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RIO, 11 (O Estado) - Por 165 votos, num telal

Nerêu Ramos foi reconduzido, pela - quarta
Câmara' �os Deputados ..

,

vez, a

de 181, o sr ..

Presidência da

I .. __ .. � __ � .. _ __ .. _ � ,... _ _••••••M -.- .

'-"'J_"""'_"""..............._-..,..........,....,,,......
- - -.�.' --._, ......� J - • - - -�-- - - ,- ••�--,

S1t._)�) ()�()�(>4111

--AM.:-:��,:-��-R.R:'!:·"i)1Io.-í i�:d����a�;:; i!
.
Navios Desaparecidos.SERENTE �I I I S. PAYLO, 11 (V.A.) ""='""1 mesmo esteja á matraca,DominlO. F.

•

. N. t1.845 Continua desaperecido em_ em pleno Atlantico. Os
d. Aquino

K ,,' alto mar o navio costeiro, aviões de busca � salva-
�� -- ---._:::::="-----------------

.A.a.... 1... "Avais", com dezesseis trí- mento da F�B estão sobre-. ' Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Março de 1954 . - '-I -.
.
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_ Santos e Santa Catarina VAI" O cargueiro
Nos dias confusos e tur- pí:.:ito são e alma limpa, re-' feito .- e �r�sidente do i clonai encouraçâdO estão 'percorrendo a zona "Avai", que desde o dia 2

bulentos que viv,emos, por conhece-lhe as excelsas vir- Conselho Municipal,
, Após 42 anos de serviços prestados à Marinha de" infrutiferamente. Hoje. no- do corrente se' encontrava

vezes sem orientação nem (lides, guardando de -sua Em 1920, voltando a Eu- Guerra brasileira, transporá hoje a barra do Rio de .

vas e intensas buscas 'se- desaparecido, foi, finalmen-
cer,tos, vale a pena pessoa as mais gratas recor- ropa, o Govêrno Brasileiro, I Janeiro, pela última vez, o antigo capitânea da esqua-

i âo realizadas. te, localizado quando serumo

dações, Não é demais, por em reconhecimento aos ser-I dra, cruzador .",Minas Gerais", que foi adquirido pela
RIO f1 (V A) E' achava. .a 700 milhas davolver os olhos para. o pas- �,

t d ' P
r: 'Jfirma italiana "Cantieri Naváglí", em concorrência, por , ' .

- sta

sado e deter a atenção
.

na lSSO mesmo, que façamos V1ÇOS pres a
A

os ao ais, n�- 515 mil dólares. '.
,

c!esaperecido há sete dias costa, entre São Francisco
.

1 aqui, agora que se festejaria me I,(-lhe Consul do Brasil
O "Minas Gerais" deixará a boia, onde está anco- ,) cargueiro "Rosada", de do Sul 'e !tal·aí.· Rebocadovida dos homens i ustres.

No seu exemplo magnifi- o seu aniversário natalício, I na Hqlanda, ocasiao em ràdo às 11 horas de hoje, e será puxado pelos reboca-
pequena tonelagem, que fa?: pelo "cutter" "Duque de

, um liaeiro esboco de sua vi� que lp"idi'u na cidade de dores holandêses "Ooshzee" e "Schwarzrr", até a Itá-
a- carreira de cabotagem Caxias", o cargueiro foi.co, que refulge como aureo- .

� ,

I /1.-' b d
. -

20 h tre eí aleíros1 11 d Arnhsm.: ia. .n seu or o seguirao omens, e11 re smaieiros, dod t c a, que começou a e -
-

t t t bri d ilha id s Grala de luz rompen o as re- -

telegrafistas e outros tripulantes. En re os por os nor e a riga o na 1 a -ua 1-

d d d março de 1862," em
.

Loer- Dois anos depois estabe-
de. Santa Catarina, perten- cas, no litoral catarinense,vas da mediocri a e, po e-

.

Se buscar inspiração e fôrça- rach, antigo Grão Ducado leceu domicílio em Baden- RIO, 11 (V.A.) _ Está. A bordo do casco do ve- cendo a urna firma de Flo- onde ancorou na noite de
d B- d AI h Baden, .Alemanha, onde e- / d' h- d

'.

11 d f" ttid
'

e a ien, .

eman a.
marca a para a man a e io encouraça o) OI 1ns a- rianópolís. ante-ontem.para novas arreme 1 as.

IT-endo' frequentado o Pe- xerceu idênticas funções hoj e a partida do casco do I' iada aparelhagem de r�- Saíra do Recife com des-]
.

Brusque pode ufanar-se
_

.

/' _

..

hi
" d9.u6rsico Grãoducal e o Gi- (':�l.Jo,in,áticas. Regre.ss,a.ndo "Minas Gerais" '·11ara a EU-I (11.'o, tendo sido

.
toma.das "ti ao R'o • Z 1 .A

I

1-- .,

I
�de sua formação 1lstorlCa, ...., '" -

. ,

mo . 1 , ira

-enc.°Acgrec,_ IleXLqUive no
'

.

.

t I a násio de Loerrach, em 1879, P..:tl normente ao Brasil, a-
ropa. o- velho encouraçado, .iinda outras râedídas de 11er03 alimentícios. I "-'que reflete o quan o va e

d
'

.

f6rca de vontade e o espí- cem 17 anos de idade ape- _p':!sar de sua,ava���d: i �- -_'l,lf;) Jg).;"ó �,!-pit�ne.9,da'es: '�gurança para que não-se dna�se-'que :e�_ha ?avido -Braill O Plano"

d"
. nas. ernpregou-se como a· �e, reassumiu a, dI�çao.,_.d�s.. /"1."30..:1 ..

-

'-1)I'a's;11'" ;�.�,_ toenan-, "'(:_<nii'à ,emn 0- "Minas Ge-: d f t h I .�,-' rito bell1, forma o cemu-
..

.

,- 1'" ""f ,�."'" 1'·

._e..·_C.l:O na - e Ice e·

qu.e -:-,-0 110'11-"Comuo·.lstaprendiz no Banco Bipõte- �.ml'ri.' zas que fun "ar;;t _em do-se obsoleto, foi r de-sar- ":-.i.:;" o que ocorreu com o

ga;:::a nós, que aqui vive- e6r'io da localidade, reÚra:[;- [�-n:.E:que, retirando;-se, defi- IQado., tendo ç �eu casco "Sao Paulo", que desape- AiD�a . Ex. istem· dos. E'_ flU. _

nos acostumamos (,io-se três anos depois. i,Útil/<iil1ente, dessas funções vendido em léllão, sido ar. !'eceu ern pleno .Atlântico,
80 stos

- 11 Uf,lOS e .

I
.

d
. ] 1'>'>7 .'

.

De' t' -o Moco c leIO e entuslas- em.:1o). rematado por uma firma quando, no m�io de umacom tudo o que aI es a, na I" "d C
.

t
A

RIO 11 (V A ) F 1d '. obra' ,:'1O e dotado de espll;,lto E onsorclOu-se l:es v�zes, luropeia. Hoje, rebocado' tempestade, romperam-se RIO, 11 (V.A.) _ Foi , . .
- a an-espanta nem a lnllaa,' '. I 1 f'lh

-,
.

- I' 'd
.

1 d"'O'

'd' I
.

. foArca aventuras, em 1882 emigrou .laven.c,o onze 1 os ,somcn- nor dois barcos holandeses )s cabos que o prendiam encontrada num d'Os corr-€- (O ao enVia' O esp�cla10rn11 ave que essa
�, .,

-

.

A, l:'
-.

b " C f
.

A '.'t 'para o Brasll. Apos curta te do primEiro matrimol1lo e�levando a bo:r:do um -con- ;IOS rebocadores. dores do Serviço de Identi- Glo o
;

na on erenCla -dominadora e esse 'espHl o
A .,

'

f
'

Af
.

. i pE:l'm�nenCla na Capltal Fe çom Da. Selma Wagner, i- j tingente de vinte marinhei- Como ultima homenagem ficação do Exército. já há Panamericana, o sr. on-de eHte souberam. Cl'lar.!
.

d:
't deral, velO para Brusque ( lha de PeteI' \Vagner, m�is ros holandese's sob o co- ao ex-capitanea da nossa hlguns dias, uma certa so Arinos, membro a nos-.Pessoas que nos VISl am

I· .
.

A '

h d •

'1. ,. aqm assumIU a gerenCla da conhecido pelo alcun a_ e mando de uín- oficial, o esquadl:a, \oficiais da nos- quantia em dinheiro. O in- sa.' delegação aque e con-
e que nunca VIranl cousa. ". P P" W , dI". ,

-

d de I hrma WIllerclmg, cuja case! ioneiro eter agner E 'Minas Gerais". deixará :pa- -ia marinha de guerra e teressado podér:á reavê-la, c .•ave eé arou que e me-ig'ual porque em ver a '

d' ,

F d' M '1 B 'I
.

'
. I adquiriu, passando aI a re enca etzner,

la ;;empre a Guanabara, jornalistas acompanharão das mãos do coron�l Erico xeqmve no raSI o prole-nada semelhante eXIstI;! em

wa �esponsabilidade indi'vi Nasceu Da. Selma em
rumo a Genova, numa via- em rebocadores o casco do da Fonset!a Moraes, chefe to nor�e-americano refe-outras partes, com razão ,

'
-

, à uaI. Blurnen�u, a 8 d�. dezem- gem que deverá dUJ::ar 50 "Minas Gerais" até a saida do Serviço, desde que pro- rente à atividade da propa-�xclamal'l1 admir�das: MAS
A 11 de lnarco de' '1892, bro de 1866. Seu pai e avô .

d
.

t interna-ISSO É REALMENTE AD-· � I dias. da Qarra do Rio de Janei- ve' que a 111esma lhe per-'�an a comUl1lS a

MIRÁVEL�
• quando então completou 30 f b:nig�aram .

para o B:rasil.l1é roo tence.
.

I clonaI. .

Percorra-se a Cidade de :�::l ;:br�::ded:un;:��do�

1\
a::ó:eol�:I�cimento de sua

0-.1,. p.,L'E IT-O' '-D E," T/'URV'
"

O'Brusque de ponta a ponta, Carlos Renaux S. A" imo primeir'a espôsa, em 1912
_

Pl11 todas as organizações l)Qrt�ndo �O teares da Ingla. .contraiu �úpcias com D�.
existentes de caráter social, laTa,

. Joana Mana Schoenenbeck

educativo, religioso, espor- Data daí o nascimentü-da e posteriormente, falecendo
.

Conivenfe O ]uiz eleiforal com 8udaci�sa frau,d,e .Evo, humanitário, recreati- mdústria têxtil de,Brusque, a segunda espôsa na Ho-
RIO, 11 (V.A.) - O

Diá-l
rehte pelo Tribunal Regio- deixou de participar dêste

1
tl'aude nas refendas, elel-

\'0, cultural, etc.,·o seu apa-' que ht)jc constitue uma das landa, veio a desposar Da.

'I"i� ele Notíci.as, de. hpje, pu- 'l,al da�uel: �stado, deve�-I.i�lgan:ento � ministr� Luiz ç·u:s, .de q�e é �cu.sado o
lccimento' dependeu da ge- gran0e� fôrças econômicas .Maria Luiza Áuguste Li-

bhca o segumte: _
.lI) o mquel'lto se revestir 'JalottI, tendo funCionado proprIO. JUIZ Eleitoral.

üerosidade de um homem. de Santa Catarina: D.�,aerts.
,

lmportàn�e. d;cisão to-

d.
,a maior severidade,. -em

I
lOmo relator do m�sn10 o

t

Em co�sequência A reso�-_Por isso mesmo, a memória Oit� anos depois impõr. Em j�nho de 1939 peüdeu
mou ontem o Tribunal Su- 3eguida ao qual realizar-se- .11'. Pena e Costa. V€U tambem a alta corte de-

do saudoso Cônsul Carlos leu e in�talou nesta' cidade .:ua terceira _esp�s�, viven- I perior Eleitoral, quando do :'t o prócesso penal do mes- O Diário Ça1'ioca, noticia clârar a necessidade de a

R.enaux deve ser agora e a lJrimeira Fiaç�o do' Esta- do desde entao sozmho, e�ll r julgamento do recurso in- 11].0, caso 'seja positivada a a' propósito:
.

•
rurar-se a respon�abilidade

s€mpre reverencÍllda, num -.lo, quP veio dar novo alen- . .oU::\ Vila Goucky, mansao I to'posto pela União Demo- acusação. '.
, ;Foi t�mbém julgado um do referido magistrado nos

preito de sinéera gratidão, to ao parque industrial em que tomou o nome em hon-
I cl'ática Madonal çontrl:.l o a- O f�to principal narraq,o

I
rEcurso da Uiüão Dem?crá- fatos' fraudulentos pratica-

Et.ue do seu exemplo incom� fOl'masdo. ra �e sua última compa- córdão do Tribunal Regio- no processo afirma.- que as' tica Nacional que p,retendia dos e apurados e recomelil-
�

;arávelBrusque poudepro-I N� vida pública teve a- lIpura.
I ..

'

.
nal de Santa Catarina que, Jmas de algumas seções da- a validade ?as eleições mu- dar que '0 inquérito, para

jetar-se tão alto. tU8.çao destacada .. Tomou . De suas grandes· obras f1- un vista das provas, decla- quele municipio foram vio- oicipais realizadas em Tur- pocesso penal, se revista
Só os ingratos e inv,ejo- parte em atos de suma im- lantró'picas, que bE;m I'efle-

rada� suficientes, anulou o ladas no gabinete da auto- vo', Santa G::atarina.
-

da maior severidade.
;':08

.

procuram obliterar a portànGia política, como na �em a grandeza de seu es-
pleito municipal realizado ridacle judicial, onde se en- O Tribunal m;gou provi-.

sua obra magnífica, num t'edaç5:J da Constitqiçãi'l �e pírito humanitário. A Socie-
cm Turvo, na primeira zo- eontrou um alçapão, por lT)ento ao recurso por cons-

....04I_-<)04_�_.-c,.._04

trabalho' negativista 'e odio- 1 B91, do nosso Estado, que dc:de
A

Cultural e Be_?eficen-. na, em Araranguá,. uina vez ..:nde teriam entrado - os tal' dos autos a prova ,da O RISODA CIDADE....
se, como se pigmeus pudes- t-e�1 a sua assinatura, Exer- te Consul Carlos Renaux,

que ficou 'declarada a exis- íraudadores, alcapão êste
spm derrubar gigantes.

'

('eu cargos públicos ,de re- (undada a 9 de outubro de c&ncia.de fraude, c'om a par- :,ealizado por umJmarcenei_ O Tempoo Povo de Brusque, 1}a I levo, de�,t2cando-se o de Su- 1936; é. uma _jói� de, hene- ticipação' do juiz eleitoral. ro que fôra admitido pelo' ,.' .

.

.

I

wa grande_'maioria, de es- perintendente _ hoje Pre- I merenCla e altrUIsmo. O Tribunal Superior não juiz 'para realizar obras e Previsão do tempo até às

v,
.

N
N conheceu do. recur;so por consertos, por sua conta e 14 horas do dia 12:-

Para otar em' ereu i�:�t���iÊ.:�::���,;��:;:f{}�e�!::;::�: ��J:i������:V:t::
da Rocha, dó. PTB� vi51jou I nimidade, d,ecla�ou a neces- a a�ontada �par�icipação do Ventos - ,De Sul a Les-
,=specialmente de Porto A�e- slc!ade de. ,ser

'

apurada. a IH1agIst:a�0, razao �pela, qual te, fresc�s.
gre para esta Capital afim responsabIlIdade do. magIs-, ['_ declsao ,se reveste da

I
Temperaturas '_ Extre

�e sufragar o· nome do sr. tc'ado envolvid.o no escânda.:.: maior relevâneia. Tendo mas de ontem: Máxima
Nerêu Ramos. lo, ." apurado çonveniente- dec�arado seu impedimento, 24,2. MíniIna 20,3.

Rio, 11 (V.A.) _ O dép, feriu atrasar sua viagem
Gustavo Capanema, lider ::;:tl'a votar no sr. Nerêu Ra

da maioria, que já devia ter [(10S, na eleição de hoje. ,:

1 C pre-I' Tan-lb.ém o Gal. Brochadoseguic o para aracas,

GOVERNII,DO -_
claro i.naugurado o

vo caü11':-l d'e golf��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l\ PEN �-\ S (�r$ 50,00
I .

sarau suficientes para· comprar- na
/
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1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DIVINO
1 CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

-

El uma venda excepcional para comemorar o seu 300 ANIVERSÁRIO !

•

-' Em Abril será realizada a mais gigantesca
venda especial de tôdas as mercadorias do seu

grandioso estoque, inclusive das grandes no

vidades de inverno já encomendadas, por pre
ços aproximados do custo nas fábricas.
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Mecaoógrafu'
A Escola de Escrita e Fa

.renda necessita de um Me
canógrafo,

A data de hoje recorda- Procurar o Tenente Bar-
nos que: roso, no. edifício. da Escola,
- em 1537, Duarte Coe-

no. Estreito.

sos consiste em arrumá-los
aniversariante vem se im-

com arte. Os vegetais Ires-
pondo a quantos que com

(Os (alface, cenoura, raba-
ele privam, .sendo, muito.

, l'ete agrião.) �nfcr:am, o.s
estimado. pelas qualidades prato.s e completa in i:1 ali-
que pro.cura cultivar, ra- -

tnEontaçao..
zão. pelas quais, nó dia de PrOCU1'e unir c1 :ítil ao :mperio., D. Perlm I esco.-

ho.je, ver-seá cercado. de agmdável, enfeikndo e theu o. seu no.Il'.C' indicado
Icarinho.sl'ls

.

manifestações .

d t 1elo. .Ceará. Fo.i sllh.'ltituido..., ennquecen ,o o� lira os

de apreço" às quais, jubilo- com ve1'dll1"Us e legumes na presidencia, a'[tu, pelo
samenteí no.s asso.ciamo.s. _

frescos. _:_ SNES. :wigadeiro. Franci�('o de AI-

',u,querque Melo'

Chacaras e - em 1878, fal:-t::f.'u nes-

,
.

ta capital o. hàl:>il �rivcgado.

,Qui
O 'ais conterra-neo, �

M�IIl(\eJ de

.

Acabamo.s de receber 'i'reitas .Sampa�o, üm dos
�- Majo.r Oscar de Mo- 'duas novas reimpressõE-s lromo.tores 'da "A")l'lJada,'"

raes Co.sta, do. Exército Na-I da Serie de Monografias fi 1831, em '.!o.nseq�enciá'
clo.nal, no.sso. conterrânel,l ,Po.pulares co.nhecida pelo. Ia 'qual fo.i depos�o G pre
residindo. atualmente

-

na slo.gan "VAMOS PARA O :idmte Miguel de Souza

Capital Federal; CAMPO�! editada pda co.- VIelo. e Alvim;
- Jo.ão. do Sacramento nehcida Revista Agncola - em 1881, fo.i. :lOmeado.

Alves, alto comerciante; I Bra�ileira "CHACAHAS E :-avaleiro. da o.�dem dI? São.
- Oswaldo Meira; QUINTAIS" qUe ainda ha Bento de Aviz j iiü;,trado.
nmar Farias Diniz; . pouco. aniversario.u "eu 450 'o.nterraneo. capWío' lenen-
- Anto.nio. Solo.n; anó de benfazeja atividade ,�e joão. Justino de 1..)('o.en

jornalistica, difundindo de I ça que mo.rreu no Po.sto.
SENHORAS: -J, Paulo., o.nde-ela � publí- de almirante.

:adà por to.do. o. BruEil _e! André Niro Tadasco
- Viúva Maria Emilia )01' to.do. o. mundo. de fala I

� --

F<eit7u�e7.°';.ha; Gonçalves ,�f�:U:::::l�:so:a::"!;�:d: EMPREG .oaf'sposa do. sr. Lauro .Gon- da pro.duçao. agrlCola e pe- A
çalves alto. funcionário, do '.�uaria.
Ministério. da Guerra, apa- Os do.is no.vos fo.lh('bs, �l.!iba co.sinhar.

:õentado.; "ão. ambos da autoria do Tratar à Rua Feliciano

_ Viúva Clo.tilde Mo.rei- I ,2onhecido. poligrafo cal:ioca :\h'nes Pirés - n. 14.

Ir,; Eurico Santo.s sendo 05 as-

- Anto.nia do. .Lago AI- >.unto.s: cultura do amen- BAR E SORVETERIA
ves, viúva do. no.sso saudo- êo.im" um e "cere,üs" ou- AMERleANA

A

C E I" b AVISO AOS ACIONISTASse co.nterraneo. sr. ampo- tro.. ste u bmo., et:n o.ra Vende-se o. Bar e So.rve-
lino. Jacinto. 'Alves; resumidamente, distribue r.erl·<" Amerl'ca'na Sl'to a' Rua A h

'-

'd I -

d h
'

,
. c am-se a ispo.siçao. o.s sen o.res acio.nistas, na

- Natália Mo.reira Lei- co.nselho.s e ensinawento.s Saldanha Marinho. n. 13, séde so.cial desta So.ciedade, à rua Felípe Schmidf, n. 14,
tE'; espo.sa do sr. Manfredo ��obre a cultura do. - L"lÍlho Edifício. Machãdo.. Tratar os' do.cumento.s a que se refere o. art. 99, do. decreto.-lei
Leite; funcio.nário. do Tri- - Arro.z - Trigo. - Aveia

:'0 local co.m o sr. Umberto. ln. 2.627, de 26 de setembro. de 1940.
bunàl Regio.nal Eleito.ral,' _ Centeio e Cevada. Flo.rianópo.lis, IOde março de 1954

:\1achado., o. qual explicará J. D. Fer1'eira Lima, Presidente.'.::_ Magdalena Lacerda. A popular revista "eHA- c mo.tivo. da venda. t '.

(Publicado. co.m atrazo., !.evido. à falta de
CARAS E QUINTAIS" já ....

AVENTURAS.·... O·O�

('�Q BSTABQ
NO LAR � ..

NA SOCIEDADE'
o TRABALHO

GUEDES DE SOUZA

Acreditam alguns que no. trabalho.
Há punição. divina do. pecado.
Se isto. é verdade, estou purificado.
Pois dêle cada di� é que me valho,

12 DE MARÇO

_ Há música, porém, no. som do malho;
Há beleza nos sulcos de uni arado;
Há vivas! nas pancadas do. machado;
Frutos são. jóias a pender do. galho.

lho. Pereira, um dos mais

ilustres fidalgos de quantos
'- exerceram função. adminis

trativa no. Brasil, na quali
dade de donatario da capi
.ania de Pernambuco, deu

d Olinda um .foral, que foi

O trabalho. dá fôrça e traz riqueza
E nos faz olvidar as nossas dores,
,.Se gememos nos palpos da tristeza.

x.nfirmado por ato.

de 17 de março de
régio.
1557.O trabalho orna a vidade esplendores

E seu concurso preste à Natureza

Que no-lo deu corno um dos seus favores

Olinda destacou-se, !!omo.
eidade, antes que Reicfe;
-' em 1543� D. João. III

aprovou a solução. da pen

denga de fronteiras Lrma

Ia, por Vasco. Fernandes

::::o.utinho., donatario <I:. ca

oitania do. Espírito Santo,
; Pero de Góes da Silvei

,:a, do.natario. de Sá') I'omé,
,-�, a mais velha questão de

limites internos. no. Bra

sil;
,

- em 1,825, deixou o. go
verno. da Província o dr.

'oão Antonio. Ror].r:gues de

:'arvalho., o. primeiro na

.ísta dos presíde.itcs. Fôra

x

x x

I
- Antonio, filho. do.. sr.

I Antonio Carlos Espindola,

I' diligente Comissário de

Policia desta Capital;
,

ANIVERSARIOS:

CARLOS ALBERTO
CARDOSO

'I'ranscorre hoje o. aniver- i

'sário. natalício. do. [ovem
j Preceito do Ola

Carlos Alberto Cardoso, aU-1xiliar de gerencia de O,ES- BONITOS E APETIl'OSOS
TADO.

'

Uma boa maneira d, tor-
" Moco ainda, inteligente nar os pratos mais apetito-
•:: trabalhador, o distinto

uiz de fóra ell}
':uco. e ouvido.i' no Ceará.

:!rganizado o. s,!'tado. do.

FAZEM ANOS, HOJE:

SENHORES:

Precisa-se de uma qUf:1

•

SENHORITAS: editou pel'to. de 80 mo.no-

-Maria CaroUná Gal- grafias na citada serie
/

"VAMOS PARA O CAM-

SA .0.

.�. bposlçál-feira Igro-Pecuária .

il� e P�ldutDs Derivados de São Joaquim.
.. r;" '::, '

.

,
-Ó; -

J
..

Bovinos, EQuinos. Asit1iOOS

Vende-se uma com 3

quartos, sala de jantar, co
zinha e quarto. de banho,
em terreno. 10x30, com en-:

trada para automóvel,

Informações: Rua Mon
senhor Topps, n. 11.

.,
c;
(.

�.

�.

Muares. Ovi.n'os
Suinos Aves

,

,
- ,

; li,' f»eq'uenos Animais
I'rodúffts' '�� �.... � ..

�� Pro1futos' ,

Alrr�mts.• 7;' ,1!��lri�is
'EM ta�'4�É'lõ DE li.l.BCO UE 19'54= -" r

,.;

J

�'A'PELA SENGU:W.A CHAMADA DO CONCURSO DE
� HABILITAÇÃO

d S": 'f·' cu A Faculdade de Farmácia' e Odontologia abriu
e ôola ,I..mena inscrições para o. concurso de habilitação, em. segunda

O QUE PENSAM OS PAPAS SÕBRE SANTA FILO- chamada, no. corrente ano, objetivando. o. preenchimen-
MENA _ GLORIOSA PADROEiRA DA CAPELA to. de uma vaga no Curso. de Odontologia e de vinte e

DE PRAIA COMPRIDA EM SÃO JOSÉ � seis vagas ne Curso. de Farmácia. Quaisquer informa-
ÁTUALMENTE EM RECONSTRUCÃO

'

_
ções sôbre o assunto, poderão ser obtidas pelos] interes-

L
'

. �

I sados na Secretaria da citada Faculdade, à rua' Esteves
Gregório. XVI chamava .sempre a Santa Filomena Júnior, n. 1. As inscrições encerram-se no. .próximo. dia

"A grande Santa", a "Taumaturga do. século. XIX" e t�eze do. �o.:rente: dev�ndo. as provas ser iniciadas a par

riandou ao. Santuário. uma magnífica lâmpada de ouro
ttr do proximo dia qumze.

" prata.
Pio. IX foi milagrosamente curado. pela Santa. Mais

arde, quando. Papa, fêz uma peregrinação �o seu san- J
.uârio. ,.

.
.

,

.

Leão. XII fêz duas peregrinações ao. santuário. da
:;anta, e depois, corno Papa, mandou .uma bela cruz ao

nesmo. Santuário, ..

Pio. Xrera especialmente devoto de- Santa Filomena'
� gostava de ouvir e celebrar os seus louvores. Enviou
'árias dádivas ao. se� Santuário.

Santa Filomena alcança aos seus devotos favores de
odo o. gênero. Atualmente sua Capela está em obras e

eus recursos são escassos, Ajude a restaurá-la, que �al'l
a Filomena o. ajudará nas situações difíceis.

Contriouiçôes e esmolas' enviadas:
�asa Meyer 5 saco.s de cÍlnento.
;asa Ho.epcke _ . . . .. 5 sa�o.s de cimento
,ilvestre Fernando. Philippi Cr$ 500,0.0
�lpídio. Sousa Júnior . . . . . . . . . . 100,00

·

...uiz Ramo.s Petry . . . . . . . . . . . . 50,0.0.
\rno.ldo So.usa . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
'o.ão Adalgísio. Philippi . . . . . . . . 50,00
3enjamin Gerlach . . . . . . . . . . . . 200,00
1ráulio Luiz 'de Oliveira 50,00
1ante Filo.meno. .... ,

'

) 200,0.0.
ro.ão. Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0.0
'IIário. Vieira da, Ro.sa . 200,00
ro.ão Santo.,S da Silva . . . . . . . . . . 200;0.0.
\nônimo. .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
"ilo.mena Cio.ffi . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
ilário. Bo.tt . . . . . 10,0.0.
,avínia' Tim6teo., 4,0.0
\cincÜno. Sousa . . . . . . . . . . . . 50,00.
�('ginel S. Santo.s , .. , . . . . . . . 100,0.0.

Mande suas esmo.las para: .

Em Flo.rianópo.lis - Pro.fa. Mal'Ía da Glória Matto3
Grupo. Esco.lar "Lauro. Müller".
Em ,São. Jo.sé - Sra'. Zenir Gerlach - Praia

co.m-,,Jdda.
.

,
'A COMISSÃO de 4� 'anivef�árío

< 1 .'�" -- �. .. '_ • ,

LUIZ ALBANI JÚNIOR

-"--"'---"��..;""-"'I .vi�va Dotilia C. Albani; fHho,. genr�, �.>r'" e n�to,

Tr' '8 n S'P'O' rte'S
�I

.

Ca'ta r�·I··n 'e'oLs1Le' t

��n��d:��v:��fr��e��e�a�e�;n���{�p��a s:�5j��I:::�.eacíl���s:
,

.
N. J querIdo. espo.so., paI, sogro. e avo.

'ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA LUIZ ALBANI JÚNIOR

-0- URGENTE -0.-
,

'

Vende-se, por preço. (le ocasião, por motivo de
mudança, uma ótima casa de material com todos os

'móveis dê -}l�buia fina.
Tratar na rua Olavo. Bilac n. 130, no Estreito,

.,

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

EMPREGADAS

Preciza-se -de uma cozinheira e de uma moça
para cuidar de criança .

Paga-se muito bem.
Tratar à Rua Tiradentes, 7 (Sobrado)

I Ç!I!!�í!atrJe!ê!Revente��mn�!" ..
'cia uma geladeira No.rge americana ço.m 8 pés 3/4 com
:
Po.uco u�o.; uma Eletrola Phillips co.m radia de 11 va]

I vulas, to.ca disco.s Webster ultimo. tipo. COlr. 3 ro.tações
I
e lo.ng-playng em móvel mo.derno. estilo lareira; uma

ICo.leção.
de discos em perfeito. estado.;· um". copa rustica

e 1 aparelho. de jaft'tar inglês "Old Britain Cc;!'tels" com

42 peças.
Os interessado.s devem pro.curar à Avenida Ri;)

Branco. n. 100.
.

Mr�SA
/ ) ,

São. co.nvidado.s o.s senhores acio.nistas desta so.cie
lade para a asserpbléia geral o.rdinária, a realizar-se na

:éde so.cial, à rua Felip.e Schmidt, n. 14, nesta cidade de
,']nrianópolis, no. dia 30 de março. de 1954, às 15 ho.ras,
'ma deliberarem sôbre a seguinte

O ato será celebrado. dia 13, às 7,30 ho.ras,-na Igreja
de Santo. Antônio.

,

.'

'Desde já antecipam-se agraaec[c1õs.

l �iss'a de Q. iês-
Tom Wildi Junior

Syno.wa'Wildi e filhas, To.m Wildi e senhora, Jo.sé·
Hasil e família, Geo.rges Wildi e fam'lia, Fra�cisco. Mo.u
ra e senh.o.ra,· co.nvidam seus parentes e amigos, para as

sistirem à Missa que mandam celebrar na Catedral Mf
tro.po.litana, no. dia 18 às 6,30 ho.ras, pel;'t alma de seu

querido. TOM.
-

Antêcipam agradecimentos:
- ._-_.-,

ORDEM DO DIA

s. E. N.•t c.

1 - Leitura, discussão. e apro.vação. do' bafanço.,
co.nta de Lucro.s e Perdas, relatório. da Dire
to.ria e parecer do Conselho. Fiscal.

2 - Eleição. do. Co.nselho. Fiscal e seus suplentes.
3 - Outro.s assunto.s de interêsse social.

'

Flo.rianópo.lis, IOde março. de 1954.
J. D. Fen'eira Lima, Presidente.

ESCOLA LAFAYETTE BELFORT'GArtCIA
- ESTREITO -

Acham-se abertas as matrículas d03 çu:rSo.s do. _

SENAC no.s dias 10, 11, 12 e 13 do. co.rrenÍo.! mês, a

partir das 19 ho.ras, no Grupo. Esco.lar Jo.sé Bo.iteux.
- �.

.

A Direção.
I

�"paço.). '

<II-
-

l"'; /"_ n r. _�_ "" JI.
,

ZE-MUTRETA ...

10tti Ko.ering;
- Teresinha

.

de Jesús

Carvalho. Co.ut�, filha do
PO!" - Temo.s que reco-

I

nhecer o. esfo.rco :la conhe
ci.da Edito.ra Paulista, po.is

I

publicar livro.s o.u f;.Jlheto.s
da hora atual e já uma ta

refa difícil, de result�·.dos

pro.blematicos, quant-.) mais
editando trabalhos so.bre

sr. Décio Co.uto.;
- Rose-Maria, filha do

sr, Oswaldo Machado;
- Maria de Lourdes Ma

chado.;

criação. Hvtinhos

Ipraticos e bara-
JOVENS: ![iVOUra e

- Afo.nso., filho. do Dep. cvmpletos
Vanderley Jr.; Ates.

�

.,'.l, �.�: ,'�.

J

'

..!lIIIIiIIl
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• " f
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"O I,VO
t•••••••••••,

,

,

I n T ',O: " ',-"

oacidente sof-r.id'o pelo 'Player '.gau�ho para

, �S.��!�,�e���.�I,!d�OO!:U�O�o�z�,�. ma- nu�:;o;Ô��:::::sp;:� I:�:��:��e�o���:::o;e;o:�=::'b�:�nl:O:
a chegada dosbrasileíros ai dali, depois de receber os -oube do acidente, colocou-: levolamente se disse pela gueirense: --\ Geraldo, za- de 54" plantel do "Furacão", ori

está capital, Pinheiro � Di-
, �Tatame�tos de emergencia, "e a cabeceira do'<snfermo, cidade. Pinheiro, assim co� gueiro reserva de Florindo Trata-se de um' player entado pelo veterano

'

za

di sairam a passeio pela! Í:Ji levado para a Casa de ',íêompanhando todos os mo os demais intégrantes do Internacional, tetra- de magníficos' p:reA�cados guqiro Garcia.
cidade no automóvel dÇJ Saúde Dr. Ei;as. Nf}S dois" trabalhos médicos procedi- 'cia seleção nacional não tem campeão gaucho, deverá

primeiro. Pel� madrugada primeiros exames feitos,
I
dos no hospital ,�t.' Eiras. bebido e d pr9prio exalll� chegar a esta Capital no

.,.----0'--

se dirigiram à Copacaba- houvr suspeita de

'fratu�a'l
Já- á tardinha de hoje foi médico revelou que êle não Próximo mês, a convite do TORNEIO CMT. BRENNO PERNETTA

na,' visitando diversas boi- l\'Tas as radiografias do era- distrib,uido um boletim mé- se encontrava embriagado. alvi-negro' que está desejo- Vitoriosa A PJ\i. do Paraná
teso Cerca das tres horas neo do atleta do Fluminen- dico, em que se revelava Sinto-me feliz em saber

deixaram a ultima boite, .se, revelaram que não hou- que, ,o:'_estado de Pinheiro, que seu estado já não ins- ����()""'I, Com as solenidades _costumeiras no elegante P. fi-
dando ,alg:rmas,' voltas 'pe,- i

ve � �u.e � principio se .ião apresentava 'a

graVi�a-, pira
cuidados. Espero, den-

" dalgo desporto 'do bom tom, ante .seleta assistência en-

lãS ruas de, Copacabana. supos, isto e, a fratur-a dil de que' se supunha a prm- tro em breve, poder contar FUTEBOL tre a qual se destaca junto ao Cmt. Pedra Pires o Ten.

Nest� -ocasião' o c�rto' de Lase do' craneo., cípio. Entre outras coisas novamente com sua valiosa VARZEANO', CeI. Perine, Chefe do Estado Maior da Políoia Militar

Pinh'eir'o, foi "féchado" por' -, o, boletim frisava: "Pulsá- colaboração no selecionado
'

- /'

I
do Paraná, o CeI. Lara Ribas, Presidente da FESC. a-

, � < _," '

, , Festejando, seu primeiro companhada da Exina. esposa, senhoras, senhorita, - e

outró, ,� .. ao: desviar-se, eho- PINHEIRÕ INCONS-

f<:ãO
normal Reação favorá- de nossa terra".

d
.

'
_

, M cavalheiros além dos .militares de ambas -as Corpora-,} , '
"

'

"CINENT I r<h
' . ano e mauguraçao, o or- -

di t t
'

cou-se 'violentamente cone 'E ve . ""'" oque traumático no
,

' r
. çoes ISpU an es.

ira um pôst�" derrubando Il Após o acidente, Pinhei- cro�eo, dois ferimentos : VISITAS PARA ro do Geraldo-F. C. reali- Na primeira rodada, defrontaram-se as equipes das

1 'Zou uma partida amistosa Polícias Militares do Paraná e de Santa Catarina" na
() "tapume de uma", cons-

- ro, C0l11 o choque perdeu os . contusos, um, no superei- io PINHEIRO '

, 'I �

com o Balneário E.C. no arma de florete, vencendo, após renhido embate, a do
trução., O--"z�gueiro nacional! sentidos, e, tal situação tor- e out10 no ocipital tempo- Os companheiros de e� Paraná.
{ f d

.

d' 'I I N- h' f t"
.

d Pi h
. . gramado do 14 B.C., em

icou seriamente eri o en- .riava am a mais grave as' 1'U. ao a ra ura . .ruipe e melro, aSSIm Na segunda ,rodada, novamente a P.M. do Paraná,
ire os destroços' de seu au- aparencias de �eu, estado." Com esta revelação o que tiveram conheci�ento! disputa de duas taças. frente a AA Barriga Verde, conquistou nova vitória,

tomóvel, inteiramente espa- Passados os momentos .de ' mundo esportivo ficou mais (lo ocorrido, acorreram a 'I' A's 14 horas teve início A equipe paranaense está integrada pelo Major
" ,

C..J_ S 'd D E' a partida das equipes se- .Washington, Cap. P0111bo; 1° Tenente Moreira e Asoi-tiíado. Milagrosamente, fi- ir.consciencia, ainda bas- lranquilo, e a .grande lc- .asa Y-t! au e r. Iras, ,;; M h
'

,I 'h" 'd
'

t cundárias, 'sendo esta par- rante oreirin a; a da P.M. Sta. Catarina pelo Cap.
('ou, com ligeiras. escoria- trnte atordoado, teve i al- gião de admiradores, dire- icompan aram e per o

I
'R

.

T H T t R th d B
. ',T

•
� í d '.'

t
tida empatada por um tem- ui, en.' ugo e enep e u ers; a o arrrga v er-

(,Õ"S, o craque Didi, que',' guns instantes de lucidez, tores .e ésportístas em ge- o os os movimen os e pro- de por Nelito, Arantes 'e' Fernando.
d t d' I d' d id

',
'do

. to, apesar do grande .domí- Larncn tavelmen'te, o Clube quefem 'o nome do pa-po e sair dentre os destro- pros an o-se a seguir, em ra ,�, que aguar ava a ca. a vi encias me ucas que se. '

.

-

�,rofundo sono.
.

t t ti
. C· R d-' .

O 1
mo da equrpe do Morro do trono da prova, não compareceu, mas os paranaense vie-ços a fim de providenciar, r-

ins an e novas no reias, raziam, o' rigues, r an-,
'

,
� Geraldo F.C., que teve anu- "ram bem representados e a brilhante vitória que aea-

tarnbém, socorros para Seu ,postada no saguão da casa. elo e Didi, foram os qU,e es- b d
.

t' d' I A

dlado dois têntos. ,am e conqUls aI IZ com e oquencia :)s progressos
companheiro, que gritava BOLETIM TRÁNQUI- de saude, deixou de, ime- tiveram em maior contáto - da esgrima paranaense, ontem incipiente ante a 'nossa,. Marcou para o Morro do
!,:�ncinantemente com prO- LIZADOR diato transparecer s�a sa-' '�om os médicos, além do

. hoje vitoriosa num grande embate de igual par3 igu<ll.
:undo ferimento na cabe- Durante toda a tarde, os tisfação, por saber que não Dr. Paes Barreto, que não

Geraldo F.C. o ponteiro Isso �e deve ao Curso de Esgrima e a criação da sala
Waldir.

I
d'a;rmas que o CeI. Brenno instituiu.

.

ça. ,
': eltidados médicos em torno.l c_órria, mais pe�'igo a vida ,�e' afastou um instante si-

A's 16 horas teve 'início Aguardemos agora a prova de espada.
'

de Pinheiro eram aumenta- do craque nacional. quer da <::abeceira do en-
'

"

TI b I.

I a partida principal, em dis- ' .Fara ens aos paranaenses pe a vitória alcançada, e,
CONDUZIDO, AO dos, sendo, ;émpregados tO-I '

. fermo. Falando à cronica
d f,'d ,,[ pelos grandes progressos da sua' esgrima.

HOSPITAL dos ós recursos para que o' FALA ZEZE' MOREIRA especializada o médico da puta, a taç� o ereCI a pe- FAIXA BRANCA

Em automovel particu-' valoroso playe; da seleção O técnico da selecão na- ,.:;:-leção nacional disse:
10 desportista Sr. D("}aluar "

'

"
' ,

-, Vieira.
lnr, Pinheiro foi levado ao nacional reag'isse. O dr. donal, abordado pe}a, im- _ "Felizmente não houve

..

"

,',' . -

.

d' "

. 'f" t p' 1" ' be' Os pnmelros minutos de
prensa-

ca,rlO'ca;:�,
olSS!'!, . 'Como-

["
:,2. ura. m I,�lro esta m, '

"d '

t
'

t
'.

Ih
'.

d' d
luta pertenceram ao BaL,- I

V'l o, en Te ou ra_s cOlsas,: 'rr:e 01', mas aIn a e ce o '

,
, neário E.C. que soube apro-

_ "O .que aconteceu, foi rara se fazer qualquer " ,

"
' ,. veitar 'o de,sentendimento

uma fat�Fd,ade. Pinheiro
" progn�s,�ico qüanto" ào' seu

da defesa
(

,
' contraria. Assim, I,',"stava em estado normal e, I'€'torno a selecão". '

.
.

I ..'

_
fi.OS �5 mintltos, é feito b

BOLETIM OFICIAL N. 1-54 CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ prim�jro gol, numa. infeliz

O CUl}selho AàJIlimst�:,liJvo da· F.C.B.E., rcl�.,;r1a Recebemos e agradecemos o 'ofício abaixo: jogada de Nenem que mar,

em cc: 1 \1I1to com os :me!n},JrQs do, ·Conselho Técni·,!) (l Ilmo Sr. Diretor Esportivo do '.'0 Eshldo" cou contra. Aos 29 minutos
e repre�en�ahtes de ,ClllPE's, aos q,ito (8) dias (b :n(.� De ordem do sr. Presidente, tenho 11 honra de 90; f e marcado mais um tento
d.f; Març'ó de"nül ,noyecentos e cinquenta e quatro 1'evol-. n�unicar a V.S. que, em data de 17. do corrente, foi elei-

r --B I '.' V
veu:', :::. e empossada a nova Diretoria deste Clube para o

[la a o a neano. em o'

Aor0v�,r a ata da �e'sú; anterior.'
f
:011.,9 em curso, a qual ficou assim constituida:. íjuadro do MerI'O do Geral-

Prestação de contas da 'subscrição popu1ar ,levanta,.
A�i'0vnr em definitivo -o Torneio '''Esper t'lcKi'1 PrE'si�ente -. Dr. Aderb'al R. da Sil,:,a (r",eleito) do F.C. se firmando em da para homenagear o CLUBE DE REGATAS DO

Amin", proclamando qs �l'glljnte Campeões: ,,' ,�.o V�ce-Pres�dente _ Orlando CarlOn� y
,:,ampo e aos 35 miru·tos por FLAMENÇ;O, pela conquista do título de campeão de

Campeões por Vitórias _ Equipes"A e B _ AA .,0 Vlce-:{>resldente _ Nelson Maynoldl Nunes, '�ntei'médio de Lázaro é

con-J
",oot-boal ,de 1953�, I'

Barrip,,'a Verde COP.1 8 vitórias'
, .,�.o Secr.etá,ri.o -:', Moacyr Iguátemy da S.ilvcil'a (ree1eito)

,

'd'
'

-; S t O T k ( I ) quista o o primeiro gol, e
.'

Campeão por Poni:os _ Equipes A e B _ SO;?: �.o ecre arl�. -:- sca� e.sc e ree .eIto 1 '

RECEITA
Carn. Granad. dd Ilha. ecm 8719 pontos. ')

1.0 Tesou:elro _ An Mlllen da Sllv�lra (ree.eltJ) assim com a vantagem pa-
.

Campeão pOc' Vlé(rt'iêlS - Equipe A _ Coqu iJ;Os �,o TesoureIro _ Sady Cayre.s_ Berber .

ra o Balneário de 2 x i ter- Arrecadação por intermédio das listas
Praia Clube com g v;tfr'as Orador _ Dr. RQmeu Sebasüao Neves (reele"lto) I

I mina o 10 tempo em poder dos Srs.�
Diretor de Reg'atas _ Adolfo Cordel'ro

'

. .

,Campeão por Vi�j,ri[ls .:_ Equipe B _ A.A Bar- N' ? t M'
,

-

Cr$"Diretor de Galpão _ Antonio Luz
o , •.0 empo o orro oe

riga Verde 'com 9 vI tfll'ias.'
.

D M I I 'GcI'aldo F'C voltou ao gra' Milton Leite da Costa 1.912,00
, iretor ateria F utuante, _ Alvaro Elpo (reeleito) "

. .
-

OCampeão por Pontos -- Equipe A � Coqueiral': ,

d
' .

t d r�
taviano Botell:�') ; ,.:. l.U5,00

Praia Clulbe com 4597 pon�c:s. Comissão Sindicância -'Osni Melo, Alvaro Acioli Vas- m� o com maiS von a, e _,e Argemiro Coelho ':\ ........•...... , 551,00
,Cqnipeão por, Vi !ó:nas - Equipe B _" Soe. Carn.

R
concelos,'e José Rosa.

,.

,

�ogo, e por �n!ermédio .de I
Mário Bastos � :.....•....

'

'. 380,00
Gl'a'nad.' da Ilha ('OUl ,12:-)'),) L,nitos.

. epresentantes junto à Federação Aquática" de Santa L' 'O' t João Andrad' ')15- - -

C
,azaro aos c nunu os em� ,'_

. e : . . . . . . . . . . . . . . . . .. D ,00
Agua:'rdar', at,er',d:�l'i''') <';0 pedido formulado P"'l'O'� q,.

atarina - Moacyr Iguatemy da Silveira Fel nt B t 200- , u " �

( I :';ata a partida e aos 30 mi- loas os
;

'

, ,00
Emídio Cardoso, o térmiao dó cancha de Bdcha$ d1 SO...... ree eito) �utos b mesmo L,ázaro con-

Fúlvio Vieira , 150,00
"-

ciedade de Atiradores' de Flürianópolis, para a enlreg'l- Comissão Tomada-de Contas _ ,Eurico 30sterno. AI- Luiz Polli _: .-. : ; ' ..
'

80,00
dos premios que fizeram jú" os bochófilos no To�'nei(' cides Rosa e Gercino Botelho ' Quista mais' um tento para �Laerte Póv'oas , : .'......... 40,00
Extra de Bóchas do ano ele 1953. " Sirvo:nie do ensejo para reiterar a V. S. os meus 'ôs seus. Termina a' partida '" i-, __'

_

Determinar, ciê,'l!if1cç(!ldo a todos os Clubes, a àat:1 protestMos dê elIevada estidma el todo apreço. "(om a' vitória do forte con- C4 4.743,00
de 12 do corrente para a ('ntréga dos Troféus e Meda, oacyr guatemy

�

,a Si veir!l =- 1.0 Secretário junto do Morro do Geraldo DESPESA
lhas, aos diversos Carr,peÕt f'. do Torneio Extra _ Esp:- COlVI''O A ,IMPRENSA' PARAGUAI'A C 1 Cr$

A
. C' 'OI I d I ,F, . pe a contagem de, ;),ridião min, assim como (:'::) atnpeonato

' icia e mi Pago pela aqUISIção de_ um Bronze '" . '. :'UOO,ob
novecentos e ciriquen�a é três, nos Salões da AA. Bar- APRECIOU A VITO'RIA DO BRASIL' tentos a 2. Despesas de remessa I " ., . ; '" 147,00
,riga Verde, com início às :::0 horas. ASSUNÇÃO, 10 (U.P.) dos (br.asileiros, que apro-

,

Na equipe \rencedora tO-I Contr�buição à Qampa�:lia. nacionàl, prómo-Aprovar a' sug!=st=ào ci·)' �r. Diretor Esportiv:J ;�e - Os jornais matutinos veitaram a desor'ent
- dos se conduziram bem. ,

VIda pelo Jornal TrIbuna da Impren.
ser efetuado um 'forn0io �xtra de Bolão - enti:"2 as ] t' 't I 'd 1 ;

d
laça0 '

'" . ,-

d t
d' , E' 1 _,', �C' ';t I '

ces a capl a conSI eram (OS nossos Joga ores no .
Os dois quadros forma-. sa , �ar�' a /aqUlslça� e um, presen e

lversas qUlpes, e,.;t, ,dl�, a .

, 'd
.

f d "I'
,

,

•

t d
! do Tecmco Campeao ,. 1.400,00

Cientificar aos Clubes que somente poderão tomar I ;n�recI 00 trmn o que 0- -��gundo tempo. ram com a se�i.lm e 01' en:,�, Despesas de expediénte .-.. .. . . . . . . . 93,90
parte no Torneio Extra de Bolão as equipes cujas So- I mmgo obteve o,seleci:onado I 0";"-" -1 d

MORRO DO GERALDO
"

-,----

ciedade,s já estão quites com a sua anuidade jll1iÍ0 a

�
brasileiro �ec futebol sobre Jorna estaca,a bri-

_ Valdir; Itamar e Olney; ,I Cr$ 4.74;3,00
F d

.
- '-., lhante atuação do sexteto I d fe era�a? . . . A

o paragualO no encontro Mario, Jair e Nenem'; An- FlorianópoHs, 4 e evereiro de 1954
SolICItar aos Clubes enVIem com a maXlma urgen- l' •

t" I C
:1efensivo brasileiro, parti- Martins A COMISSÃO'

cia possível a relacãq das 'equipes que tcmarão par.te" e.lml,na.orlO pe o a.mpeo.- culármente no
.

tonio, Lázaro,
-

t d MdO, prImeiro, Martins, Valter e Tonl·co.
no Torneio citado na o o un o. s JornaIS -

Facultar a inscrição dos atlétas para o Torneio até conco;dam, também, em
t.empo da peleja, que evitou BALNEA'RIO E.C.

o di, do Torneio Inicio, o qual"" ac.,do com o <,orleio que o juiz auslria.o Slei-
3 queda de sua mela ante R I B g -J' pA�." O .I'deverá ser realizado nas canchas dél Sockdade de Ati-I'ner se bem que em geral
a forte pres�ão cios dianiei-I A:�a;�nto:neaMa:él; o�:�: .' '�""S''e _

radores de Florianópolis, no dia -20 .do coTI.'ente. "h rd
., 1'os paragualOS. .

'c
. G'lh 'M

,Cientificar, ao sr. Alcides Claudio quOÕ! o seu nome' (,<,n a ·1 o uma ,boa at.ua- ,

-

,;' .' I �orr asa�s, 1 erto,
"

3.
"

'

-

foi aclámado por unanimidade como "h0menagcado" eão, careceu da necessaria Por sua vez, La

T,:lbu-11JanO
e Vldomar.

, ,',.- � l/' fA
,,';,'1'''�:

para 'o Torneio Ex'tra �e Bolão _ Inter-Equipes., energia, o que determino� La" salienta que o primei- O SegUl;rdo time do ,Mor-' *
'

,
Científicar ao sr. Major Maurício Spalding de uma série de incidentes que rb tempo da-" partida foi 1'0 do Gera,Ido F.C . .formou, - ,

OUI1AllTE TODt! DIA ,':,Souza que o seu nbme foi escolhido pa;rrl' 'homenag'ca-
'

, ,

' / '" S rlFJO I:.
,-do" do Torneio InIcio.' , poderiam ter sido evitados. ,?i ações equilibradas; ma? com �s;aldo, Fa�i�a e Lin-

"

-

-

_. fiO VAI<L J '�ti

pa>'aE:��:n:i;o��:,�id;l��r:o.o Regulam,,,'" Inl"no q�:L;Oi ���n: v::�:h::: ;���e�a:;:::ad:'a�:o::: !ol; Z��;�:;'i:l:�:,' �a�:: "I •

,DJ"',", �ft,. %�,,'_'"tt·
,1

Marcar nova reunião para o dia 15 do corrent·�:' com i;rasileiros e, diz que "há são, do conjunto paraguaio. nino" Ramão. Valdir e Lé'l. "M .,' :.

in.ício .às 20 horas, nos Saloes da AA. Barriga Verde, que se'" reconhecer, <) fomal acrescenta: "O Juiz da partidajJrirtcipal:, �
':

�" �, ,_,_
., � � � �' :Florianópolis, em 9 ,ge março de 1954

. 9ue
"7. ;. .

, Ó 'marcador final é, o, re- ��rasil J'ustificou sua vitó- S,r. Demaria, com bom ' d€- / '/' ':�,
�. p/Fe'deração Catarinense de_Bochas e Bolão 1 .

.

""·,",,,,_ ..�"_·�7"""'W - . -��
Egon Olínger _ 1°, Secretário .=;ultado do maior empenho ria no segundo tempo". i sempen�o. '.'

o

Nestrl

18ANCO�de
CR{bITO

POPULARI'

� AGR.iCOtA I I
n ,'" 16"" ,
!-'\.IvI.C.; (.I 'LOiC/Vt-d ,

. fLOR!ANOPOLIS - 5IÓ,('àlo.rlno,
.
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'
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5

Três ·Irmãs Obscuras ,Usina de Açúcar Tlincas S./A.
Paulo MeneZes Campos' era' o' filme ��e esper�va-I Asse'iDbléia� Geral Ordinária

,

mos. Se sob o ponte de Vis-I Pelo presente ficam convidados 0<; Senhores Acio-

I Pouco se sabe, na verda- ta da autenticidade anedó-; nista� a compare�erem à Asse�nblé�a, Geral Ordinária,
,de, sôbre.as irmãs Bron- tica a fita não' eh 'g' I � ralízar-se no dia 17 de Abril proximo futuro, pelas
te. Ignoramos muit dos .' ,

,

e �u, a

,15 horas na Séde Social, nesta vila de São João Batis-

: .
'

I o �s ser, ridícula corno o fOI uma
I ta, Município de Tijucas, Estado de Santa Catarina, u-

I trinta e nove anos que VI- sua qualidade artistiFa e 'fim de deliberarem o seguinte.
veu C�arlotte e quasf.l, tudo bisonha. A "drl:Jmaticidade Idos trinta dezembros sel- é pálida, a sua fôrça e fra- ORDEM DO DIA

vagens que viveu Emily. 1°) Discussão, aprovação <lo Balanço, Demons-

Recolheu-se farto material
ca.

há
tração de lucros e Perdas, Relatório da Dire-

Não muitos ternas toria, Parecer do Conselho 'Fiscal e contas do
biográfico, sobretudo a res- com uma' legenda tão apro- exercício de 1953.
peito de Charlotte, mas' priacla para o cinema, tira- 2°) � Eleição do Conselho J!'L;:·ai.
continuamos bastante in- dos da vida real, com a

3°) - ASSUntos de interêsse socra L

certos a respeito dos azern id
' .São João Batista, 8 de Marçc de J954.

�� li �
mo- passagem, e imagens; ci- Cesar Bastos Gomes .:__ Dirntor Gerente

, II � I-� íll'l1í ill� '�" vimentos interiores que nematográfica, uma língua- AVISO - Acahm-se à disposição dos EHhores Acio-

:::.)S para õs grupos que ,as-'_
,
I ,�J ..!J , a 'Ji\ pertubaram essas almas ar- gem ao mesmo tempo tão nistas os documentos a que st;. refree o artlgo

sim se aproximam.
- -- rebatadas. expressiva e

-

tão muda 99 do Decreto-Lei n? 1.627, de 26 de Setenl�'L)
(O REGULADOR VIEIRA) O rnisté f de 1940.

Essa obra diplomática, A mlllher ....ftar' dor.. ,

erro lÇOU um sem quanto a própria vida de
_

temos realizado no campo \Livu. AS CóLICAS UTER1.N.\�
I
numero de comentadores, Emily, Charlott, A n n, 'V ddos desportos. Procurámos �i� f':mprega-se com vantagem pa"
sendo relativamente' das Branwell, o pastor, a tia e

.

y en &-se
os paranaenses em 1949' �

':' / , combater as Flores Brancas, COli- mais ricas na bibliografia o cachorinho. Mais do q�e' Duas casas d e madeira
com uma visita de surpre- ,AVÓ �),: - cas Uterinas, Menstruaes e, ap'" o I inglesa os �olulUes 'escritos a literatura está o cinema-! no r'hn da rua�.... �� parto, e Dores nos oviria.. sôbre elas A-' .

t d do
LdUl'H Ca-

"sa que lhes fizemos.. Esti-

�
-

_�T��,.�
! poderoso calmante e RelfUl. _ _.

s
_

ln erpreta- cre encia o ,para apresen- t:l�r,ha'Meira.
veram aqui- em 1950 e

e-,1-'<" É' dor. por exeelêneía. dade estretanto da intiml- tal' esta gente ao público e T;atar na Casa ,.A CA-

1953, ano em que também ",,"jj. � FLUXO SEDATINA, peja IIlla com-
ade dessas vidas deixa, extrair dela a medida emo- PJTAL".

nós estivemos lá. Bandei- f?;:-r&��� 'MÃf'
-

.,rovada eficacla é receitada por sernpra uma margem de :ional de uma atmosfera

d FA Públí d
médieos Uuatru. sombra e de desencontros. que deu pe lo menos um • PLACAS 8IPILITICA8.rantes a orça u ica e FLUXO SEDATINA eneontn.....JII A

'

São Paulo e gauchos da toda parte.
. ssim como _o Hamlet, que 'livro de gênio: "Wutheri�g

Brigada Militar do Rio
ganha em mistério a medi- Heights". (Agencia Nacio-

Grande do Sul, também a- /

da que se procura definí- nal).
. .

'

'I'
. lo, as sucessivas análises

qui estiveram, mi lhanos

todos fazendo conhecimen- QUad ros da ,V I-da das Bronte ampliam' as

'tos e solidificando
�

amiza-
7

prespectivas de Iorkshire,
des.

. sem espanejar a nóvos que Lira' Tenis Clube
Qual o papel da esgri- P. J. XAVIER solidariedade cristã dos JS envolve. E não há ne- FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

ma? Pois tem sido com a- ,I bem aquinhoados pela for-J ��u� dêsses críticos que

esgrima que temos conse- Meu Deus!.. . quando tuna.
' sao mcapazes de exprimir-

guido e estamos realizando será que os homens que se' Segue, aqui, um sincero' se que 'não haja sofrido a

uma grande obra de apro- encontram à frente dos apêlo do autor dêste singe- Sedução das Bronte e se

ximaçâo e confraterniza- destinos do nosso querido lo artigo: A Legião Brasi- deixado levar pela sedução'
ção que, estamos certos, Brasil volverão suas vistas' leira de Assistência, que

de resgatar-lhes o segrêdo.
trará no futuro grandes para'os pobres, para essa continue, . sem partidaris- O resultado'não podia
benefícios. gente que anda perambu- mo, a receber e a .ampa-

ser outro: há centenas' de
Essas visitas desportivas lando pelas ruas, para ês- rar a infância e a Materni- retratos psicológicos de E

têm estabelecido amizades s.es 'míseros que, desprovi- dade. A Caixa de Esmolas, mily e Charlotte, à imagem'
tais, que nos dão hoje a c�os da sorte, enfrentam as que procure, destemerosa- e· semelhança, das pessoas

" sensaçãe de que somos um ':ntempéries da vida. R=POl�-

�mente,
a angariar recursos' que os desenharam.

ploco, Milicianos 'do Bras.il, -',inn FlOite� a fJo nas ,sa-rge- ,er a espalhar entr� os m,en- Sôbre a experiência amo-

sempre tão, proxÚno"s . pela- tas infectas, sem que, � no ,dlgos, fichando 'e proibindo:- 'rosa delas e �tscórdia é vi�

?tividade ,comum!. tão sepa- U:Í �éi�i�te,' t�nham a pã�
.

os
_. de esmolarem pelas va. Que espécie de ainor

rados pelas fronteiras do de cada dia, e, para mor;;;-
.

ruas. Os catarinenses, de cr'nheceram? ,Charlott ?': . n'

Estado, hoje, graçass a e's- rem dê fome, vivem abór- boa vontade, devem entre- firma-se, amou Hegel' em

grima, tã� unidos estamos dando os transeuntes, im- gar os seus donativos na bora uma inglesá, Ma; Sin
que sofremos e rejubilamo- ")lor'ando-Ihes, auxílio. Caixa de Esmolas, para que clair, venha protestar con

nos com as dores e alegrias ')s hOIl?ens de mand:! c1e- :! ,�a possa cumprir as suas tra isso' em uma defesa (?)
dos nossos camaradas, como veriam preocupar-se com finalidades. Assim façam bastante acrimoniosa, ale

se as nossas fôssemo �sses infelizes, principal- ü'.,tras entidadp.s congêner·cs gando que a criadora de

Éstabelecemos sólidas a- 'oente com os cegos, alei- )ara que o forasteiro tenha "Jane Eyre" era isenta ,a Imizades. Existem confidên- ;ados e doentes. Essa gen- uma imprensseão .melhor tôdas ilusões, Inanhas e.

cias mutuas que nos fazem Ce bem que poderia ser re- da .nossa querida Florianó-I c,orrupções do �entimenta-
sentir as palpitações de l:olhida a um asilo e ser poJis. hsmo, um ser incapaz de.
revezes ou de triul?-fos, das tratada como cristã, talvez

- sentir em si mesmo avio:
, /' 1A

•

d .-

cOl'porac"ões irmãs. Mante- aSS,lm, minorasse os sofri- ",----,.. ,." - encla a palxao
- �,':' �

.

dA
. t dA l' ,')'/ >'" �"" i Qua t E '1 ' .

dmos correspon enclas com nEn os esses pe Itrapos. /' r/,�.", 'C;;,.:' ,,,.-' , ....
". ,.' • n o a mI y, e am a

. inevitáveis atrazos e as cos- Será que ainda vamos vi- f! /!",,<, ':�:::t\:,;h::::::,::��'it I muito m�is im�rov<lvel de-
fumeiras desculpas infaU- ler em regime de Luiz XI Á\",iS\t ",

\ ",F"'''l''".�"..*>,. terminar a natureza do a-

veis no intercâmbio episto- - de Henrique IV _ de ,,' '..

'

'!4'"S
mor que a possuía. Embora VENOE 5E

lar de todos os tempos '_

f
Luiz XIII e XIV? . .. Sim,;- )'. "'r"l):ll",}c pouco esclarecido seu sen- P

.'
d f .

-
' ,

,

I
.,' �J"IJll-

' OI' motIvo e orça maIOr vende--se o Bar e Con-

�:�::::���::,:::Z P,��::v;;�����;:e�::'e!Jt,'i2.�:flJr;,� :f;!�::�:�;:�:�:���:: I ::t�:.i���:�l;':ii� ::::d: :u:::.��,::: :i:e1ho
t::�:;7=m ::::�:::;ra; ::_ ':: :ê�:�::a:: !O��e� �;O�:�'.�r�. ;:;�o,e�:an�::�d:: a: ;,�: I
tícias, desabafos Íntimos e �,'l'apeOla,chicote!

.

/ .,' tivo, não importa. Quem A te'
,

n ç'.a,N0,•

A irritoção intoleróvel e os ardores � .

cantos de vitórias; graças rua Conselheiro produzidos pelos distúrbios do-bexigo, y_Ulser ,que a veja como

a elas já nada há do que Mafra, nas proximidades J devem ser combatidos, logo d';. inicio, uma jóvem mistica in love Precisa-se -de uma moça com práticã em serviços
se passe na fór�a Pública do hotel Central é uma ca- Send� o bax�g� o porta de 50100 das with th.e absolute".· Q de Contabilidade e Daçtilografia; as interessadas quei�

'" ' r substanCIas toxlCOS e ,mpurezas que as uen"
de São Paulo, na Polícia lamidade! Ali os cegos, a-' rins saparam do sangue, sofre-se dores não se afeiçoar a essa ter-: ra111 dIrigir-se a, ENARCO, Santos Dumont, 15.

Militar do Paraná ou na leijados e doentes esmolam cru�i�ntes quando �sse delicado orgão minologia pode acha� �im-
esta ,nflamado, dE:v,do 00 contacto com

Briga ,Militar do Rio G. ,) dia inteiro. Há uma mu- tais substôncias, O exagerado desejo plesmente, com Virginia
do Sul que para nós per- lher aleijada das duas per- �e ali�iar a b�xiga, ,os ardores a as Woolf, que o amor que

""taçoas das v'ps urmórias devem sar '

maneça � estranho. Venci- nas, que' passa os maiores combatidos, tomando, ainda h'oja, as p�rtubou Emily Bronte' foi

inentos, c'0inandos, aperfei-' tormentos dêste mundo, Pilulas de Witt para os Rins a a Bexiga, inspirado em uma concep-
t t'

.

'd' d' h 1
Sua ação calmante e anlisética foz-se - .

1 .' ,-
çoamen os 'eCnlCos, relvl 1- quan O cal a c uva e a se sentir logo no bexiga,' nos ri�; e am

çao maIs amp a, maIS poe-

,cações, lsgislação, dever.t!s
I
arrasta para o corredor do todos as vias urinárias, tica, do que amor a que

e direitos, (udo .que numa hotel, e as�im que,a chuval
As PiI_ulas -a-ã Wilt sãp:'fabri. estamos acostumados.

,se passa na outra ressoa e passa ela volta à 'sua labu- dcadas esdPeciRa,lmented PBaro os O véu em tôrno- das fa-
, ' .. ,.

oanços os, ,ns e a eX'9'1, ..

sempre alguem recebe con- ta cotIdIana; assIm VIvem,
. mllias Bronte, pela liber-

gratulações 0l! protestos de os infelizes por êste Br�- Pilula's" dade que concede a quem

-Solidariedade, provas de sil a fóra.
"

o historio, sempre esteve

DEWITT redindo um filme. Hd,y-
wood, que já nos dera

versões bastante aceitáveis
de "Jane Eyre" e "Wuthe-
ring Heights", (lois roman

\
ces de um extraordinário
poder emocional, apresen
tou-nos há alguns anos a

vida das autoras dêstes

I·
dois livros e d� família a

que pertenciam. Mas não

Ru{ Stockler de, 80Eza· rações têm envolvido.
Essa obra é a glória da

nossa
. esgrima. Sabemos,Melhor do que os expe

dientes protocolares de pa

lavras e festos conve�cio
riais, os lances expo�âneos
das competições desporti
vas entrelaçam relações,
confraternizam c 1 a s ses,

criam e enraízam amizades,
éstabelecendo intercambios
culturais e sociais vantajo-

.agora, que ,não estamos

sós. Sabemos que somos -F
-

"I
. -

O '1" d riqueza. em geri
irmaos, s mi icianos o

I
'

Paraná que aqui estão es- Vlnbo Oreolotado
I (SlIveí:ra)tão em casa.

que não somos mais aque
les isoládos e entre si des
conhecidos milic'ianos de

Existe na Capital catari-
11ensel como em tôdas as

capitais do

Brasil,'-VáriaS!,
para os Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 160 pilulas
entidades para amparar os O glande é mais e'(ônõmi(o

��----�,,--------,---
menos protegidos da sor- _

te, entretanto, visto seus AgradeCI-mentotem sido encontro de ir- parcos r:ecursos, nãQ pre-' II :u
mãos de armas;. entr�laca- enchem as suas finalida-' AgradE:ço a São Judas
,'!�iento de lâminas que -de des, deixando êsses qua- Tadeu, uma gra,:a alcan

,

amizades têm sido; �rivol- dros da miséria humana .:;a:'n.
de ferros que co- que ai estão, por falta de

ontem.

Torneios de esgrima on

de o encontro dos ferros

W. A_. A.

Livre - Creancas m 'LO

Grande Show da "MAIOR" da Rádio Nacional pel.•. res de 5 anos pod'�rão €L

primei�,a vez nesta Capital, diretamente para o "Clube
.

trar na sessão de 5 horas,
da Colma".

. 1-
Apresentação da Orquestra do Lira com r.ovo re-

pertório de músicas do momento.
Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller".
Cr$ 150,00 _ Ingressos avulsos Cr$ 25,00,
NOTA: Exclusivamente para Associados.

,
CLíNICA GERAL

Úlcera do estômago e duodeno
Clinica Medica, doenças 'do aparelho digestivo, ii Ice

ras do estomago e duodeno e allergia-dermatolàgica.
Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de Ja

neiro, ªtende á rua Victor Meirelles, nO 18, 1° and'ldiariamente das 9 ás 11 horas.
r

Chamados a qualquer hora do diá ou da noite no As 8 hs.
Hotel Cacique? á rua Felipe Sch,midt. prER ANGELI e 1

I
..!

'I Uma
T �is�:aZ �ULkne

; q'.le vai direta ao cm "'�ã6!
: Preços: C!'$ 7,00 - 3,50,
i No programa:

,I r";tticias da -Semana. NdC

IlJJB g�Ial

1,•• ill
Ellllr de Nooueira'

'

AI
As ��I��ESS

...... a1lSlliu •• ira- ,

eo
�

,

i...t••a I1fU... I S ..anley HQLLOWAY

cm:
-

,

! c: �\JnSTE RIO DA T )HRE

1'-

Dr. Mio_uel Nunes ferreira

PROCURA-SE
,

A R R .U � A D-E I R 4
pata pequena família. Ordenado Cr$ 300,00.

Exige-se referências�
Rua Nerêu Ramos, n. 21.

Casa
Vend€-se aprasivel vivenda situada a Hua Bocaiuv�

r..
-

43, n�sta Cidade. Mais informacões, com o Senho;
Alcibiades Dias, rua Alvaro de Car�alho, n. 19.

VENDE-SE
Um lote situado na Vila de Fátima, distrito do Es

treito, próximo à rua Pedro Demoro, contendo '426,25
i!'l2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.

Tratar. com W. SANTOS.
'

Distrito do Estreito - Rua 24 de Maio _ 1261.

Vende-se
Rádio-electrola de marca inglesa.
Preço - Cr$ 8.000,00.
Tratar à "rua 'Fernando Machado - 40,

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3.,5)

As 8 horas
Alb€�rt LlEVRN"':' Lili

PAL1\{ER em:

CORAÇÃO INQUIÉTO
No progralll,,:
Atual. At},ptida� Nac.; ,:

-

pi:eços: 6,20"� 3,50
Inip. até 14 anos.

431:��IÂ
EstreUo ,

Aleo
As 8%hs.
GUINLESS

Stanley HOLLOWA x

o rJIISTF'RIO lJA TORJiE
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,(;,) _.- 3,50

As 8hs.
.:! ohnny Mc BRONW

TERRORISTAS DA

FRONTEIRA
11 e 12° Episodios.

FLASH GORDON
3 e 4° Episodios.

Ri\STRO DO TERROR
No progralf\á:
C'ine Jomai. Nac.

Preços: 6,20' - 3,5ü
Jmp. até 14 anos.

Vende-se
no terreo do Salão Grêmio
21 na Rua Blumenau
Um armangem e Bar.
Ótima freguecia bôa casa

Itajaí.
Tratar no mesmo,

Motivo de. doença com

/'
,.,

\ urgencia,
-

I Preço: Ci.'$ 90,000,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

JUIZO DKIÚREITO DA C_OlV1ARCA DE BIGUAÇU'
1 ÓrÓ

Ed}ial de citaçiio com o pruzo de trinta (.30) diás

O doutor Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito

da comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei etc.
.Fàz saber aos que o presente 'edital virem ou dêle.

conhecimento tiverem que, por parte' de José Joaquim
de Carvalho, por seu advogado dr. Oswal Pereira Baixo,
lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr.

juiz de direito da comarca de Biguaçu, José Joaquim de
Carvalho, brasileiro, casado, agricultor, residente e do
miciliado .na localidade Inferninho, munieípio de Bigua
çu, por seu advogado infra-assinado, inscrito na O.A.B.,
Seccão de Santa Catarina, vem, com fundamento nos

artigos 550 e 552 do Código Civil e segundo as regras
dos artigos 454 e seguintes do Código do Processo Civil,
propor a presente ação. de usocapiâo, provando, median
te prévia justificação, o seguinte: 1) - Que possue por
si e por seus antecessores, 'há mais de trinta anos, man

sa, pacifica, e ininterruptamente e sem oposição, um ter

reno 'na localidade Inferninho, município de Biguaçu, de
forma regular, medindo ao Norte 1.100 metros, onde
confronta com terras de Pedro Domingos; 220 metros ao

0'este, onde confronta com o morro do Pavão; 1.100 me- .

tros ao Sul, onde confronta com terras de Aristides Ho- COMPLETOS SE�VIÇOS DE LABOR�TÓRIO!
norato Ferreira e de Benta Dionizio e 220 metros �o Es- (exames d� S�n?l!e, urma, �s�al:ro: feze�, s�creç�es, etc:� I
.te, onde confronta com a Estrada; 2) QUE: o suplicante e Aprovas bíológicas p�ra diagnóstico ,pl.ecoce �a gravi i
SEmpre utilizou o citado terreno para lavoura; 3) Nes- I d��).: Exame d� mat�nal.�ar� o dla�nostlco .do canceí; {e- I r.il4"...,'iIA�l'"

tas c�qd,içõ,e7 .re,��er ..? v. �x�i§l. se.digne designar ·dia e mimno, pela citologia, bIOpSIa, e cólposcop.a, Ihora para' a justificação previa, com ciencia do -represen-I' •

tante do Ministério Público, ouvindo-se -as testernunhas l BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-

-E--d-I·t "I Iabaixo arroladas, que comparecerão independentemente I �IA POR GASES (Foregger):
de intimação. Requer, ainda, que feita a justificação da

� �

posse e julgada a mesma, se digne v. excia. mandar ci- ; O G�BINETE DE RA_OS X E O LABORATóRIO

tar os confrontantes conhecidos e por edital, com o pra- ! ATENDEM A9S PACIENTES EXTERNOS N� PE

zo de trinta dias, os interessados ausentes e desconheci-,I
mODO DE 8 as 11 e 14 ás 17 horas.

dos para acompanharem os têrmos do processo até final, I

sob pena de revelia 'e para contestarem, se tiverem o que

I
-.--------------

alega,'. dentro do j.razo 0:1 lei julgando-se, afinal, pro-
cedente a ação e expedindo-se o competente mandado

I
----------I!'---�...".

para a transcrição no Registro de Imóveis da sentença
.

que atribuir ao suplicante o domínio do referido -terre- i
no. Protesta-se pel�epoimento pessoal de quem queira'
contestar a ação, por inquirição de testemunhas, juntada

I

de documentos, perícia e por todos os meios de prova I Com iste v6lo� V.S.

permitidos em direito. Dá-se á presente o valor de dois ",b.. i..â. ume.cont6' que
mil e 'cem cruzeiros, Testemunhas: Francisco Jacinto

.

,;I�:t:�i!"�I!!==-lhe ..ende ..á.jul"ócom.

dos Santos, João Honorato. Filho e Pedro Domingos. !Ii. i 'II penst..�o" e

termos P. Deferimento. Biguaçu; 4 de janeiro de' 1954.1 levorá. p6r6. $U6 residên-

(Ass.) Oswal Pereira Baixo. Estava selada com Cr$ :t.!'ío ;
. I ci6um lindo e útil presente:

de estampilhas estaduais, inutilizadas: Em dita petição 1 um-Bf:LÍSSIMO eOFI?Ede 14�O eROMADO.
foi dado o seguinte despacho: A. como requer, desig-! ....,

-NCO A'GP"-O�'''I!C'hOJO·e.oLN,OVAO
\

fiando-se dia e hora para a justificação prévia, ciente o I t::J r('
dr. Promotor Público. Biguaçu, 8-1-54. (Ass.) Abelardo l � c7' ,16
da Costa Arantes, juiz de direito. Procedida a justifica- ..... FLORIANÓPOLIS ','l-�NT'" CATARINA

(:RO, foi esta Julgada por sentença do teor seguinte: Vis-

tos, etc. Julgo por sentença a justificação produzida pe-
Jo requerente José Joaquim de Carvalho, para que pro-.
JiJZa os seus jurídicos e legais-efeitos, Cite-se por man- [xnr.e�80
dado, o dr. Promotor Público e os confinantes do imó- Y
ve 1. Para ciência dos interessados incertos,. expeça-se
edital na forma do art. 455 � 1° do Cód. do Processo Ci-
vil. Cústas' afinal. Biguaçu, '26-1-54. (Ass.) Abelardo da
Costa Arantes, juiz de <di:reitq. Para chegar ao conheci-

I

mente dos interessados, passa o presente edital, com o

prazo de trinta (30) dias, que será. publicado e afixado
na forma da lei. Dado. e passado nesta cidade de Bigua
CH, aos vinté.e nove dias do

-

mês de janeiro do' ano de
�lil novecentos e cinquenta e quatro. Eu, Pio Romão .de
Faria, escrevente juramentado, o dactilografei, e subs
creví. Biguaçu, 29 de janeiro de '1954. (Ass.) Abelardo
da Costa Arantes, juiz de direito .. Confere com o origi
nal afixado 'no lugar de costume. O escrevente'Turamen-

r

tado: Pio Romão di Earui:

O�·dou.tor Abelarôo da Costa Arantes, juiz de díreito GENS.

da comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei etc.
Faz saber aos que o presente edital virem' ou dêle contestando, se tiverem o que alegar, dentro do prazo

conhecimentõ tiverem que, por parte de José Joaquim :la lei, julgando-se, afinal, procedente a ação e expedin
de Carvalho, por seu advogado dr. Oswal Pereira Bai- do-se O cQnipetente -mand�do para a transcrição no Re

xo, lhe foi dirigida a petição -do teor seguinte: Exmo. �istro de Imóveis da sentEnça q.ue atribuir ao suplicante
sr. dr. jJ..liz�de direito da comarca de Biguaçu. José J •.>a- ) domínio clb referido teri.�no. Protesta-se pelo depoi-
quim de Carvalho, brasileiro, casado, agricultor, resi- menta 'pêssoal de.!<l\:l�m (}'!l�ira contestar a ação, por in-
dente .e d�miciliado na localidade Inferninho, municípi0 qUil'ÍI.;ãO,_:d� Jeste�U!1hàS," .}t).";l'"tada

de docUl!lentos, IX!J.:í.

S·de Biguaçu, por seu advogado infra-assinado, inscrIto cia e por tod�s:os,meiosid�»rova permitidos em direito. IC A Ana O. A. B., Secção de Santa Catarina, vem, com fun- _Dá-se a pre�nte o valoJ; ,9é*dois mil e cem cruzeiros -I .

-

damento nos artigos 550 e 552 do Código Civil e segundO' Cr$ 2:�00;d().( Testem':l!lli�s�;' Francisco �acinto dos San� Aluga-se uma d<! alvena-
as regras dos artigos 454 e Seguintes do Códrgo do Pro- tos, JQao,Honot;,{Ío FIlhó e.Pedro Dommgos. N. Termos . . ,

cesso Civil, propor a apresentação de usocapião, provan- P. Deferim�nto. �iguaçu,.5 de janeiro de 1954. (Ass.) I
na sIta a ru: 14 de Julho

do, mediante prévia justificação, o seguinte:- 1) Ql�e OswaI PereIra BaIXO; Estava selada com Cr$ 3,50 de es- n. 595, no porto marítimo

possue, por si e por seus antecessores, há mais de trinta t�mpilhas est�d�ai�; jÍlu!ilfiada�. A:.. Co�o �equer, de-
I
de Estreit� com uma sala

anos, pacífica e ininterruptamente e sem opo'sição, . um slgn,an�Q�.s� ;(,h�, e ho�al ,'p�a a JustIflCaçao cIente o dr. de visita, sala de jantar,
terreno na localidade Inferninho, município de Biguacll, Promo_!or· P.ubhco;. alguâ'�V�, ,8-1-54. (Ass.) Abelardo da .

d 1
de forma irregular, medindo 1.100 metros ao 'Norte, �n- Costa' Atarités, ju.iz dé dire·i:to. Este o despacho dado na

varé!-n a, amp a 'casinha,
de confronta com o terreno da família Cardoso; 125 me- referida ·pe'tição. Procedipa �. justificação, foi esta julga- ;

óois quartos e um quarto
tros ao Oeste, onde confronta com o morro do Pavão; ao' da' por sE!ntenç:i do teor�seguinte: Vistos, etc. Julgo por' para empregada no sótão,
Sul, no sentido Oeste-Es\e, 980 metros, extremando com sentença a justifi<:ação' produzida pelo autor José Joa- ! sanitária completa coril chu
teri-eno de M,anoel Flores, onde quebra no sentido Nol'- quim de Cárvalho, para ·que produza os seus jurídicos e I

veiro água e luz com abun-
te-Su1,:com ·88 metros e extrerriando com terreno de Ma- legais efeitos. Cite-se por mandado os confinantes do .

'

no�l Flores, onde-quebra no sentido.O�ste-Este:'coin 120 im6vel e 9 dr. Promotor Público. Para ciência dos inte- I
dância.

metros e extremando com terr�no de .Leona�do.· Paulo '"essados incert�s expeça-se edital na forma do art. 455 I
A tratar no mesmo local.

de Souza; a Este com 2�5 metros, on.de fa� fre�te .com a' � 1° do cód. do Proc. Civil. Contas afinal. Biguaçu,,26- i
estrada; 2) Que o suplIcante semp�e usou o cltado

_

ter- ,1:.54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito.
.

reno para lavoura; 3) Nestas condições 'requer a y._' ,E para chegar aó c,Qnhecimento dos interessados, passa I .

excia, se digne designar dia e hora'para a justificação ) .presente edital �om o 'pI'azo de trinta (3Q) dias, que

V 'Cf
.

pr.évia, co� ciência ,do representante .d� Ministério PÚ- será public�do na forma.da lei. Dado � passado Anesta �i- en e-seblIco, �uvm.?o�se -as te�temunhas aba�x� arr:>ladas, que da?e de Blguaçl,l, a.os vmte e nove �las do mes d,e Ja- I ,

C?mpaleCera� mdepen?�nte:nente de·'ll)b�9çao. Requei', nelro do ano de mIl noveçentos e cmquenta e quatro. i Duas casas de madeira
amda

.. q�e feIta a J�sh�lCaçao d� posse e Julgada a mes- Eu, Pio Romão de Faria. escrevente júramentado,
.

o no fim da rua Laura Cami-
ma, se dIgne, v. eXCla. mandar cltar os confrontantes

00-1
dactilografei e subscreví. Biguàçu, 29 de jãneirõ de 19-54.! h M'

nhecidos e por edital, com o prazo de trinta dias, os in-/ (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito. Con- ,n
a eIra.

,==� t"",eressados ausentes e desconhecidos para acompanha- fere com o original afixado no lugar de' costume. O es- I Tratar na Casa "A Capi-
rem e 'mos do processo'"até fihal, so'O pena â�' revelia, crevente jui'amentàdo:'Pio Romão de Faria.-

I t",l".

ade Dt &ii los
,Conea

M 8E I:) I T'A

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Oostetricio. Ginecologia Cirurçia

Completa assistência �
mento clínicos e operações
sação em apartamentos de
classe.

gravidês e ao parto; trata
de senhoras, com hospitali
luxo e quartos de la e 2a

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phillips,' para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,' I
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL-lPINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI-
METRIA {medidas radiológicas exatas da bacia). I

. Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
.

eletrocoagulaçâo, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇÁRIO e ESTUFÀ para reoemnascidos prema
turos.

•

ANDRADE &
i •

KOERICH

Transport» de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viaj�ens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

r�ua ConselheirQ Mllfm, 135·
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agêncíae -.CURITIBA
lvenida 7 de Setembro 3320124

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: . .=-SÃO PAULO
qU(I Rio Bonito n. 1247

rt: ---o
- ..----

-�
Fone: 9-'3 L-96 -e-e- Atende Rápido mOMAR
E{ld. T,'legr.: SANDRADE.

Agencias no Rio de Lameiro e em Belo Horizonte com

"áfego nnüuo até São Paulo com. a Empresa de Trans·

portó!s Mina_s Gerais S/A.)

'E,OI TAL.
JUIZO DE DIR12.ITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de citação com o ln'azo de tl'inta (30) dias
_.

Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá
já tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris

previstõs no rr�encionado tina, José Candido da Silva e Avenida -Santa Catarina
Edital. E, para que chegue Automóvel marca FORD 49- - 2 portas 110 H.P.•

ao conhecimento de' todos c/128.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfei
os interessados, é passado

ta - C;I rádio. Também aceita-se troca' por casa ou ter

reno.

Preço - 120.000,00.
PEQUENA_ FAZENDA

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

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

cúm e cavalar - 1 parelha de animais novos com uma

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

" ALUGAM-SE:
CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM

. <j>U SEM REFEIÇÕES '.

� Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,
de ônibus de transporte çoletivo, caminhões de carga;
carga em trânsito ou armazenada etc.

ATENÇÃO:
V. S. deseja comprar, vender ou alugar: casas,

terrenos, ponto para casas comerciais, armazéns, loja
ou seu móvel r-

Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

Agenciamento CANTO, das 8 às' 22 horas, que será

pront.amente atendido, sem c.ompromisso, pelos dirigen
tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto
público de Florianópolis.

• D'

O Doutor Henrique S1;o

c1ieck, Juiz do Trabalho da

Junta de Conciliação e

Julgamento de Florianópo
lis:

·1 Faz sabe'!' a todos quan
" tos o presente edital virem,

ou dêle conhecimento tive

rem que o público pregão
1 de venda e' arrematação
I dos

.

bens penhorados na

I execução movida por Wal
!
mor Scheidt, Estevã� Fer

I

nandes,
. Brick ScheÚlt e

Ivo Jacó Fuck contra Theo

I doro Haeming, publicado

IHa
"Diário Oficial de San

ta Catarina", 'edição de ..

; 10-2-1954, e no jornal "O

i Estado", desta Capital, edi-
ÇÕê s de 11, 12, e 13-2-954,
será levado a efeito no pró
ximo dia doze (12) do cor

rente, às treze (13) horas
e trinta (30) minutos,
local e nas condições

o presente edital, que será

publicado pela imprensa e

I afixado, no lugar de costu
me, na-s�de desta Junta,
Florianópolis, 8 de Março
de mil novecentos- e' cinco

entas e quatro (1954). Eu,
Regina' -Antunes Maciei;
Auxiliar Judiciário, cl�sse
"E", o datilografei e confe

ri, E '�u
,-

:A.ntônio Adolfo
Lisbôa, Chefe da Secreta-
ria., subscrevi.
Henrique Stodieck,

Presidente.

I SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE

FLORIANÓPOLIS

Fundado em 28-10-51 - Reconhecido em 3-12-52

IlVIPÔSTO SINDICAL DE 1954 (EMPREGAI?OS)

A Diretoria deste Sindicato leva ao conhecimento

dos .Senhores Empregadores gráficos ou-sejam os pro

l prietários, . diretores, gerentes ou seus prepostos das

Oficinas Gráficas desta Capital: Imprensa Oficial do

Estad�; jornais ou periódicos; livrarias; emprêsas e ti

pognafias; etc., que deverão, em observância à Consoli
dacão das Leis do Trabalho, descontar dos salários do

co;rente mês de março a quantia de um (1) dia de tra

balho de todos os seus empregados gráficos e anexos,

inclusive da 'expedição, e auxiliares de serviçosf sujei
tos a legislação do trabalho e previdência social, devido
ao Impôsto Sindical do ano de 1954 para o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Florianó-

I polis - Santa Catarina, quer sejam ou não associados

deste, devendo recolherem, em guia, com 4 vias, isentas
de sêlos e os recibos nas mesmas' pelo' Banco, fornecidas <,

por êste Sindicato aos respectivos empregadores, até o

fim do mês seguinte, abril, sem multa de mora, que é

de 10,/<" ao Banco dó Brasil SIA., desta Capital, à Pra-

Iça 15 de Novembro, esquina da Rua Tiradentes, que,

-ipós o depósito do total da guia que êste Sindicato for

necerá, gratuitamente, a cada emprêsa, em março, cor

rente, devolverá a la. que ficará em poder da emprêsa
'" a 2a. que o mesmo empregador enviará- a êste Sindi

cato, acompanhada da relação dos empregados e res

pectivas quantias descontadas. -

Florianópolis, 8 de março de 1954.
Celso Geraldo Vieim, 10 Secretário.

---_._---�

S.E.N.A.C.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

,COMERCIAL
S.E.N.A.C .

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA
CATARINA

MATRÍCULA AOS CURSOS - De 4 a 14 de Mar

ço.
HORARIO - Das 18 às 19 horas.

- INFORMAÇÕES Séde da Escola
dentes,' 17.

�
Rua Tira-

no

Imobiliária e ' AgenciamentG
�CaDlo-l� A. C•
RUA CEL; PEDRO DEMORO, 1.663
ESREITO - FLORIANO'POLIS

.

CASAS A' VENDA:.
No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro.Demoro, Ma},

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

,

LOTES E TERRENOS A' VENDA:

Juiz

Terrenos na Vitã florida
_ (Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM .FINANCIAMEN'l Ú A
.

LONGO PRAZO SEM, �UROS
Oportur:idade especial pal;a� aquisição, com grande

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
-Lugar altó e saud�vel, e toda {'acilidade d� conduçãO'.
Priviligiada localização, nas PROXTMIDADE;� DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegu'rando valorizal,;ão
imediata.

.

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DlsTANTES�,
NÃO PODE� OFER�CER A_? MESMAS VAN'f'if-1'f>r3

Peça hOJe mesmo mfürmacoesa' .

SOCIEDADE IlVIOBILIARIÀ SUL BRASILEIRA.
.

LTDA. (STJBRAL)
:':scritórÍo Edifício Sãu Jorge, Sa!-a 4 - Fane: ,2-1-9-2.....�.,..,.....

J

/
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.

.

�__

7
_ _.,..-

'CLíNICA DE OLHOS _ QUVID0S - NARIZ E

l GARGANTA

"'DR. GUERREI,RO
M o I C o 5 '

'

',�
_

-

I' A n V O G A DOS r O, E- S T � D O Chefe dod����;i:1 �:v���ianó:o��!Z e Garganta

r'IfA'RIO DE LARl\10 E, DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVÀ i
DR. JOSÉ ,MEDEI-

i, .ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos.u. ..
- I Redação e Oficinàs, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO ,

CHEREM I W. MUSSl ROS VIEIRA , Conselheiro Mafra., n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
.

- MÉDICO -

I .

I _e. .

.

_ ADVOGADO - /' 'Te}. 3022 _ Cx, Pasta], 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE ,DR ANTÔNIO DIB .Caíxa Postá I 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

AD U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
.

_". Santa Catarina - RAMOS.- lONISAÇÁO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas E:�-?iretOl', do Hospital MUSSI

.

Gerente: D'ü:I\HNGOS F. DE
pára Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

êClRAÇÃO - FIGADO Co lôn ia Sant Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNÍCA e Representantes: casos são evitadas as operações das Amígdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS,

.

Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
SIFILIS impotência Sexual. Serviço completo' e espe-' CONTABILIDADE ra, Ltda. e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua 'I'ira- Rua 'I'Iradentes n. 9. cla lizado das DOENÇAS DE AilVOGADO: Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X� (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS', corrimodernos, ,Dr. Estêvam Fregapani- - fiO andar.

. REFRATaR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO:

-, horas. métodos de' diagnósticos e Causas eíveis e trabalhistas' Te!.: 22-5924 RIO de
. (OCULOS) .

Das 9 às 11 e .das 13 às 16. FONE: 3415. tl'at2.meÍlto." CONTABIIASTA: -

.Janeiro.. I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
horas

'

Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _:_, HIST�- Acácio Garibaldi S. Thiago Rep,l'e�or Ltda... .. lesões dos Olhos)
'I'el.: Cons. _:: 3.415 - Res. 34 - Estreito. RO - SALPTNGOGRAFIA .Assuntos fiscais em geral. Rua Felipe de Ullvell'a, n., . INFRA VERMELHO

'

- 2.276 - Florjanóp�lis. 'rEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-5° andar 21 - 6° andar. Grande Prática {la Retirada de Corpos Estranhos de
------ Rndioterapiap or ondas -----�-�.-------;---- 'l'el.: 32-9872 - São Paulo Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASrrOS DR. MÁRIO WEN� I('llrtas-Eletrocoagulação - DR. MARIO LAU- ASSINÁTURAS ,;onsultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

PIRE$ DHAUSEN Raios Ultrll Yiolctit e Intra

I RINDO Na Capital Belo Horizonté
_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho.� .

'

. e
Ano :. 01'$ 170,00. Lesuiêncio, --;:_ Felipe Schmidt,113. Telefone 2.365

ADULTOS E CRIANÇAS_ , Con';oultol'lo.: !tua, T. raJ.ano. f�el11('8tl'e Cr$ 90,00 ConsuÍtas _ pela manhã no Hospital _ A tardeCom prática no Hospital J Ed f' d DR CLA'UDJO .

Cousultório - Rua. Joao n. 1. 1 an c ar - 1 lCIO o '"
'

.No Interior
• das 2 'horas em diante no ConsultórioSão Francisco de Assis e na

I Q! 200 O'" .
.

d Pinto 10 - Te!. M. 7.69.' 1IontepiJ.", BORGES 1'\110
Cr'il' .

''''

�
,

Santa Casa do RIO e ,

1 O O'"Consultas: Das 4 às 6 ho- I Ho.rário : Das; _9 às 12 ho-
ADVOGADOS Semestre .. " Cr$ ,1,,, ,, , _,

Janeiro
ras Iras - Dr. MUSSI. -DA' 1 R I "O'

Anúncios mediante con-

I
·

M t C I H kCLíNICA GERAL DE' .

.

-'
" D 1'01'0 em gera, cecu -s �,

, ;

aVIo 'O Ar
.

ar aep'c e),'
/

ADULTOS E CRIANÇAS F.esidência: Rua Esteves
i . ��.tS

1;)

aS.18
horas _ ra

..
perante o Supremo 'l'rihunu: t ráto.

.. .

-�

-I'
-

U «
_ ,,_..,.

. Jú n ior 4t; Tel 2812 ,Mb SI.
Fed I 'I'ríb I F de I Os orrgmars, mesmo na@,Consultório: Av. GetúlIO .

. u. '-! • •

l' e era e 1'1 una e 1'a - ,

ú I Residência: Avenida 'I'rom-
ti R publicados, não serão devol-

Vargas, 2 _ BIGUAÇ' .

. OLHOS _ OUVIDOS__ jowsky, 84. .

' e .ec��s��ITÓmOS vid(A,' HAPIDEZ _ C:::>NFti>RTO :- SEGURANÇAHorário: Segundas e, QUIl1- NA·I.!17E GARGANTA I I A direção não se resporr- Jiae:e'1s entre FLORIANOFOLlS e RIO DE JANEIROf
.

d 830 as 11' , b- F'lorianópol is - Edifíciotas- eiras, as ,

,I sabil iza pelos conceitos emi- Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-h DR.. NE\VTON São Jorge;- rua Trajano, 12oras.
-"

'_ 10 andar _ sala 1. idos nos artigos assinados. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí-Residência :_, Lux Hotel,' DR. JU�LIO DOIN D' "VILA ,
.

mo' to d ssagei-� I Rio de Janeiro _ Edifício mos apenas para viment e pa iros.
_, apt.: no Te}.: �,2021.

I VIEIRA CIRURhIA GERAL iBorba Gato, Avenida Antô- rarmacias As escalas em S. Sebastiõo, Ilha Bela, Ubatuba não
-

ZO- '
. :)oenças. de SenhOl:a� -Inio Carlos 207 _ sala 1008, prejudicQ1'ão o horário de chegada no RIO (Iela) e

DR. 'WALMOR .

ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologla :-. Eletrlcldade I
'

. ._-- de Plantão
'

SANTOS (Volta)
MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- "l\�edlCa '.

DR. CLARNO G. '

; 7';J)omingo .-:; 'Farmácia
ITINERÃRIO

D_plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGAN1'A I . C.on!'ultol'lo: Rua VIto� I GALLETTL-- 'Esperança r=, Rua Conse-
Tabela de saídas previstas para o mês de Març:o:,

Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica Meireles n. 28 - Tetefone.
I'. id d d B sll .

J' .3307. I
- ADVOGADO -

. P'jéiX'o Mafra. VOLTAUniversí a e o ra I Geral do RIO de anerro, na
Consultas: Das 15 horas Rua Vitor Meírelles, '60.Ex-interno por concurso da 'Caixa de Áposentadoria e, / FONE: 2,468.

13 Sábado . (tarde) rr: Rio Santos
Maternidade-Escola' Pensões da Leopoldina. Ral- em diante.

� Ploríanépolis _ ..I!'.armác.ia.da .Fé _ Ru� Fe-IO tá
• Residência: Rua Vidal(qcryico do Prof. c avio lway e no Hospital São João j pe Schmídt�. .

C:amos _ Telefone 3.422. ; .

.

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. '

�......M. _. _,.. -s ,

.... ,14 Domingo _ Farmácia
Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na-

DR. SAMUEL
<,

da Fé _ Rua Felipe SchCirurgia do Hospital cional de Saúde
I. A. P. E. T. C. do Rio de Consulta>. diàriamente das FONSECA lnlorma,"ões rnidt."

Janeiro 10 às 12 horas. CnWRGIAO . DENTISTA Y, '20 Sábado (tarde). -:-
MédiCI> -do H:ospital de 3a8. e õas, feiras doe 15,8.s ';;onsultóriG e Residência: D, 'eis, "Farmácia Moderna _ ,Rua Horário de saída: . de Fpolís .• às 24 h(lJ'a�

Caridade às 18 horas. Hua Fernando Machado, 5. '

T -o P"nt'o ,do Rio, .

às 7 ht;)ras
DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital oe Clinicà Geral - Cirurgia

' oa 1.. , • Para mais informações-dirijam-se à '

�.�\RTOS-OPERAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas. Bucal Dentaduras - Póntes O It'itor encontr-íld. n�.· 21 Dommgo - FarmaC13 EMPRESA NACIONAL DE l-J'AVEGAÇAO IIOEPCKE
r��: Rua João Pinto n, 16. Consultorio: Rua Vito,r 'Vlóveis e fixas. 'Il cotu,na, jnform'Il�'-;t'8 qu� Moder�a _ Rua João Pin-

"

" ",'

/,? das '1�100 às 18,00 Meireles, esquina com. Sal- Raio X e Infra-vermelho. ,;l������::;��.������t�:���:-i -':, f' �',._ � Rua: Deodoro:_ CaixaPostàl n. 92 - Telefone: 2.:!12
horas. \ ('lanha Marinho: H-üRÁR'IO: De segunda a �� •. '..

-27'-- Sábado (ta�de}' �
,

.

Pela manhã' atendr Residência: 'fravessa '�exta-feira das 10 às 12 ho-
f'armácia Santo Antônio!-diàriamente no Hos- Uru$s'anga 2. -' ras, e das 14 às 18 horas. JORNAIS' Teldone-

pital de Caridade. Apt. 102. Das 8,30 às 12 horas aos

10
Estado �

3.0221
Rua João Pinto .

.

Residência:
R VIDAL sábados.. A-. ��zet ,. 2.656 28 Domingq _ Farmácia

Rua: General Bittencourt D.
, DJano da Tarde ..• 3.57: Santo Antônio - Rua João

CLíNICA DE CRJANÇAS I DR. lJIB. CHEREM
Diário da ManhA . .-. 2.463 Pinto.n. 101.

CONSULTóRIO _ Feli-� ADVOGADO A Verdade .....•... 2.01(1 i O
.

t
'

T 1· f 2 692
2.680

" serVlCo no u.rno ,serae e one: . .

C
,.

c'omerciais Imprensa Oficial ,.
-

- pe Schmidt, 38. ausas ClvelS, -',
d 1 f-------

I HOSPITAIS : efetua o pe as armaciasDR- . ARMANDO VA- CDNSU.LTAS - Das 4 criminais e trabalhistas.
,

I
.

• Di'! Caridade: I Moderna, Santo Antônio' e
, LE'RIO D'E ASSIS "" al1oras. Con,sultas populares·

(P d) .. ·1' d '
.. I"�

'''-

I
rove or . • . . . .. .0;.....

, Noturna, situa as as ruas
� MÉDICO - RESID�NCIA·- Crisphn Rua Nunes Machado, 17 (Portaria) .•..•... 2.036 João Pinto e Trajano.

Dos Servi,,:"'s de Clínica In-
I li!II'I'a, 25. (esq. Tiradente.s) - sobra- Nerêu RamGa' . . . . •. 3.831

A
'

b' I
_"'"... .v

. present� ta _e a nao po-
'

fan,til da. Assistência M.uni-. FONE _ 3.165, �I do _ sala 3. Militar ,3.157
_

d d "ã co b t-'I (C sa derá ser alterada s.em pré-. C
.

.,

Vl pcipal e Hospital de Carl a e
I

.� o �e as 1 o a ..

S
- . I d

.

ICLíNICA MÉDICA DE !
_ _-.-

de Saúde) 3.153 via autorização dêste De- urso. .ao IICf_D,le e au aCRIAN'".ÇAS E ADU,LTOS DR· A-NTO:"NIO M0-. iTaternidade Doutor rtamento C'
,

w
-.10}

pa
"

urso primario - Equipar.adó aos., grupos escoh-'- Alergia - GÃO
Carlos Correa 6

res _ Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -,.Consulto'r;o·., Rua Nunes I NIZ DE ARA I
'RAMADAS UR- ---... Isco' la Pllmir"I'a b d I 4 d' "

,
. ..' ,.. _;,. a ertura as au àS: e março - inlcio da matricu ..�idchadó, 7 - Consultas das' GENTES

1 10 d f d '9' 1 R--.

15 a's 18 horas. CIRUilGIA TREUMATO- 'Corpo de
.

Bombtiros lU13\1 Ad'V8'nt',lst'a (O
a:

,

P
e ever3eiro; as as 1 - ua: Visconde de

2�4U4"1 Ma,trículas Al;IeTtaa urRO
reto. '12

".

dO.
Residência: Rua Marechal LOGIA o\erviço Luz (Recla·

Gúilherme, 5 � Fone: 3783,. Ortopedia, mações) ;........ , _

_ -. __.____________ Is��onsllltÓrio: João' Pinto, ,PO�!:ii:)(Sa�:.���I.I:. 2.038 mi�s��os: Primário e �ã� e�uoaos, le ' Cal1a-ODas 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. Déle.
Menos aos Sábados gado) . .. 2.594

Rua Visconde de Ouro
Res.: Bocaiuva 135. 'OMPANHIAS DE Pretô, 75.

"

Fone: _' 2.714. � TRANSPOH'f1i" ---------

rcspi-
AÉREO

n C' I· T E PARA AQUELES QUE ���t'ir:'��'S�'!':::: '�:���II !'anair .. , ... :. � . , 3.553
.

DESEJAM a MAXIMa vari,. . . . . .. .,... 2.325

EM CaRTEZIA
f _óide Aéreo . . . . . . .. 2.402
'{uI ,..... l.3.J@

E EFICIENclA "candinavas '...... Z.50(\
HOTIUS

Indicador Profisslonal

DR· I. LCBATO
FILHO

I

f

IDA
, Fpolis lta,.jaí

'1

16/3 18/3
27/3 29/3 3/4

12/3
23/3

13/3
24/3

-

4/4

•

Viagem, çom '�egDtil,nça
e rapitl'ei

'

80 NOS CONFORTAVEl8 kICRO-ONIBUS DO.

- 'RA·PIIO ,(SDL-�8RISILIIBO».
.

Florianópo-Iis - ltaja1 ,- Joinville - Curitiba
� ..._,. ,

U \ .,Clt.... '. - ,
•

Age'"n'.(.-a· l\. ua Deo-doro le�qui.na da
. .•

_ Rua ,Tenente -rSilvena

J

Dllellças- do apare'ho
ratório

TUBERCULOSE
RADJOGR�L\FIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do 'forax
� Fnllnado pela Faculdade

.

Nac :onal de Medicina, Tisio-
. iogista e Tisiocil'ul'gião do I

Hospiial Nerêu Ramos

t-:::urso ue especializ�çã0 pela
S. N. '1. Ex-interno e Ex-as

sistente ,1'e Cirur.gia do Prof.

Ugo ,Pinneiro- Guimarães
(Rio).

Cons: Felipe SI;hmidt. ,�18
- Fone 38Q1.

'

Atende em hora marcada.
Res: Rl,la São.Jo,l'ge 30. -

.

Fone 2395. ,

A SUBRAL, com escritól'io no Edifício S'ão
Jorge ___. Sala 4, oferece ,á venda:

Lotes de tegeno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua P.residente Coutinho;.

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
.(construção recp.nte), situada;; á rua C'e}. Pedro De-
moro - 1·Estreito;

,

Um conjunto de casas ele madeira - Estreito;
Lot�s d.e terreno situados na Vila Flórida . ..:..

Estreito, em prestações SI,Iaves e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida Trompowsky, .

medindo. cada um. 13 x !lO,.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;
Uma Caslil de alvenaría na rua Fe,rnando Machado;
Oito casas de alvenaría na Avenida MaurO' Ramos

(cinco-financiadas pela.Caixa Econômica);
I Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindo

13,20 x 22,80; ,.

Um magnifico terrtoo no ,Sub-Distrit� do Estreito,
_ Imedi�do 13 x 30, distante cincoenta metros d,a prai�.
.'. - .

.

O MELHOR JURO

5110Agêo'cia
de

,

Publicidade

:,ux .. .. 2:021

\farettlc , ,.. 2.276

\fetropol , .. 3.147
La Forta , ,

- 3.311
C I

.

� '·:,U9sc que .....••.••. ..

. Centr{l! . • . . . . . . . .. ·2.""

Estrel� ' . . .. . 3.371
rdeal , .. ',' . . . .. �.e59
ESTREI'I''o
Disque ...•• , .•••••

�f'Ib

I Mt;ERL.
I PIKFiIfRÕ JEfrllfiVlli

I

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

nORIAN6pOLIS'Caixa Postál. 45
}'}orianópolis

, Santa Catarina

Lavando ,com' Sabão

\/irgem' ES1Jecialidade
da Cla. IITZEL INDD&IRIAL-JeluvIUe.. (lUarca reglst,ad.)·

e,conomiza,.,se tempo e dinheiro '.
. .

-

.. � ..__ .� . .-;.-..- ... --."" .. ".,�",,- -.- .... '-_ ...........,..__.._..___.. ..... :;...
•.•.•• --_._.-

_ .• .o--,_. _-; ...
•• ._ ••

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

...\lvim, 7 das 14 à� 15 horas

" CASA l\USCELANL,\' distri
buidora dos Rádios R.C.A.

,Vilor, Valvulas e Discos.

, Rua ronsplheirc MiCra.

\

I
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Caçador
o governador só· viaja de .avião.. Congresso pnlítico. Ingratidão:para com Getulio•.
Escola re-inaugurada. . Cbupim no Posto de Puericultura. .Residência no banhado.

Churrasco difícil. Investigação de paternidade. Outras notas.
Jornal de oposição, O de pa�sagem, algum trecho »rador, que não �eve, s�e-I INAUGAU�AÇÕES /1

numa �e,alização alheia pa- PEDRA FUNDA- r respeito da anunciada ins-
ESTADO nunca pode apre- ,de estrada, sofreu alguns quer o :�orn senso, de se.' A parte comica da excur- i ra batiza-la de posto de MENTAL· talação em Caçador de

sentar reportagens das' su- vacuos provocados pelos ater ao- termos protocola-l são governamental foi a saúde! uma agência do 'Banco do
- i \

' ..
.

,

cessivas viagens do sr. Go-

j'
buracos nas sobreditas 'es- res da oração e ao' respeito da!' íríaugurações. O gover- Essa inauguração será Foram lan_çadas, duas: Brasil. A boa nova causou

vernador pelos municípios tradasí IDe' Joaçaba para que devia aos que nada 00 do Estado na�a tinha motivo de hilariedade ge- uma, do posto 'de suinocul- geral alegria ,no seio das,
do interior. A presença de LCaçador, o sr. Irineu Bor- queriam com ás questões por inaugurar lá, 'a não ser ral, menos para o povo de tura, que )será construido classes produtoras. Até o

um jornalista independeu- nhausen prosseguiu em li-, políticas, 'mormente as : 'da 1 pedra' fundamental do Caçador, ludibriado e es- com' verba federal e uma sr. Governador parece que

te, numa comitiva oficial, torina da estrada de ferro. a.D.N. catarinense, pôsto de suinocultura earnecído -com. o desplante ponte sobre o Rio do Pei-. não se INCO-p1odou. .. O

'estragaria a festa, porque Como se vê, S. Exa. não I fNGRATIDA? PARA obra paga com dinheiro do oficial. xe - para a qual o govêr- industrial, ativo e progres-

êle, de regresso, contaria quís nada com as estradas, GETuLIO govêrno Federal. Ainda as- RESIDl!:NCIA NO no do Estado nãó tem ver- sista, sr. Normando Tedes-

as coisas como foram e não do seu govêrno, relegadasJ Outros' vários -oradores sim, inaugurou muita coi- BANHADO ba, ' co, em entr-evista à impren-
como a imprensa palaciana ao mais criminoso abando- lue se fizeram ouvir, ca- sa, como se segue. A inauguração' da 12a sa, afirmou que a êle se

diz que teriam sido. Para no. Por elas seguiram os ninharam p e 1 o mesmo ESCOLA RE-INAU- Residência - de Estradas de AFINAL UMA OBRA deviam a iniciativa, as de-

assistirmos ao 1° Congresso l chapas-b1'ancas ,do Estado, .·h�o. Os elogios ao govêr- GURADA Rodagem foi outra bomba. REAL mar�hes e o bom êxito da

das Associações Rurais, a' que andaram empurrados, ld do' sr. Bornhausen, por No dia seguinte à chega-

['
A residência não passa da medida. Dias depois, no

realizar-se' em Caçador, re-, uchados a boi e a trator, erem a vantagem do cor- da S. Exa. re-inaugurou a armacâo de uma casa de I
Foi inaugurada, nesses banquete que lhe .Ioi ofere

cebemos, contudo, um gen- quando o atoleiro', :era io presente, foram superla-, Escola Profissional' Femi- madeira, ainda sem uma-s-ó días, uma obra real: a pon- cido, O dr. Julio Coelho de

til convite. O nosso cre- maior. Desses automóveis ivamente rasgados. Os au- nina - antiga escola parti- taboa e sem uma só telha! te sôbre o rio São Pedro. Souza declarou que a cria

denciado companheiro para Hem todos puderam regres- cílios à lavoura, as maquí- cular oficializada pelo gO-1 Por inacreditavel que seja Para evitar que o sr. Bor- ção da agência era obra
a cobertura do aeentecí- sas à' sua base. Um amigo .iarias, as sementes, os ar- vêrno. Trata-se de iniciati- _ é só isso. O terreno es- l2.hausen· fizesse o cliupim exclusiva súa!

menta não conseguiu, toda- dó reporter, que regressou mazens, 0S silos - túdo 'la da competente Professo- colhido é um banhado, to- para cima dela, o progra- Os que não sabem como

via, completar o seu traba- por Mafra, encontrou nessa sabidamente obra do govêr- ra. Irma Kroef, por ela ins-l dos os anos inundado pelas ma dos festejos, com mui essas agências são cí íadas

lho, pois, havendo viajado cidade um gípâo do Acordo 00 federal - foi creditado talada e apenas tornada aguas do rio do Peixe. ta argucia e prudência, adi- pelo nosso maior estabcle

por via terrestre, chegou a Florestal com o ventre a- da conta do \sr. Bornhau- oficial por um decreto. De- Esse mamvilhoso terre- antcu-se em esclarecer que cimento de crédito, ficaram,

Caçador atrasado.' Além berto e com as vísceras ao sen, que, ouvia aqueles ex- la, por diversas vezes, o no custou nada menos de Essa ponte é obra feita 13e- na dúvida sôbre o verda-
la Prefeitura. ,

disso, em virtude, dos so- ar -Iivre - vítima das es- cesses oratórios espantado sr, Bornhausen, em discur- 70 mil cruzeiros, quando, deiro 'pai da criança! Se

frimentos nas estradas, ao tradas. de tanta' benemerência do sos, já se vangloriou, como num local próximo, havia soubessem,- ficariam' rÍl�do
terceiro dia foi acometido CHEGADA DE S. EXA. seu, govêrno.

' I veolizaçõo do seu governo. area maior, completamente VISITAS E BANQUETES dos �ois...
/

de violenta crise renal, que, �<,-L�t 'G�vel'nador chegou Nenhum dos oradores O ato da re-inauguração seca, oferecida ao, governo
o obrigou a seguir para uem disposto a Caçador, udenistas teve a coragem

I contou com a presença de .ior menos da metade do As outràs s�léliidades � FIM
.

Porto-União, pela ferrovia contrastando com os que de 'lembrar o nome do Pre- várias ex-alunas, já diplo- )reço, isto é, por 30 mil constaram de visitas e ban- O sr; Irineu regressou.

e dali para esta Capital, via para lá seguiram via ter- sidente Vargas. ,madas nos últimos .anos. .ruzeiros! Ainda mais: pa- quetes, com muita· discur- Cansado de não poder inau-

Curitiba, de avião. O seu restre, Estes pareciam de- ?",LAVRAS JUSTAS E ;a essa Residência o depu- seira e muita promessa. gurar" nada de seu. Com as

d 'h' Ií t'
, POSTO DE SAÚDE _: -

d S'
.'

B 1 f orelhas vermelhas e'e ouviresempen O' jorna IS lCO, \ funtos fugidos da sepultu- APLAUDIDAS '2 o iqueira e o 'o ere- I

dados esses incidentes, li- O d d S'
.

B
UMA PLACA

ceu terreno,
- de graça! O "INVESTIGAÇÃO DE tanta reclamacão sôbre 'as

"a' Cento e tantas pessoas
' eputa o iqueira e-, /, , 'd d 'P

. �

� .
,

,
. Junto a entra a o os- PATERNIDADE" d M

-

do local e do Oeste, aguar- lo fOI,' quem as proferiu. O d
'govê,rno não aceitou, por- ostra as. as voltou feliz"

to e Puericultura Utio "f EPl'SJodl'O interessar t d f
S E f Ilustre representante de,

.
que precisava azer outra s 1 e ve- pensan o que. o povo oidavam . xa. que oi, por

. Deeke construido em Ca- 1
.' rifícou-se u di dcertos e' interessantíssimos essa assistência saudado. A,. Caçador, em formoso. dis-' " .,» marme ausen, a custa do - -se nesses ias, a na on a ...

,

. . eador," em 1946 pela Legião "Taspectos da excursão do sr. imprensa governista pàra curso, depois de afírrnar l "
., . A •

I
esouro.

,

governador
� ".

1'"
Brasileira de Assistência,

ao -mumcipio dar maior ênfase à chega- �ue aqu.ed_ � .re:umao, era de�-. 'iIa gestão do dr. Ilmaí= Cor- CHURRASCO DtFICIL
de Caçador. da e aos aplausos frenéti- ,ra-partl ana, em nome os

I
.

'B h
-

consta'v'a
A_ VIAGEM' D'E S. EXA. 1

' .'

I ;:,€a, o sr. l'meu orn au- Do programa
cos, :q1ultiplicou os presen- ,'o onos e agncu tores

.

' -

1•

M' b'd <;lo'
sen mauguro� uma p aca para o dia 6, às 12 horas,

aIs sa 'I o e menos in- tes por cem. vale ,dizer, -em nome '

. co� estes dizeres: POSTO um churrasco oferecido 11;:;

.�ênuo .que o infeliz re�or.-I CONGRESSO POLITICO próprio mU111clpro - en-
- t d � _lere(Oo'u ao Chefe da Naç-a-o'

!)E SAUDE. Estação Experimental de
Ler,' que se ,me eu, e 0111- Os primeiros discursos.J :z O povo, que já sabia da Trigo, localizada,nas proxibus, por essas ex-estradas de do 10- Congresso 'dás Asso- os ill.iüs calidos agradeci-
Santa

,medótica realização do go- midades de Caçador. Como'Catarina, o ilustre ciações Rurais de,ram a im,- mentos pelo al;l,xílio valioso
vêrno Irineu ,Bornhausen

governador, para evitar os preSsão de um,'··'c,9m_ício po;;- e vultoso, eficiente e per·
" lá não foi assistir a inaugu-

castigos da sua própria ad- lítico. O dr. AroIdo Car- ,nanen!e, que o governo da
ração da praca. Os que per-

Excursão
,

,
a

mitou-se a focalizar menos
o conclave ruralista do que

\

o pequeno trecho de estra-l,
da estivesse como as, de- I

mais, o churrasco foi t;ans- j
ferido paI:a

-

o Salão parO-Iquial. O sr. Bornhausen,
z�gundo correu pela cida

de, não' enfrentaria nem

mesmo esses poucos 'quilo
metros de estradas. E esta-

ministraçãQ, mandou estu- valho, o,rador dos conven"'. União, através do Ministé
I!eberam, na hora, o ridicu-

({ar um itinerário sem es- cionais, foi o mais extre- :io da Agricultura, vem
lo da inauguração, ficaram

iradas de, rodagem. A não mista. O, seu discurso é Jispens�ndo, à lavoura. Tra, estarrecidos. Isto é pU1'a�er os quilometros, já bem bem o modelo dp discurso luziu, igualmente, o' pe- b d h
.

I d"J '

,

•
_

'10
ra ,e c upnl1. - IZlam

rúinzinhos, entre.a Capital que não âevia ser proferi- ,hor dos, pecuarlstas ao sr.
g h d O h

, . ,

"

, '�nver on a os. s omens
e o aeroporto da Base, S. do. Além de -rriedio'cre na ?residente' Vargas. As suas d b

_,

d't/' e· om senso nao acre 1 a-

Exa. não sofreu as conse- forma, foi um rep�tir en- Jalavras que davam a Ce- .,
. A.

•

,

'

,

' '

vam na sem-cenl110l1la com va certo. O tal trechinho
quências do seu govêrno fadonho de lugares comuns 'ar o. que era de Cesar, .fo-

'"

, , que 'o govêrno nvançava E'stá quase intransitável.
::;ôbre, o nosso sistema rodo- e -chavões em. tôrno 'de as- :élm r:ecebidas com intensa

viário. Da Base S. Exa.; de suntos pol�tico�partidários'15impaíia e caloresos a�lau Asso".-a ç'a-o Esp,l'rl·laavião, séguiu para Joaçaba, Os convenCIOnaIS que, com sos do povo. Os udemstm" '

,

0l!d� chegou muito bem. O enormes saérifícios, J::lavi- não gostaram, está:. clar�. ,

"

avião jogou mIlito pouco. am chegado ate lá, colhe- A última oracão, no dia IApenas quando sobrevoava, Iam a pi�r impressão' do :inaugural, fo� d; S. Exa'., o' Dá Associação Espírita
-----------------------. �l'•. Governador. 6ircurso' "Be,rço de Jesus", desta Ca-

Desembargador llo·oorio, I'ápido, mas bom,' porque ��:::�:recebemos o segLlil1te

restrito ao assunto. Esti-

Hermelo'Carneiro 1I,a Cunha

cc Berço
de Jesus)..

- _"Prezado Sénhor,
Paz em Jesus.

mo dia 17, às 20 horas, na

sede do C. E.' "Amor e Hu-
...,...

mildade�do Apostolo", nes-

tc.� capital, que ficou assim

constituida:mulou . os ruralistas "� não
, meteu udenices n\) meio.
-Por, isso foi muito, bern re- Com o presente, tenho o'

cebido pelos que �li esta- grato prazer de convidar
vam com sinceridade e' foi t essa, diretoria para assistir

criticado ;pelos fanátícos da a posse da nova diretoria

inetável,pona Udenilda. I desta Associação, -no próxi-
,,,,,,,� ......_.......... -�......--_....._..._.._._._-__.................,.

Presidente - Débola Son

éini.
, Vice-Presidente
Costa.

Silvino Elvídib Carneiro da Cunha e fam{Íia, Pe-.
dro Augusto Carneiro da Ctànha e, família, profunda
mente sensibiliz9dos, agradecell} as' ,manifestações de

pesar recebidas por oca_sião, do falecimento do, seu pran
t€ado e inesquecívd irmão, cunhado e tio Desembar
gador HONÓRIO' HERMETTO CARNEIRO ,PA
CUNHA, ocorr'ido na Capital da. República,

/

no dia 5
do corrente, e convidam seus parentes •.amigos para a

missa �que, em sufrágio de sua boníssima alma, man

da}u celebrar no altar do Ságrado Coração _d-e' Jesus da
•

Cât_edral Metropolitana, segunda-fei,ra, 9-ia 15, às 7J30 I
� ,> ""'-

horas.. .

' t

Antecipadamente, confessam-se, gratos a todos que'
�'

comparecerem a êste áto de' c.aridade e fé cristã.

Ana

1.a Secretária'- Estér de
Melo Lentz.

,

Benta2.a Secretária
Neves.
1.a Tesoureira

Neves.
2.a Tesoureira

Silva. )
Maria

do-Estado.Loteria' Olga

Olinda
-

& Bxtração do Ontem
12.147 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
2.807 - Cr$ 15.000,00 - Tubarão
6.975 - ,Cr$ '10.000,00 - Joinvlle
8.179 - Cr$ 5.000,00' Xa-pecó
3.047 � Cr$. 2.000,00 - Caçador

Visitadoras:
Lourdes Costa, Calicina

,
Vieira, Bernardina Silva e

Eugênia Garcia.

Contando com a amável

Avi 8 O

•

-

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Março de- 1954

fi exposição de São Joaquhn '2st{:, sendO Ullla

tentação para mim. Rever amigo,; respirar aquele
clima oxigenado da serra; ouvir a 3h.l:eridade ca-

. bocla daquela gente boa e sadia, que vive do t1'a

'Qalho .pára a 'esperança; dai- fe3ta 8.03 olhos vendo'
o progresso das atividades agro-pecuáriás dos joa
quinenses; escutar as gabolices, ll1g!mllaS 'dos p'=ôes
e domadores; abraçar velhos COlTf']igionários e ad
vérsários, entre os Mm·torarios, os Palmas, Os C0S
ta, os Vi'eira, os Matos, os Albit1(Js. os Martim', :3S

Ferreira, os Borges, os _Camargo, os Dutra, os 'í/e
lho, os Pereira, os Souza, os Pinto, Of' Waltrick e

tantos e tantos; aplaudir as festas sociais, qUe co

roam a festa do trabalho com OUÜ'3, exibicão' de re

finado bom gost� e cordialidade; saborea; churras
cos louros e macios .. ,

Tudo iss6 é uma solicitacão torturante
quem,' desta vez, não pode i; e

soga da burocracia... manietado pt�las mJUllções
funcionais. . .

'

"

�or.ad0 da Serra,- fico preso à cidade.. Mas
lembrando "A' cidacle é as sernt:;". de Eça, cerno

um dos seus personagens� ólho pa1:a o alto e rezo,
"pedindo a,paz de Deus para todos (><: homem:. pa
ra os campos e casais adormecHos, e para a terra
formosa de São.Joaquim, que sempre bendita se
ja entre as demais".

ecein-cons,truida. �1� "dois pavi,
". tt,lto, à Ave11id� Rio Br�!lCO

nO 98, tendo três o ff6r_ios confo:rtávei#, quar'to de.
banho, pequeno quar:to de) costura, ter.ra�o, living" sala
de jantar, eópa, cosinha, gÍJarto e W.C. c/chuveil�o pa
ra' emp.regada, garage, ..tanque coberto;, jêÃl d,im na _,.fren
te e quintal todo mur:ado. Possue instalação trifásica
p/fogão elétrico. Luz1ligada, incluindo-�e 'glo]Jos e a!'an;<

delas já com lâmpadas, em todos os POilios infernos
externos. Aluguel: Cr$ 3.500,00, sob contl'ató_

-

Pl:onta entrega das chaves.

presença de V. Sia. ,firmo-,' ,.;;:&., I _ I. '"

me, atenciosamente, '

Débola Soncini - Presi
dente".

Agràdecendo a gentileza
da comunicação e do amá:: I
ve] éonvite formulamos os I
m�lhores .votos de franca e

continúa prosperidade com

+elicida<:les adl11inistrativas. I

A _,Çtuem possa il1i.ere�sar avisamos que o Edital
de Concorrência Fú1;>1ica oestinada à construçãb de

, um Restaurante Popu lar no Serviço de Alimentação
da Previdência Social ',- SAPS -, se acha publica
do no "Diál'ió Oficial do Estado" de 12 do corrente.

Qualqtiei' ihforrn«ção ('om o Snr. Athanagildo Sch
mitt, Delegado Regional do SAPS, residente no Ho
tel Ca�ique 'ou ;�'TUa F'elipe Scnmidt, n; 41.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


