osvaldo Costa, filho de Xavier e Rosa Nunes Xa- c/ 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfei-

Tomaz José da Costa e Ma-
I
vier. ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter-'rena.

Preço - '120.000,00 .•
PEQUENA FAZENDA

A d
'.

M"'lei
Vende-se uma, situada entre Serraria e Forquilha

ca elllla
,

,1 l a,r 'no Município de São José; bem instalada, numa área
I de 231.410,me,tros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 Te-

,

sidencial e 1 destinada á instalação de Engenho de Fá-

das Agulhe s Negras rinha ou lafonà; possue também, um estábulo para 12
,

I reses;
área já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana-

iho de Octaviano dos San- 'CALENDARIO D.O PRó- it
.' - .

di na, parte com a,ipim e mandióca, amedoim etc. Gado va-
cn,�s e comumcaçao 111

-

lVI-1 cum e ca�alar.- 1 .parelha de animais novos com uma
tos Botelho e Altair dos XIMO CONCURSO DE dual -

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
Santos Botelho. ADMISSÃO" 17 MAl .54 -.Apresenta- bois carreiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
, Gelardo Rodrigues, filho

, (:ã;) d�. candídatos na
I
(Preço de ocasião - Cr$ 150.000,00.),

-l5 MAR 54�--=- Inici� do -A1\'t!\'::�r-p·etêWe'll1tertte:�� ALp,"ºAM-S�:, _" _

,

"
_

,.

,

'

CASAS, APARTAMENTOS :E 'QUARTOS COM '--

r<',ce�lmento, p�la Secça.o De 20 a 27 MAl 54 -

OU SEM REFEIÇ.ÕES
gues,

�
Técnica do Gabinete do DI- �'X'; me Intelectual.

- Seguros contra incêndio de 'casas, de automóveis,
Hernani dos Prazeres, fi- rotor do Ensino da Acade- 23 e 29 MAl 54 - Exa- ,de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga,

lho de Francisco Manoel ;,�ia Militar, da documenta- lI,e ,i'Iédicc. I carga em trânsito óu armazenada etc.
'

dos Prazeres e .Onélia çào de inscrição dos candi- l" e 2 JUN 54 - Exame 'SATd�N9�0:", s

Cunha Prazeres. t' . y:
" V. ,.' eseja comprar, vender ou alugar: casas,

da os.
. '. I ,s�v('.

terren,os,, P()P�O para casas comerciais, armazéns, 10J'aHaroldo .Iordelino da 19 ABR 54 L t MA (1\'[
, I

"

_ !nU e -
,

,

atrícu a ge- ou seu móvel? '

."
"

Luz, filho de Jordelino Se- XIMO, IMPRORROGA- I rá1' Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

n:l{im da Luz e Jorgina da l:EL, para entrada do re-' 14 .TUN:"'5�'
-

Agenciaménto CANTO, das 8 às 22 horas, que será

Luz. 111erimento e demais docu- I '

,(InL�:o do ,no- prontamente atendido, sem compromisso, pelos dirigen-
Jo,ão Francisco Pires,' fi- d"

- Si, P' d
,tes dessa, OrganÍzaçãoJ que visa bem servir o distinto

mentos e ll�cnçao, na eC-I 'vo eÍ'lQ o Le- público de Florianópolis.
;ho de Francisco João Pires -

d G b' t d D' t

I
t'c:ao o a, me e o lre ar IVO.

{' Donata Ana Pires. de Ensino da Academia Mi- OBSERVAÇÃO: Qual-
José Olímpio Eduardo, fi- lilar. qlJFr esclarecimento a res-

1ho de Arthur/"Olímpio Edu- Entre 3 e 8 MAl 54 "":'1 proito será prestado no Quar
ardo e Isolina Maria Edu- Publicação na imprensa ma� I tE'1 General da Infantaria

:,L:tina da Capital Federal da
I
Divmonária 5a., à Av. Her·

.

Júlio Francisco dos San- "fl)fI�ão ,h:, candidatos ins- ciilO Luz 1�','.

des Barcellos Silva.

Darcy Antônio Jesus Sil

vano, filho de Antônio João

Silvano e Paulina Florenti-

na de Jesus.

Eliseu Eugênio , dà Silva,
filho de Eugênio Raulino da

Silva e Joaquina Benvinda

da Silva.

Quartel' General da l.D. 58_
EXAME ME'DICO PARA A� ESCOLAS

PREPARATO'RIAS

Os Cardidatos abaixo relacionados deverão com

parecer, dia 22, do mês .corrente às oito horas, no HQ3-

pital Militar de Florianópolis, parti "Exame iVléiico".

1..0 AN:O
1 - Alfredo Souza Beckert - Prar-a ]40 B.C.
2 - Aloysio Gentil Costa'

,

3 - Antônio Mendes Freitas .,..- Praça 16a CR
4 � Airton Ignácio da Silva
5 - Airton Mosimann

'

6 - Airton Pcrrone Machado
,7 -r-r- Claudio Alexandre Fullgraf
8 - Custório José- Pinho - Praça 1.1) BPF
9 - Edio Chagas

10 - Eleazar Miguel do Nascimento
11 - Evaldo da Costa,Meira
12 - Fabio Aírt -n Hreser-ur r-n
13 - George Alberto da Silva Peixoto-
14 _ Guy Porto:'UCtma

','

15 - Ivandel Rl!�rigues de ,Souza
16 - Ivann, Krebs Montenegro
17 ..,- Jacksen Angelo ,StO:r:l:t:l:
18 _ Jair José Ruschka
is - João Emílio Gallóis Zanetti
20 - João Miguel, de Freitas Noronha
21 _ José AUg'lstO Eiras Pimenta
22 - Marcos Gustavo Heusi Netto
23 +: Murilo Kal'ler dos Santos
24 - Nelson Va làdares

'

25 - Ney Souz� Guimar3.;�;
26 - Nílton José Peixoto
217 - Nilo José Laz
28.- Norbert.o Schoen
29 -, Osni Ortiga Filho
30 -,. Osvaldo.da Silva Rollin
31 - Renê Pires Machad::l
32 - Ronaldo Oliveira':'" Praça QG/IfJ a

33 - Rubens Geraldo Dal Grande
34 Saul Rogério Hamos d� .l\thayde
35 _:. Silvio Coelho dos S<1.1t05 .

36 - Spiro Nicolau Spirídes
37 - Udo Schmldi '

38 - Val�i Oliml:-lo de Olú'fira
39 - Valdir Alh�-('do Panneitz
'40 � Va:1ter Manoel Gomes
41 _:_ Vilson R:>:,:a Brasil

2 o ,ANO
,1 -"Arthur Rangd Albino de Almeid.a Ciril1:Q
2 - Aurelio Pacheco COEla - Praca HGF
3 _ Grimaldo Costa Machade

J

4 - Ivo Olinger
5 - Jaime Theopompo Firmino - Praça 13° B.C.
6 - Norival Francisco P,iüzza - Praç21 16a eR
7 - Ottomar Nussner

'

.

OBSERVAÇÃO: - O'� candidatos residr-ntes
no interior do 'Estado pode!'i',1) comparecer áté o
dia ,5 de Março próxime. '(1unitt esse lue não pô
dera ser ultrapas-"ado em hi!�G'lese alglnnn).. _

Fausto Nilton Botelho, fi-

de Targino .Francisco Ro

drigues e Augus�a Rodrí-

ardo.

, -o-

Fdlle: 9-3l-96 - Atf'nde Rápido RlOMAR
Eod. T.·legr.: SANDRADE

(Aqências 1W Rio de .Talleiro e em Belo Hor.izo'nte�com
tráfego 1nííhlO ati Siio Paulo com ri Emprêsa de TTan'8:

portes Minas Gerais S/A.)

--------------------�------------

Delegacia' Fiscal
Tabela de Pagamento

tos, filho de Francisco Eva

dos Santos e Mada Andro-

lIi�:S�eR�:�:'Pereira, filh:Male"rnldadede Ga::.]:'ar Verissimo Perei-
I

1'a e Maria Paulina Pereira.

João Conceição, filho de

Antenor Conceição e Ber

nardina Régis da Concei-

çfio.

Dr.· Carlos
Correa

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)
Jurandir do Nascimento,

f;1ho de Mangel Porfido do

Nascimento e Juventina dos
Santos Nascimento.

João Vasques,' filho de

Afonso Vasques e Maria
das Dores Vasques. M�DERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-

L· G
' .

AI. J
,ca Phillips, para exame!;; radiológ�c�s �m geral (coração,

UIZ onzaga c 1m. I
-

't
. 't t'

"'.

1
. ., .

,': '., pu,moe,s, es omago, ln es 1110S, veSlCU a, vlas unnarms,
lho de Salim Achar e VIto- etc.) com dispositivos especiais para HISTERO�SAL
ria Achar. PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI
Ledio João Martins, filho METRIA (med'idas radiológicas exatas da bacia).

de João Francisco_Martins Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra""vermelhos e ultra-violetas,

e Maria José Machado Mar- tenda de oxigenio, metãbolismo basal, etc.
tins. BERÇÁRIO e., ESTUFA para recemnascidos prema-
Lindomar -João da Ro- turos.

eha, filhb de João Manoel
dá Rocha e Ana Guilher,llt-

Obstetríci::. Ginecologia CirUl'gia
Completa assistência à· gravidês e ao parto, trata

mento clínicos e operações de senhoras, com h.ospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos dE' la e 2a'
classe.

Expres§o Flori"8nópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte' de cargas em íleral entre Florianópolis,
Cwritiba e Sãó Paulo

Com via�ens diretas e permanentes
Matriz: -' FLORIANÓPOLIS

nua Conselheiro Mflfra., 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal. 435
End. TelegJl'.: SANDRADE

Agência: --' CURITIBA
1uenida 7- de Setembro 3320/24'

Fone: 847 (Linha Pal'alela) _

EI\�. Te1egr.: SANTIDRA
Agência: ,- SAO PAULO

Riw Rio Bonilo n, 1247

.-':"1.'.

na da Rocha.
Mário Olaripo Lopes, fi

lho de Olaripo Sebastião

Lopes e Ana Maria Lopes,
Mauritry Dal Grande

Borges, filho de Antenor

Alves da Silva Borges e

COMPLETOS SERViÇOS DE LABORATóRIO
(exames de sangEe, urina, escarro, fezes, secreçõe�, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de màterial para o diagnós,tico do câncer fe
minino, pela citologia, bióp�ia, e cólposcopia.

BANCO DE SANGUE E SERViÇO DE ANESTE-
SIA POR GASES '(Foregger), ,

O GABINETE DE RA:OS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO l'E
RIODO DE 8 ás 11 e 14, ás'17 horas�

'if,'�
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Regressaram .Ao Rio' I, falan�o ao Povo J�!g����:��",��grá.
os oficiais da COOlissã. Militar Míxt a Brasil-EE. Unidosl. Depois da imprensa pala- do trabs i: a ;'oulo M· '- ��;;i;:::�.le�::ga:::ue�:

. . "

.

" _ .

d C 0'1 t isit t -! ciana ter tentado com pou-' ques disse .ruc tem aten-
id a d idAcompanhado de seu Es- cial de Ligação, regressou senta as por uma. ompa- I

I us re VISI an e nao
/A.
;'

I. '... ct ta e, com a avança a I a-
I .

_ h' d G d 140BCI
.

'd t d co êxito transformar o sr .. (lido a to-las CiS' aspiraço-s .

dtado Maior, composto dos ontem, pela manha, à Ca- n la e uerra o .., (eIXOU c.e emons rar, u-.' I....
� e,e de 91 anos, o veneran o

CeI. W. P. Jones, T�n.-Cel.1 pi�l Federal, o exmo. sr.; a, Comitiva Norfe-america-' rante sua permanência em Ir�netl,. Bornhausen em a-

i
dos tra.x,l"�'!.: (:-!;: 30. L.)l-I sr. Miguel Inácio Faraco,

C. S. Witte, Cap. A. S. Mou- G�eral W. A� B-eiderlin-'l.a, acompanhad� .do exmo.: a �ossa_ Capital, quanto. de migo e g�ande prote�or �os t "" de C;:;lr,,)3 rara �ll�. � I
telegrafista de La Aclasse,�

. sr, Geri. Octacilio Terra satisfação estava possuído, colonos, a custa das obras oe. oper ...0" r uma cid k

aposentado e pessoa de
Ururahy, Comandante da! dizendo ainda de sua ótima �e, assistência à produção a- de inai� : � Je rrl� habita 1-

grande conceito 'na socieda
I. D./5a., do Representante � .ímpressão por tUGO quanto grícola que se de vem ao go- tes, cuja populaçao na sua de pelas elevadas qualida
do sr. Governador do Esta- lhe foi dado ver nas Corpo- vêrno federal, procura ago- imensa maioria é constitui- des que lhe ornavam o ca

, do, de altas Autoridades ci- rações e Estabelecimentos ra fazê-lo também amigo E' da de famílias proletarias! rater,
vis e Militares, rumou para Miiitares aqui sediados. protetor dos cpei árlos. 'E 30 bolsas de estudo para O ESTADO apresenta a

a Base Aérea, visitando-a e Assim proclamava, sem- para enfeitar o cartaz go- milhares, de filhos de ope- €:xma.
-

família enJut�!da as

em ,seguida embarcando, pre que se lhe apresenta- vernamental até o sr. P ..aulo rários que aspiram aos be-
suas condolências..

via aérea, com destino à Ca- vam oportunidades, tecendo Marques, que se diz depu- nefícios 'da instrução, não

pital Fedeyal. elogiosas referências às nos- tado trabalhista foi há 01:,",' passam de 3_0 got;s de a- Jor. Anl0nlo· J.
Grande massa do Povo se sas organizações e concla- �b;':"!lado a engrossar o cor- gua na massa liquida do

M.. da Amorimachava nas imediacões do ' mando a todos ao trabalho duo dos incensadores do no- oceano. Essas minguadas ti
',ux Hotel, assistindo a par-I que enobrece e dignifica ca-

va campeão das aspiraç�·(.s bolsas que o sr. Bornhau- Na cidade de Lajes, on-

I
dos trabalhadores. sen anuncia como gesto de nascêra e residia,' faie-

S Excia. o sr. General W. A. Beiderlinden, passan- N d 1 d r• .1 ') caso os ('O onos es.. magnanimo e seu governo ceu, à 16 do corrente, odo em revista a Cia. (:.e Guerra .da nossa Polícia Mili- .

1 quecem 'os louvaminheircs 6 que servirão para cria," ,venerando ancião jornalis-tar, no c!ia de sua chegada a esta Capita .

u e c governador, abando- privilégio odioso, pois pos- ta Antônio José Henrique
rn (interprete) e Cap. L. S., den, Chefe de Secç�o do E- t I

nando por cO,mpleto as roo .ibilitarâo o estudo a 30 de Amorim.
Ayres, bem como do sr. xército

.

Norte-Americano dov.as estaduais, que 5&0
I
:ortead,)s.. O governador Tabelião de Concordia,

Ten.-Cel. de Cavalaria.' do
I

junto a Comissão Militar I :)5 (,fcoadouros da produção .transforma assim em pve- já aposentado, e ex-Prefeí-
ltxército Brasileiro, João I Mixta Brasil-EstàCÍos Uni- f dgl'Í1 da. hoje quasí coniple- .( mio de loteria para LIns to do municipio de Bom
'Augusto Montarroyos, Ofi- dos.

.

t lamente inutilizáveis, está poucos venturosos os ber.e-
. Retiro, o extinto, que con-

./ 3<! re-velando o .nímígo n, 1 "ícios da instrução a qu�' tava 79 anos de idade. mi-
----�

dos lavradores, que por f,l�" todos têm direito. Mas, in- litou ativamente na política
ta de Ef�radas transítàveis ao, alá-r na suá espantna.r/ prestando - relevantes ser-

I

não podem ..... - eter . €: .... ! i!Jera�i2�de, o governador
I viços

ao Estad�. ,

.

p odutos aos a eicados cc n anuncia Igualmente que no
I

O snr. Antonio J.ose Hen
sumidores e VE'iU assim anu- i proximc ano elevará par-i riques de Amorim deixou

I
lad: s os seus es )iÇOS e neu- 60 o número de bolsas. numerosa descendencia, a

tralizados até os beneh .los Ora, a lei que criou o (1'-
I
qual O Estad� apresenta

'.3 ação ,1 I �:ov;'rno fede: II násio oficial de Join\'m.�, I
seus votos de profundo pe

tãe liberalmente aprove;t;;. ,'pesar àe vetali.a pelo >g>
I
saI'.

da'. pt:'lc' próprio govern:.' ."\'� vernad::>.. :está _

ém Vig0 "

i
para engordar J. magro ról porque fOI promulgada pe _.

le :.:1S i:t �JiL?( oes. lo presidente da Asse!.�-I
Quanto a sinceridade des- bléia. O Ginásh está cr!a-I go

dos colonos, deixr'-'}S

�.-e su'bI'to afe'to e inu.sitado ' , .

b sem estradas para o eS'·,li.(-
., ao e agc,r3 so Incum e ao

'7.êlo do governador pelos govern'1dor ·voviden.::i \1"
mento de seu produto '- e

"':nteresse-s dos trabalha . 1 -

M
. . seu produtos; amigo dos 0-

•
-

sua ll1sta.açao. as1, In'3t.1.-

d d b 1· perários neg."lhes. ª i_n'J-10res da ci a e, asta em- Luindo neste ane t·ssas b-Jl.. -

I:>rar o caso do Ginásio es- 3âS de estudos e prómetH- trução menos Oner05'1 e

tadual de Joinville, que ào· duplicá-las no proxi!u.]
tenta ainda impedir rJ.'IZ

. .

I t
I obtenham alimenta�ão n1<!isVll"a servir prmclpa men e. ano, o govel'nador qu<>.· -

f·ll.:. d-
,.,.

t .

.

'I ,barata. Imaginem os la-aos . uOS e operarlOS, ln-, deIxar hem c alO que a:�� ��

I·
't d d g "s' ,. d

. ,: ''. radores e operarios o quecapacl a os e pa ar 'J � um e seu g-JVerno l;laJ .

1
. .

I seria dE' es se o sr B"\ "-
. .

_ ---. rnerosos co egu)_,S partIcu- cogitára d� executl.j.r aqul'- _ '_.,-
S .. E_3'cia. o sr., G,eneral W. A. B�'iderlinden, C:he!e lares, e cuja criação po� ld lei. Eis aí como.) ',r.· �h�us�� nao fo-:<;e tao "" '..l

de Secçao do ExercIto Norte-AmerI�ano da Comlssao projeto do PSD na Assem- Irineu Bornhausen com- ",mIgo ..
Militar Mixta �t,;;sil-Estad�� Unid,?s,: em continênc-ia à bléia Leeislatiya o governa- r;reende o que é ser a:'.1.-

i (Correr.tario da· R:lL!lO '

_j Bendelra NaCIOnal.
dor v�tou' sob alegação Joinville, de 14 2 54).

Catarina, para ver se con- Jutros têm trazido um çon

sigo responder afirmativ,a- tributo preci,oso.
mente a um honroso con- 'Outro centenário rele-

....

vite da Reitoria da Uni- vantíssimo é o da lnau�u\
versidade de São Paulo, a- ração, a 5 de março de

fim de dar a minha colabo- 1854, do edifício do Hospi
ração ao segundo "Collo- tal de Caridade de Floria

q�im" Internacional de nópolis, cuja pedra funda

Estudos Luso-Brasileiros, mental fôra lançada por D.

a realiza;'se no ano vindou- Pedro II em 23 de outubro

ro, depararam-se-me, de de 1845, por ocasião da vi"

passagem, nesse perc�rso I
sita de suas Magestades

rememorativo, três etapàs Imperia.is a Santa. Catari
centenárias dos fastos cata- na e RIO Grande do Sul.

rinense, que me sugeriram Naquele dia "forão transla-_

esta breve comunicacão à' dados enfermos do velho

imprensa de nossa' terra, I_HOSPital pa�'� o, novo d.e
dado o �lto valor histórico i que tratamos, dIZ AlmeI-

que encerram. A primeira

I
da Coelho. '

é relativa à data da Ia edi- O, sentimento de. àmor

cão da "Memória Histórica fraterno dos catarll1enses HOJE:
comum,

r
�la. I?rovíncia d� Santa Ca-! nesse fato revela-se, notó-

I. Depois, de a.s!"j�n ter n�e-Itarina"', de autoria d� ma-' rio..
CR$ 200 00'0 00 i'osprescll!') e ler do os m-'

jor Mano-el J_oaquim de AI-I ÃTnda neste' ano come-
_

.'. ttresses dl?E ci<.l�ses traba-Imeida Coelho, que nos for- mora-se a criação da fre- , �histas Ylaqu.ilo que OI 0PC'
nece dados interessantes I guezia do Senhor Bom Je- SUL AMER·I·CA x'ário L'IO de r.lais caro e

sôbre o desenvolvimento da
I
sus do Paraty, nas terras \ . n1ais :.-.ngndÓl 2. subsisten.

gleba catarinense. A sua
I feracíssimas que f�cam en- J COMPANHIA N;'\-CINOAL DE �EGUROS DE VIDA cia da h·-.liliu (: fi instruçãp

reimpressão data de 1877. I tre os rios Cubatao e Ita-
"

AVISO AO ,PUBLICO dos filho,> - tel'Ía agora
À memória do autor, que, pocú, de acôrdo cOJU a Lei

A S 1. d "SUL AMER-ICA"""
.

h' N' G gover'Jrld,ll', através da
f

' o 375 d 8 d
.

h d·
. ucursa a L-ompan Ia a-modestamente con 'essa ter 'I n. ,',�. .

e J�n.o a/ cional de 'Seguros 'de Vida, nesta Capital, avisa aos seus �emagog'a d..! sua impren-
extraido o seu trabalho AssembleIa ProvmcIal. distintos segurados e ao público em géral que, ainda em �:é' e de certm; �:;:'stos p'e::;,'
"de quanto escreverão da' Mas, sobretudo, o que caráter de experiência e até o dia 30 de, abril de 1954" �()ais, ig' :a·:;l'élltt.;Jdemagogi- •

Província de Santa Catari- revela acentuar 'é -o bi-cen- continuará stlprimindo o expediente. dos dias, de sábado, cos, de;,;'azer a má impren-
na os 8nrs. VI'sconde de S. tena'rio do edital de IOde prolongando o expediente diário de. 2as. às 6as. feiras _ 1 , 1,. até às 17' horas e 40 minutos.

- sao caus·,tü::! por aque es

Leopoldo no seu resumo abril de 1754, do Governa-
A GER�NCIA atos ele fnnca hostilidade

_hist�ricor Padre 'Áyres do dor D. José de Mello' Ma

Casar -na súa· Corografia noel, que obrigava a tod�s
Brasilica, Monsenhor Pi- os moradores que possuis
sarro nas suas Memorias sem 100 braças de terra

do Rio de Janeiro, Solano lav�'adá, a plantarem 100

Constancio na sua Historia ál'vÇ)res de algodão ...
do Brasil, Milliet no seu

Diccionario Geografico, Be- Sim, lavremos a, terra, C('Il'W Diretor do Hospital Nosocômio 'do 10 Tenente natnenta;_s 'lue !':eu gove,:,
legarde no seu Resumo pl�ritemos, plantemos t�do: da Gua;'nição Militar de: Dentista Dr. Ernan'i Layme

j
no concedeu i.O bolsas de

Histórico, Abreu Lima no· que a terra �á - e seremos Fl:r�"11ópolis, o sr. �ajor I Falc�o, . .

I �studo a upprdr.ios sindica-
seu compendio, Vân Lede' um povo ll1dependente e MediCO Dr. Ruy, Portll1ho F01 classIfICado no 140 llsados pal'& (:U':sarem u:�:
na sua Memoria Historica feliz, �'e MOI'aes, e que já/ vem Batalhão de Caçadores o 1(10S eolegio;; l"f';>ls, Ei$ :=t

e outros AA,; bem como Rio, fevereiro de 1954. exel'cendo estas funções in- 1 C- Tel1E'nte Dentista Mauri- rgrande so}nç<1O arranjad� Io Senhor Silvedo Candido Arnaldo S. Tiago terinamente.
,

r cio nené F:3rrante. . peJo bui .êrn I:â'. o d�J.J1J:ta .

.

=u-
..

.

'",

/
..

�

------_-

Florian.ópolis, Quirlla-feira, 25 de Fevereiro de 1954

Três Centenário 3

Caiarínenses
E' justo" é bom porque I .:le Faria' no seu bem 'es

St:�l.'ve
.

aos altos interêsses cripto, mas não acabado,
públicos da educação cí-, )pusculo (M. s) duas Me,

vica que sejam solenemeI).- morias (M.s.)" etc� etc.,

te comemoradas as datas -':l.uero render esta homena
centenárias dos aconteci- �em. Foi Almeidá Coelho,
mcn�os marcantes de um �fetivamente, um' dos des

país, de uma locali�ade, ')l:avadores da História de

de uma . instituição 'quaV :>anta Catarina, a que Jo

;é Brasilício de Souza
Henrique Fontes, Luiz

Gualberto, Carlos Pereira,
Osvaldo Cabral e tantos

quer. -

Nestes dias em que volto

a perlustrar antigos rotei..;

ros da história de Santa

tida' da Comitiva� saudá:ndo
.

da vez mais a Pátria. '

assim.��uelas .. p�rsonalida�1 Ontem, após receber �s
des. . continências de estilo, apre:.

RETtFICAN'bo

Loteria 'do E'stado

�::;i�:S��;'S:t�:S :::ao:�:- IF..,e I"l.lla'cem generos' alimenticios I • �
a preço� mais baixos

trabalh:loores da indúsü'ia

mentícios a custo mais bai- ,

comercio

nodo
-

e contra os quais o govel'-
nador aI.: :llou o fisco esta

Qual, vetando ainda a lei'
Na reportagem ontem publicada - sobre a escolha com qu� a Assembléia Le

do cartdidato a prefeito de Itoporanga,. por uma cóliga- gislativa decidiu proteger
ção de partidos, composta do P.T.B., P.D.C., P.S.P. f' 4 cs -referidos empodos da
P.S.D., por evidente lapso de revisão saiu publkado ..

1 1' lh'd :u·· 'I' S h 11 . ufenslVa fIsca e1 que o go-que o esco 1 o, sr. -y Irgl 10. c e
. e,r pertenCIa ao

'

P.S.D. Noutros locais da mesma reportagem, contudo, "éTnado� COndE'l�OU por a

está esclarecido que o ilustre candidato pertence ao chal:' que é 4tn odioso pr!-'
Partido Social Progressista, esclarecimento es.se que vilégio GS 'operRrios pode-\
tambem se> lê n� seção FRECHANDO.

rem adquirir gt:neros ali� .

- Por ;�I'O l: "'pe, ao passa:;:

Serviço de �aúde do Exército' éstes .di:1� P�l .5t'inville, '.>

I SI' Irm �'J f,·) ; hausen fez

. M(� vimentavão' de ofici�is II questão de �mll�l'iar pe3-
( �t.ahnenL�, a'rave� de um

Foi classificado no mesmo jornal das f;'�'1patias gpver-

A milagreiro estadista que vinha· para as obras
de vulto e criticava "os governos sem visão, apa
lermados em torno da construçãozinha de escolas e

postos de saúde", já não fala mais em asfaltamentos
e centrais elétricas. Quanto ás rodovias contenta-se
em fazer',remoer, en). cavatina de realejo fanh.o, pelo
seu orgão, uma industrializada e falsa nota sôbre o

passado; muito embora o depoimento unânime in

dique, no atual, o pior govêrno_ estradeiro que San
ta Catarina já teve. O próprio governador sabe o

que. fez e o que faz: só viaj,a de avião!
Quantq ao pr6blema de energia elétrica, de

pois ·de dar com os bU1'ros n'agua. na distensão da
linha para Jaraguá, S. Exa. criou juizo e resolveu
continuar a execução do plano que encontrou e

que, por inépcia e demagogia, abandonou.
Falido nos milagres de grande estadista, S. Exa.

amoitou e resolveu seguir os govêrnos sem visão:
fazer postos .de saúde, escoras 'e, sobre tudo, muito
fatol. Diz S. Exa. que os jornais do Rio, num gesto
digno de estaltua, decidiram fazer propaganda' de
graça do seú, govêrno. Daí, sem dúvida, porque S.
Exa, aparec'e rros diários cariocas como autor de
milagres.'

'

Posto 'esses milagres me pareçam com o de
Maomé - que havendo determinado a um monte
vir até ele e, sendo desobedecido, foi êle mesmo até
o monte - arrolo aqui mais um, para ficar na his
tória.'

Quem mo contou, ilustre e dinâmico industrial
serrano, fê-lo assim, ·mais QU menos;.
- "O nosso governador é re�lmente milagroso.

Imagin� que sem providenciar 'absolutamente nada,
já diminuiu de dois terços os buracos da estrada de
Urubicí.

)

Não duvide, que é verdade. Se os buracos, lá,
eram uns 90 mil, há cinco meses, hoje não pass'am
de 30 mil. E o govêrno não tapou um só deles".

- Não é possivel! Só milagre mesmo!
- Se foi milagre não sei. O que sei é que on.,

de estavam 3 buracos pequenos, um perto do outro,
hoje só se vê 1 grande!!!

Aeaba de ser classificado
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