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- CONSELHO DELIBERATIVO

Convocação
, ::'�:�';�'��r

De ordem do Sr! Presidente deste Conselho, <tQn., '-.;
voco os senhores conselheiros para uma reunião 'r:!xtrá- ;" 1�/;
ordinária a ralizar-se dia 18 do corrente, ás 19.30--'ho- I
ras, a fim de tornarem conhecimentos 'e deliberarem EÔ-
'bre assunto de interêsse do Clube.

_ Consoante o art.��106; letra b - § 3°, dos Estatutos,
o livro de presença será e�cerrado vinte minutos ap{,s,
caso não haja número legal em primeira convocação.,

Florianópolis, 9 de março de 1954
M. Gonçalves, - Secretário C. D.
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As 10hs.

\
MATINADA

SHORTS' .

iORNÀIS .

DESENHOS .. ·.

Preços: 3,50..,.... 2.,9.0; .

Livre .

I

1,
As 2, 4, 6, 8 e 9 3/3h5.,

----�----------, Horário Extraordinário
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- Pi-

O FILHO DE ALI

BABA'

Maternidade Dr.
Correa

,
(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

No programa:
O Esporte_na Tela. Nac

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

'.::;J<II��
. :..-';'.� t,

Obstetrícia Ginecologia'
• i

Cirurgia

Comple�a assistência � gravídês e ao parto,
�

tr�ta-Imente clínicos' e operações de senhóras, com hospltalí- ,
-

t
' I t d 1 i!.", 2saçao em apar arnentos '(te UXO e qual' os e. a '" a

classe,

_

..

:3 e 4° Epísodíos.
_

"I F",\,:.,TRO DO TERROr:

COMPLETOS SERVICOS DE LABORATóRIO No programa:
(exames de sangl'e,"m:-ina, �scarro, fezes, secreções, etc., I Cine J01·na1. Nac.
t' provas biolóeícas

-

para diargnóstico precóce dã gravi- •

Preços: .6,l.o - 3,50.
dês). Exame de mater-ial .p:1TR o diagnóstico .do câncer fe-
.. Imp. até 10 anos.

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopía.
. As 7 "1/2hs.

'

,BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE�' Tonny, CURTISS - Pi-
SIA POR GASES (Foregger); ,

.

leI: LAURI�, em: ". x •

• ) FILHO DE ALi' -
. O QABINETE )y'g RA:OS X E- O LABORATÓRIO.

ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-
RIODO DE 8 ás 11 � i4- ás.l7..:horas.

.

BABA'

Fundado em 2E-IO-51 _ -Reconhecído em 3:12-52

'_:;,'RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
�. >:�,�. ÉSREITO --FLORIANO'POLIS

'Precisa-se de uma moça com prática em serviços
de Contabilidade e Dactilografia; as interessadas quei
ram dirigir-se a ENAP.Ç,O, Santos Dumont, 15.

•

Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza I

sessões Esotéricas, todas as se-

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 ..:... 2° _

1lefe':'�;:!R(;jAs! .nr�TRADA

FRANCA
\ gll(/5 .<S:-"",/:'

. '�'. Vende-se
A-=:

No progr?ma::' Já foram iniciados. Temos ótimas cotações - Azei-
Cine 'Join�U Naé. .

toe Azeitona's Bacalhau, Cereais, Condimentos, Conser-

Preço;;,.3;50·'- 2,�0 v�s, Ap�ritiv�s, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos,
-Livre:' .". :' etc., etc .. :

\

. '.��'s 3hs:'·. .; OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR
".

'

Ara�e, farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não
PlER .ANGELI .

ei1!·. b lhões.v e .

-, '.: ; ','
. ferrosos ernTingotes, chapas, Tu os verga ,oes,' etc., ,

T E R E Z A
. 'Breu' (Resina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponio, :

No programa: ,

-.' soda cáustícà, ' Parafina,' etc.; Matérias plásticas para II�( ticias da Semana, Nae n:?ldágem: injeção, compressão, extrusão, etc.; Celu-

P . ,C li!' 7' o _ 3 50 lóide, Lucite, etc.; R. D. L. LANGE - C. P. 1396 _

reços: 1''1'. ,o ,"
RIO DF .

.,:_ Telg. LANGECELLERIN.
_

As 5, 7 e Bhs. . � .

.'

Tonny CURTISS - Pi

per LAURIE em:

O FILHO DE ALI -
- BABA'

Jransportes' 'I. 'Catarinense
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

No programa:'
O Esporte na Tela. Nac

Preços: 7,00 - 3',50
Imp. até 1 Oanos .

"

.

;

As 2hs.
-

I
Alan LADD em:

A MARCA RUBRA
FLASH GORPON

O RASTRO DO-,TERf.,OR
TOUREI�S

18AHCOde
C�f�ITO POPULAR

I'-

, AGRiCOlA
/

I I
, v

. n - """nl 16 . . ,
, I'\M,(), t) -óUlY\.O ,

,
"

FLORIANÓPOLIS - SrÓ., e�J6.rlno. "

. No.progX!lma:
Filme Jorh�I.:Nac.

.--

•.
>'"

" -

PROCURA-SE

A II RUM A D E I R' '4
pára pequena família., Ordenado Cr$ 300,00.

\Exige-se referências .

.

Rua Nerêu Ramos, n. 21.

Rádío-electrola de marca inglesa.
Preço - Cr$ 8.000,00.
Tratar à rua Fernando 'Machado '- 40.

Atenção
CASAS A' VENDA:

- No bairro N. S. 'deFátima, Rua Pedro Demoro, Ma"
Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoça.

-

•

o ESTADO

'PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
-

EM CORTESIA

E EFICIENCIA
"

I
.__. _

ISAR E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve- -
�

terir Americana sito à' Rua
Saldar:ha Marinho -n. 13,
Edifício Machado. Tratar
:'0 local com o SI\ Umberto

,"Tachado, o qual. explicará
( motivo da venda .

-1

PCú' motivo de transferên
cia de residência para ou-

:" "

----�----

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

treito, próximo à rua Pedro' Demorõ:- contendo 4"26.25
m2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.

Tratar com W. SANTOS.
Distrito do Estreito - Rua 24 de Maio _ 1261.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I·�� REELEITA .

ri�..d�::��a'in. i' �a -Mesl da Câmara
I

' I, 'RIO, 13 (V.A.) - A

Câ-I
mando Correia 'e em seguí-

M. 11.847 mara de deputados con- da. procedeu a contagem
,

cluiu hoje, na terceira e {JI- d�s votos, para afinal pro-�
..-<� - _-::::::::....-::--- �,-_... _- �--

.Crll... tima sessão preparatória clamar a reeleição do sr.

�dição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 14 de Março de 1954
que realizou, a composição

IJOSé
Augusto, como 1° vi-

.p-'R-E'M· I'A-,N '0'O ASS-l·-S· têncía a' Velbtc'e..

· da mesa diretora dos seus ce-presidente; do sr. Adro-

trabalhos. A reunião foi aldo Mesquita da Costa co-

Anra-d'eclmeBto 80 Isoldor presidida pelo sr. Nerêu mo 2° vice-presidente; de

Ramos, iniciada a hora re- Rui de Almeida Carvalho

OS q'ue tomaram pa..,rle em
Ivo ,'�e 'Aquino gimental, foi todavia inter- Sobrinho, Rui �antos e Jo�

laboração, sendo, na oca- rompida logo depois, por sé Guimarães, como 1°, 2°,
sião, rssaltada a atitude do óão. haver no recinto "quo- 3° e 4° secretários, respec-

o.peraço-es de ouerra-
ilustre contel'râneo, canse- rum" legal para as votações.
guindo a subvenção de .. .• Reaberta às 19,10 horas com

Cr$ 30.0UO,00. a presença
-

de 170 deputa-
RIO, 13 (V.A.) - Na re- Art. 2° - São extensivos viram em países beligeran- O Senador manifestou-se dos, foi feita a chamada cri-

umao extraordinária do os beneficios da presente lei tes durante aquele .conflito sumamente grato pera gen- minal para o recolhimento
Congresso não foi objeto de aos sub-oficiais e sargentos mundial, ao ser-em aposen- tileza da visita prontifican- das cédulas. Terminado esse

deliberação o projeto, n. da Aeronáutica (1° Grupo tados serão promovidos à do-se a pugnar pelo bem es- trabalho, o sr. Nerêu Ra-
337, de 1953, já aprovado de Caça) que tomaram par- classe imediatamente supe- par e prosperidade da So- mos convidou para funcio-
pela ,Câmara. te nas operações de guerra rior. ciedade de Amparo à Ve-I narem como escrutinadorés
Assim será submetido ao na Itália, como integrantes 'Parágrafo único - Se ( lhice.· os srs. Benjamin Fará e Ay;_-

, plenário do Senado, na ses- da' Fôrça Expedicionária. funcionário estiver na elas -�,------------�- deputados - movimento,
são legislativa que se inicia Brasileira e que 'estejam se final da carreira ou ocu "

-

D ' " porém, de p,ouca expressão
dia 15, segunda-feira. compreendidos na Portaria par cargo isolado terá mais Partido Social· -

fmfcrat'fo1- contra a reeleição do sr,

Abaixo, na íntegra, o re- n, 34, de 12 de dezembro de 20,/c (vinte por cento) sô
, .

,
Adroaldo Mesquita da Cos-

ferido projeto: i947, do Míriístérío da A'e- bre os vencimentos.
.

, P-Osto d'.. ",111.1'8188'O'tO-' 118'Ito,al' ','tsa'}'dPeAnarc.al'a.a sHegauv'Ol'adma VitCeen-tPald'eo-'_ "O Congresso Nacional ronáutica, e publicada nr Art. 50-� Esta lei entra
I � iJ

decreta: J, O. de 14 de fevereiro de rã em vigor na data de sua substituir o parlamentar
Art.. 1° =r São extensivos 1947,' assim .como aqueles .mbllcação, revogadas a, ° senador Ivo de Aquino, Na séde do Partido, à rua Arcipreste sul-rio-grandense pelo sr.'

os beneficias da Lei n. ••. que con:Juiram com apro- disposições, em contrário. presentemente nesta Capi- Paiva, 11. 5 . (sobrado), os correligionários Carlos Luz, da representa-
1.782, de 24 de dezembro de :eitamento o estágio de ins- 't�l, foi quem propôs e obte- encontrarão, ' das 9 às 1"2 e das 14 às 17 ção pessedísta de Minas,
HJ52, aos atuais sub-tenen- ralação de manutenção, re-

I I ve um auxílio federal, atra- horas, pessoa encarregada do alistamen-
tr s e sargentos que partici- 1m'ação e instrução de ma- rmas e .mol - vés de uma subvenção, para to eleitoral.
param da campanha da Itá- erial rádio (J;elefone) -

'8pree'ilia, e que já se habilitaram teletipo) na Base Aérea de COO! '

-

com o curso de Comandari- Aguadulce (Panamá), na di�as
tede Pelotão, Secção ou e� nesma época em que foram

Encontrando-se nesta Ca- 80,lt8VO Cap808-
quivalente, ou que venham 'e itcs os demais estágios NA 1':> (U P) III m-a reass.umloHAVA ," ,,- pita o i ustre par amentar
U' f'azê-lo, �onstantes da Portaria n.

f 1 f- Informou-se extrao icial- foi alvo de signi icativa vi-
§ 1° - Os' sub-tenentes e .34. mente que as autoridades 0- sita que' lh;e levou uma co:' a lide."Faocasargentos amparados por Art. 3° - Os mesmos be- ' '.'

d d I� cuparam uma gran e quan missão integra a pe as Confederação do Comércio,
esta lei ficarão agregados, neficios são extensivos aos

tidade de armas em Santa exmas. sras. Enésia Láus, que se manifestou contrária
.concorrendo a 50% (eín- sub-tenentes, sub-oficiais e

Clara, provincia de Las Vil- Paula Souza e Elza Ferrei- RIO; 13 (V.A.) - ° sr.
à atual politica cambial, o

quenta por cento) do núme- sargentos da 'ativa do Exér-
las, Diz o comunicado que 1'a Gama d'Eça. Gustavo Capanema, que se

sr. Osvaldo Aranha, decla-
ro de vagas dentro das Ar. cito e da Aeronáutica

..
.que

a policia_apreendeu grana- Motivou a visita o fim es- rusentou da Câmara prati-
rou a um vespertino: "A.

mas e Serviços que se de. tenham servido na zona de
das, fuzis, munições, fuzis .recial de apresentar, em no- camente desde o início, das notá veio demonstrar! 'que O Trem trimestralmente, no �uerra definida pelo Decre-
anti-tanques e outros petre- 'ne da novel Sociedade da .l>'eSSõ?� �xtJ:aQ1'qJnár.4ts- do 'pod� sair. a lei sôbre os lu- ; -'

e.pc) _

QAO, até ...o ab�orvimento :0 n. 16·MlO-;.A, de 25 d�"no: chos bfli;,1S...
...

qúal "aqttitas- i1l:t!if'r�s��- . -6"'Só-N-acio'n:d;'l'l!�u- ",cros extraordinários, poi'-l'to1.,'11, de acôrdo com as suas 'lembro de 1942, e' possuam, Ai'
-

f' 1,'11'1' .l-a·d'e-s';'· s'a,;)o" partes" l'�,nte- miu a-Iideranca para orien-
,

,.� agora nao ornece- U cr • -

.que se' eles não têm lucros, -

graduações e antiguidade. .té o fim do ano de 19�5, ram as autoridades maiores grantes, as manifestações de l tal' a maioria na eleição da
não serão "atingidos. . . I Previsão do. tempo até- às

§ 2° _:_ As vagas de sub- .érmino .da guerra, o Cur-
detalhes. �ratidão por tão elevada co- nesa e das comissões per- Em declarações ao mes- 14 horas do dia 14.

,

tenentes e sargentos, resul- jO de Comandante de Pelo- --------------------� ----- nanentes da Casa. Findo
mo jornal, o presidente do I Tel1?-Po _ Bom, com ne-

tantes da presente lei, só se- ;ão, S"cção ou �quivalente, FIo ri-a'no'polI-s' êsse' tra1x:l.lho o sr. Gustavo .

b' I 'd dBanco do Bl'asi!, sr. Marcos u OSI a e.
[';-\-' preenchidas na medida Art. 4° - Os funcionários Capan,e,m.a deverá seglJir T t E t' 1- v

, de Souza Dantas, reafir- , empera ura s ave.
,úblicos civis da União e ouvirá Ilze Dossow outra vez fé o dia 16 do corrente pa-

mau: Ventos - ,Do quadrante
.'Ie cntI'dades autarq'uicas Caracas a fl'm de partI'llze Dossow, festejada e pital Federal; onde fez seu,.. l'a ,.

-

Norte) fl'escos.
lue prestaram serviço mi-

aplaudida violonista patri,- estudos de aperfeiçoamen- �ipar dfo. conferência intera- "As margens de lucros
litar nas Fôrças Armadas

"h'd d .

t f nerica�a na que ora se rea- dos importadores con.tinuam
I Tem.peraturas - Extre-- cia, ja e con eCl a o nosso tos como, emmen e pro. _

durante a última guerra, "

Uza na capital da Venezue- excessl'vas, 'exorbitantes, in- mas"de ontem: Máximapublico amante da arte. De- Oscar Borgeth. ReiniCian
bem como aqueles que ser- .

d 1
-

d l'd- t' t'
. la. I ]·ustificáveis". 28,8. Mínima 22,7.pOIS e onga exçursao ar� o suas 1 es (!oncer IS lCas,

tistica,_ pe,lo Brasil, e pelo tem-se feito conhecer atra

exterior, a notável concer- ·vés de varias tournées, por
tista está outra vez entre quasi todo o país, como

nós e far-se-á ouvir dentro tambem no exterior, apre
em breves dias. sentada .pelas mais acata·

das associações culturais.
Violonista da nova gera- _Tão logo esteja o, seu re-

to de la. ciasse e a respeçti- ção de . artistas do País, citaI marcado, voltarem08
va coroa. Dentro de poucos completou seu curso de vio- a anunciá-lo, qua�do, en

dias, o parlamentar sul-rio-llino em Pôrto ,Aleg�e, ten- ão, já adianta�emos, o pro

?;I'anaense deverá receber do após freguentes demons-I grama que o mágico violino
as honrosas insignias com

I
tracôés de seu mérito obti- de Ilze Dossow nos irá pro-

I
'

llue f<?i distinguido: ,
do bolsa de estudos nól Ca- porcionar.

SQ I. : .

:w

DIRETOR
Ruben., eI.

Arruela Ramo.
IEIEITE

Dominlol F.
d. Aquino�

a Sociedade de- Amparo a

Velhice de Florianópolis, I
últimamente organizada.

= = _ •• _.: w • ""'" ....... w ••••• aI'iF..a ..,.-_. a?Ja7_ •••••.,._

OS LUCROS
RIO, 19 (V.A.) ..:_ Falan-

do sôbre a nota oficial da

'em que se efetivarem, no

posto de segundo tenente do

QAO, os sub-teÍHmtes e 'sar�
gE ntos que pela mesma lei,
fic:1rem agregados como se.

gundo tenente.

-,

contra o comunismo
Agraciado-

com a Ordem Militar
de Naifa

U NI DOS
.

CARACAS, 13 (U.P.) - o comunismo, porém o pro
Os Estados Unidos, ao que blema mais dificil está ain

!)arece obtiveram hoje uma d� por ser abordadó. Tra

importante vitória na Con- ta-se de satisfazer o pedido
ferência Inter-americana, da América Latina de aju
;om o plano _de luta contra da econômica,problema que

RIO, 13 (U.P.) - O

Grão Mestre da Soberana
Ordem Militar de Malta, a
caba de agraciar o deputa
do Adroaldo Mesquita da
Costa com a Cruz do Méri-

_a�.ul�. ! "*�,,,.. , ,� -
- ., - ,

h�-: T. � �'�"
'

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

-Na s..unula dos julgamentos do egrégio Tribunal Su-

DO IS MOT IVOS
mais alta dignidade em tôdas as ações ,e circunstâncias.

perior Eleitoral,. do dia 10 do corrente, lemos o seguinte:
.

.

'. '

.

A Justiça Eleitoral, com a energia que o lastimável
Por unanimi,dac{.e, deixou de ser conhecido

_ epis9dio merecia, anulando o pleito de Turvo e mandan·
o recurso da Th1ião Democrática Nacional, con- I' do apurar com a maior severidade as responsabilidadeB
tra decigão do 'f,ribunal Regional de Santa Ca- neles não interferir, para. de_svirtuá-los pela coacção, da fraude, está reabilitando o nome barriga-verde, SOll
tarina que anulou as eleições municipais reali- 'I qualquer que seja, ou pelo modo, seja o qual fôr, dé fa' os aplªuso.l dê todos quantos, validamente morais, con,

zada's em Turvo, na. prímei:a zona, Araranguá,
I
zer valer o p.oder de qu� dispõem em benef�cio dêste 0,1I fiam e servem'a Democracia.

pelo fató de terem SIdo aceItas as provas da daquele partIdo. Em 190>0, em Santa Catarina, observa, xxx

fraude reà'lizada,. e de que fôra acusado de par. mos que haví_amos atingido êsse clima ideal para a li. O segundo motivo, é bem diverso do pr-imeiro: é d(l.
ticipação 'o próprio juiz eleitoral. berdade e a lisura do pronunciamento popular. alegria cívica »ara os catarinenses. <E está contido n:i

Resolveu também a alta côrte, pela unani- Agora, nos primeiros pleitos que encontram o sr. eleição, pl'áticamente unânime, com que o eminente con·
midade dos seus juizes, declarar a nec�ssidade Irineu Bornhausen no poder, o doloroso episódio de Tur. terrâne_o sr. NeÍ'.êu Ramos foi elevado, pela quarta vez, à
de apurar-se a responsabilidade do magistrado I vo vem atestar o nosso retrocesso ao aviltamento e à de· Pf;(í�!itl'êné.ia da é�mar� dos Deputados. Assinalando a

.referido nos fat�s fraudule�tos praticados e a-
I grada?ão do� costumes polít�c.os. O ambi.ente �ara .a f�au, ,consagradora esco���. prudente de Morais Neto, dos mais,

purados,-pelo Tl'lbunal ReglOnal deyendo o res- de, ali pratIcada em benefICIO do partido sItuaclODlsta, 'brilhanfes 'e lúCidos 'comentaristas põlíticos do Brasil,
.pectivo inquérito, para pr00esso penal, revestil·,I

foi gerado na direta interfe-rência do governador nas disse, em ,discurso: _

/'

se da JJaior severidade. eleições municipais. De munidpio a município, em qe,
_

"A presença de V. Exa. na-"éadeira da Pre,
Eis aí um motivo que, lá fora, serviu para pôr em senfl'eada campanha de cabala eleitoral, distribuindo sidência.,. que tanto tem sabido dignificar, é pa�

triste evidência o nome de Santa Catarina. I premios a cabos eleitorais, forçando renúncias de can,- ra fi �Nação brasifeira, sr. deputado Nerêu Ra,
Vários pleitos, desde a instituição do voto secreto, I

didatos adversários, mandando Secretários d'Estado mar, mos, um motivo, e não pequeno, de júbilo e tran·
se feriram no Estado, sob vários govêrnos, de tendências cal' cédulas de funcioDl,irios, usando da coacçã.o policia) I quilidade".

.

diferentes. Muitas urnas foram an'uladas, por defeitos dtl e fiscal, o Chefe do Executivo insuflou e aplaudiu a frau, De todos-os·part.idos mereceu os votos. De toda a imo
entendimento no processo eleitoral inovado. Por impres, I de. No caso específico do 'Turvo chegou a receber con, prensa, mesmo daquela qu.e combate áspenmente o par.
tabilidade do material empregado, até 'ttma eleição total

1

gratulacões do Juiz Eleitoral por haver êste conseguidó, tido a que pertence, reêebeu os maiS calorosos aplauso,1
foi repetida. Mas, de pleito a pleito, tivemos todos a sa- I a, pedid� seu, a desis�ência de um candidato pessedista. 'p.ela vel'ticalida,de da sua ação no cargo que tem exercido
tisfação' de constatar que a máquina democrá�ica se a· ,S. Exa; armou o clima para a imoralidade e para a cor, e usado para 'prestigio e respeito do poder legislàtivo.
perfeiçoava, }lara garantia do voto popula.r e c()nsequen· rupção, porque emprestou seu alto cargo à h.noralidade (j

\ xxx

te legitimidade dos mandatos outorgados. A velha chapa, à corrupção, Com isso sacrificou o Juiz fraco de espírito Doís motivos. Um, que nos angustia e faz sofrer ..

segundo qual os governadores presidiriam a. 'e_leições co' e leviano, �onfiado no todo-pode'roso governador: Mas, o alma' catarinense; ;Otltro, que 90S compensa da angústia
1110 mag'istl'ados, caiu no ridículo, porque o chefe do po-} que é muito pior e mais grave :-sacrificou o bom home dtl e faz- vibrar o amôr pela gleba abençoada, que queremos
de.r executivo não preside pleitos. (} qeu lhes cumpre � Santa Catarina, pelo qual lhe cumpre zelar através ,da altiva, culta, digna do aprêço e da admiração do Brasil.

"',

')
..

tivamente, e como suplen
tes: Humberto Moura, An-"
tônio Maia, Licio Borralho
e Virginio Santa Rosa -

todos qoin pequenas dife

renças de votos de uns pa
ra outros. Antes de se ini

ciarem os trabalhos da ses-

são, a reportagem registrou
um movimento entre alguns

mas não conseguiram reu

nir em favor deste mais. de
doze sufrágios. Depois de

proclamar o resultado da

eleição o sr. Nerêu Ramos
formulou um apelo aos lí-
deres das diversas bancadas

para que enviassem à mesa

a relação dos seus correli

gionários que deverão com-
j. .-

por as comissoes permanen-
tes.

vem cobrando maior'vólu
me nalguns momentos. A

proposta de Washington pa
ra unir as Américas no

combate ao comunisJl1o re

ceb€u hoje um apôio de
maior grandeza, quando o

Brasil- se pronunciou a ia�
vor do plano em sua forma

atual, sem emendas ou sem

recorrer a planos semelhan
tes aos oferecidos pela' Ar-

-, gentina, México e Uruguai.

I O lUSODA CIDADK ..

UDENILDA - Você me

garantiu que em 1954 nós

sozinhos ...iamos que
vO'cê garantia, que eu ia

ser a tal. ..
GOVERNILDQ - 'Sozinha
você pode ir, mas é pró
beleléu ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florian'óp�lis', Domingo, 14 de Março de 1954

Vende-soe Campanha Nacional .�e Educanda·
For motivo de transferên- rios GratUitos

"

cia de residência para ou- SECÇÃO DE SANTA CATARINA

ra cidade, vende-se um
Todos os representantes desta nobre campanha, de'

Florianópolis e de Itajaí, são convidados para.urna 1'eu-
'

.r.io estofado em ótimo es- - , ..Jnião no proximo -dia 16, terça-feira, às 20 horas, no Gí-
tudo, "um quarto de soltei- n�sio An�oniet� de Barr�s a fim de fe proceder à elei

,II, uma mesa redonda,' uma cao da Diretoria da Seccao Estadual. .

«scvivaninha .e um armário" O Dr. Felipe Tiago
�

Gomes, Diretor- Técnico da

-rara livros.
C. N. E. G: estará presente à reunião, '

de regresso do
Rio Grande do Sul, onde se encontra com objetivo

Tratar à rua Tenente Sil- idêntico.
,eira. 130:

GIN�SIO
EMl OU 2 ANOS

ICursos "José Bonifácio"
Diretor: Prof. Antônio'

R. RoIdo '1
Praça da Sé, 28 ..:._ Telef.133-:070. Iex. Postal, 6374 - São

Paulo I

A quem possa interessar avisamos que o Edital
de Concorrência Pública oestinada à construção de
um Restaurante Popular do Serviço de Alimentação
da Previdência Social - SAPS -, se acha publica
do no "Diário Oficial do Estado" de 12 do corrente.

Qualquer informação com o Snr. Athanagildo Sch
mitt, Delegado Regional do SAPS, residente no Ho
tel Cacique ou à rua Felipe Schmidt, n, 41.

----------------------�------------------
. /

.
:í\ Facüldade de Farmácia e Odontologia abriu

inscrições para _ o concurso de habilitação, .em segunda
chamada, no corrente ano, objetivando o preenchimen
to de uma vaga no Curso de Odontologia e de vinte e

seis vagas ne Curso de Farmácia. Quaisquer in101'111a-

cões sôbre o assunto, poderão ser obtidas pelos interes-
Silvi El 'do C

.'
d C hã f '1'

.

P
"

..... ld d' E
1 vmo VI 10 arnelro a un. e aml la, e-

sados na SecretarIa da cltada Facu a e, a rua :3teves dA' t C
.

d C h f '1' f d
'J'

.

1 A
.' . - ,. d'

ro ugus o arn€lrO a un a e . aml la, pro un a-

unlOr, n. . s lnscrlcoes encerram-se no prOXlITIO la

I t 'b'l"d d 'f t
-

d. -,

d
. . .

d
. men e sensl 1 lza os, agra ecem as mam es açoes e

treze do corrente, devE'n o as provas ser mlCla as a par-
.

b'd
.-

d f 1" t d
tir do ró�imo dia" 'uinze., " pesar re�e 1 as P?r o�aslé�o o, a,eClmen? o seu pran-

.__p__ . q .

1
teado e mesqueelVel lrmao, cunhad-o e tIo Desembar-

U· 'd I' ,.
·

. S II gador HONóRIO HERMETTO ÇARNEIRO DA

Sln,a ·e ·çucar IIUCaS' ,. "'I CUNHA, ocorrido na, Capital da República, no dia 5
.

_ ..• do corrente, e convidam seus parentes e amigos para a

Asse-mblé·18 Geral Ord·,o.\rla••
· missa que, em sUfrágio de sua boníssima alma, man-

.

.

.' O . '.I. .. JJ dam celebrar. no alt,=!r do Sagrado Coração de Jesus da

I
.

I

Catedral MetI:.opolitana, segunda-feira, dia 15, às 7,30 Me'c o'g IPelo presente ficam convidados 0<; Sennores Acio- horas. ano ra O
nistas a comparecere:m à Assembléia Geràl' OrdinárLl, Antecipadamente, confessam-se gratos a todos que A Escola de Esc�ita e Fa-
8 ralizar-se no dia 17 de Abril próximo futuro, -pelus comparecerem a êste áto de caridade e fé cristã.

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

..ta,' Município de _Tijucas, EStRdo de Santa Catarina, a-

fim de deliberarem. o seguinte. Procurar p Tenente Bar-

ORDEM DO DIA
"

'LI'ra Tenl-'s Clube' coso, no edifício da Escob,
10) _ Discussão, aprovação tio B3.1Dúço,' Demons-,

!
no Estreito.

tração de lucros e Perdas, l��:la\ório d�,Dire- FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO
_

toria, Parecer do Conselho I:' iscaI e COl1(3.�' <1u , ,

.

'.

,

exerClClO de 1953. I Grande Shaw da "MAIOR" da Rádio Nacional pela
20) _ Eleição do Conselho Fis�'ni. primeira vez nesta Capital, diretamente para o "ClulJê

30) _ Assuntos de interêsse :-;o�ta l. da Colina".

São João Batista;o8 de Mal'�\.' clt' J954. Apresentação da Orquestra do Lira com I,OVO re-

Cesar Bastos Gomes - Dirdo,' CErente pertório de músicas do m01)1ento.
AVIS-O - Acahm-se à disposiçã\0 dos �f:l_hores ,Acio- Reservas de Mesas na Relojoaria "Müll",r".,

nistas os

.

documentos a que S"; refne o a1:tigó Cr$ 150;00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,00.
99 do Decr�to-Lei nO 1.627, de 26 de Setenl�'l'U NOrA: Exclusivamente para Associados.

de 1940.

�-�� .. ��--"'__."""';::-';;";';;"..'

-----------------..;;_-
/ I Preceito do Dia

, "' o 'DESCANS,O DO FIM

DE SEMANA
A,G·�NTES-.·'· Np;:"� INTERIOR

MESMO SEM CAPITÀL E SEM NENHUMA PRATICA

Além do' repouso diário,

I
o organismo necessita de

I descanso semanal. Por isso

: é que se adotaram a folga
: dominical e a semana in
I
glêsa .. Esses dias devem ser

Grande Organização de Tecidos de ,Sã� Paulo procura pessoas honestas

e trabalhãdoras, para venderem CASIMIB,AS, LINHOS E TROPICAIS, di
retamente ao consumidor ou revendedor, pelo fácil sistema de Reembolso

,

Postal. Paga-se ótima comissão e fornecem-se mostruários
.

inteiramente

grátis.
Cartas ,para: TECIDOS MEHEEO - Caixa Postal 4.020 - São Paulo. -

. (

/

--- ; aproveitados .para apsseios,
.

. ,

I de preferência pelos arre-

r\m""'i�'I" Ye.nde ·se ':��:: �:����:d:�::l:;��
.

"
"

\O terrco do' Salão Grêmio que se

perma.
nece durante

21 na Rua Blumenau - a semana. .

'!
.

,

.

. Um_ armangem e Bar. I
.

�,' ,

,

Ótima freguecia bôa casa I Ap'oveite o descanso

Itajaí, /
.

_
_

. I semanal. pam passar al-

Tratar no meSll)o.
.

,

I"
gumas . hot�as apmzíveis

Motivo . de �doença .com
.

ern parques.; sítios; [a-
urgencia, ""

..

i zendas ou. pmtas.
- <, :

Preçc: 2Cr$/ 90.000,00. I SNES.

-

----_-

......

1 itianll�
RUI STOCKLER DE SOUZA

III
A semente dêste intercâmbio. com os paranaenses

foi o jornal da Milicia do Paraná SENTINELA, atraves
'do qual, .c0l110 já- Ó dissemos, tivemos o primeiro con

tact� cPP1. '?J,���Jltão Tenente Pombo que naquela folha

publicou dethl,had,a _reportageDf. sobre um torneio de
esgrima. entré ,0.$. milrcianos e estudantes ,de Curitiba:

Escrevemos,tiO POmbo e: num �ia �e Dezembro d-l1919,
de surpresa, fomos a CIdade �orrlso para um , contacto
pessoal, conhecimento recíprecro e para cruzarmos 'ar
mas, o que fizemos sem caráter de competição. Aí selá
mos. essa explêndida amizade que hoje. nos une. Rece
bídos fidalgamente pelo então comandante CeI. Sche
leder, prometeu-nos aquele distinto oficial superior en

viar uma caravana dos seus comandados afim de' retrí
buir a visita. Prometeu e cumpriu. No primeiro trimes
tre de 1950 aqui estiveram oficiais do Paraná que co

nosco disputaram cestoboI, voleibol e esgrima. Foi as

sim .ratifícado o nosso pacto de mútúa amizade.
E.steve aqui naquela ocasião, e _nosso amigo. 2° Te

nente Orlando Xavier Pombo, culto e brilhante oficial
paranaense, que voltou em' 1953 e novamente se encon

tra entre nós. Lisongeiro,' para nós, o conceito que for
mou e 'tem sempre externado, de nosso povo e da nos

sa cidade. Temperamente ardente, culto e possuidor de
expontânea iiispiraçâo, 'brindou-nos, na época, com o

sonEto-F,LORI.t\NÓP0LIS, publicado na n? 2 e 3 de
Fevereiro e Marco <10 jornal "A Patrulha" e que a se

guir ·transcreven{os:

FLORIANÓPOLIS

Na placidez de mar dormita a ilha imensa,
Sob a bendita luz de

-

estrêlas fulgurantes.
E é tanta a calma ali, que até o turista pensa.
Ser ela.a alcova d� celestiais, amantes.

.

.

.:� ..... �
(o;,,� �

". ...:�
_. ,,'r I

--- '.,'.. j_.

Unidos pela fé, no ardor da mesma crença, ,

'Homungam' corno .irmâos seus nobres .hahitantes;
�. D�' il�a, a superfjele ,. que é ,qas�,fl�e extensa,
Encurta-se ante o olhar dos -'Oravas' navegantes.

... "...
•• ,,$... J

•

.f<... � \ ,,,," •

•

Eis Florianópolis. A estranhavmaravilha
Que, engastada, no .mar, toma 'a fórma de ilha,
Para ali receber as 'henções de Jesus.

Esta' ilha é mulher ... E que mulher formosa! ...
Em seu regaço brilha a joia esplendorosa'
Que os homens batizaram: "Ponte Hercílio Luz"!

Esgrimindo o florete e à pena com a mesma maestria

com que maneja a oalavra êsse soldado, nosso, colega
e amigo, cuja visita nos- honra e alegra, é autor. 'do ·livro

"Imunização Ideológica", um_trabalho antí-comunista,
e de um opúsculo "Palestras", além de que foi o Re
dator e Diretor do jornal "Sentinela" fi da revista "Ba

luarte", onde vulomosa e a soma dos seus artigos.

SENGUN8A ClIAMADA DO CONCURSO DE

� HABILITAÇÃO
..

Desembargador: Heneríe
Dermelo Caraeíro da �CUDha

o ESTADO
----------------- ------ ----

I�

SUPER C.IMENTO·
·

••CO
.

','

A Indústria Nadonal

se. orgulha de oferecer ao Brasil

.

um dmento \sup�rior em resistência e
'�

alvura aos similares importados
-;/ J. •

• O emprêgo do SUPER CIMENTO PORTLAND
BRANCO "IRAJÁ" em revestimentos de inte

riores e exteriores, trabalhos de decoração,
modelagem, pavimentações, "terrazzos", marmo-

/' rites, pedras artificiais para exteriores, ladrilhe s,

tintas impermeáveis, etc. permite o mais per
feito acabamento e extraordinária durabilidade.

• O SUPER· CIMENTO BRANCO. "IRAJÁ" é

..\.. distribuído em todç o terrrtôrfn nacional, pelas
principais casas do ramo de·materiais para

construção.

• Os nossos Departamentos de Vendas e T·éc.nico
estão ao dispor dos interessados para quaisquer
informações.

CIMENTO PORIlAM-O" BRINCO DO BRaSil SII
EscritÓrio: Rua da .Assembléia, 104, 7.0 andar, Tel. 42-4127

'ábrica: Avenida Merití, �sq. Água G.rande - Distrito Federal

Aviso

-PULMOSERU
t ô n i c o . R e s p i r-e t ó r i o

OPOBYL
FíGADO - PRISÃO DE VENTRE

O� lABOR.ATÓRIOS A•. BAILL! com�nica,!, que, por m'otivo de férias coleti1rus,
I os seus dlvers_os serviços nao func,onarao no período de 1-4-1954. a 30-4-19-54.

I TodaVia, um plantão �i(�ró à disposição dos Srs. Médicos, para a entrega.

t_de
amostras .dos espeCIalidades dos loboratórios.
MAR S. 4..• Rua MaL. Deodoro, 528 - CURlTle�

flORIANÓPOLIS • "
.

Dr; Miguel Nunes Fernira

t ..Missa de 6-
Tom Wildi. Junior

A

mes
zenda necessita de um Me-

canógrafo. o

.

. F"que�.J
.

em serll
.

Vlnbo Crel.otado·
y

':
-

(Silveír,a)
! .

Synowa Wildi e filhas, Tom Wildi e senhora, José'
Hasil e fámília, Georges Wildi e família, Francisco Mou
ra e- senhora, convidam seus parentes e amigos, para as:
sistirem à Missa que mandam celebrar na Catedral Mf.
tropolitana, no dia 18 às 6,30 horas, peh alma de seu

querido TOM.

Antecipam agradecimentos.

.
.

CLíNICA GERAL
Úlcera do 'estômago e d.uodeno

Clinica Medica, doença� do aparelho digestivo úlce
. Duas casas de madeira ras do estomago e duodeno e allergia-dermatologica.

no fím�da rua Laura Cami- Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de Ja-

tiha ,-Meira..:. ,_.' ;:t�ir?, _fItênde, ;;í. rua, VictÇ>r Meirelles; nO 18, . 1° n�ld.
........ t

\ 'C' -

"A C
. âlanamente das 9 as 11 horas .

. -.1-ra ar na asa apl- Ch d' 1
1"

.,

.

,
ama os a qua quer hora do dia ou da noite no-

ta . Hotel Cacique, á rua Felipe Schmidt.

Casa· a Beira MarVENDE-SE
Por motivo de força maior vende-se o Bar e Con

feitaria "SCHMIDT", situado à Rua Geronimo Coelho'

m. 18; nesta Capital.
__...."".< Trarta no mesmo local à qualquer b.ora .d() di;

Vende-se aprasivel vivenda situada a Rua I1Iocaiuvlil,
n. 43, nesta Cidade. Mais' informações, com o Senhor
Alcibiades Dias, rua Alvaro de Carvalho, n. 19.

- .' . ... !

•
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J - Vitrinas niralórias "LUZALIJE"
'1

PARA BOMBONS' -_ BISCOITOS
CONFEITOS - DOCES _ BALAS
PERFÚMARIAS' - DROGAS, .ETC.
EM DIVERSAS' SECÇÓES DE" CINCO
DIVISÕES, EM CRISTAL, 1\RTIS'l'iCA
MENTE APRESENTADAS,' FABRICA
DAS PELA PRIMEIRA.VEZ NO BRASIL,
PELA MAIOR INDUSTRiA NO RAMO,

* * *

Protesem-Conservam-Expõem
* '" • i ....-..

* PEÇAM CATALAGOS ]i..USTRADOf:;
* AS LEGÍTIMAS LEVAM NA TAMPA

A MARCA LUZALIT:8.

L UZA L J T-E·
Comércio 6 Industria Ltda.
Fábrica: RUA BOM PASTOR, 21ô -

CAIXA POSTAL 5986 - SÃO PAULO
REPRESENTANTE:

EDMUNDO SEIGNEMARTIN FILHO
Rua Nioac, 108 -lo/andar _. Fone: 34·5691

SAO PAULO

---_._--':..=:.....:_.::------_._. - ------

,,,. 6....:.j�._.IIIilIIIP:��,���. e ,

BSTABe��
NO LAR' E

..
NA SOCIEDADE'

Sanjo André O ESTADO apresenta
:.'nC'el'as felicitações.

- OCTÁVIO E. SANTOS
SR. LINDOLFO
FRANCISCOCentro fabril, de indústria e de labor constante,

Uma colmeia humana, ativa, organizada,
A produzir, com empenho e sem perder instante,
De tudo quanto é bom, bem diligente e ousada.

x

I' FãZ a�o� amanhã o nos-I.
1',0 conterrâneo Sgt. Lindol-

_ I
fo Francisco, do Exército

IN<lC"onal,
servindo no 14°

E. C., onde, pela sua ca

nac.dade de trabalho e dis-

., �).plin:l, goza de muito- con-'
ceito por parte d9s supe
riores hierárquicos sendo

-

.iinda
'

muito estimado pe-.
los colégas e subordinados.
Ao distinto aniversarian

te cs felicitações de O ES�.,
x

>, ·TADÓ .'
.

nala o transcur=o UI' am··
'

vervário natalício da exma.l.lAZEM ANOS, HOJE:
""1l''.l.· d. Maria ,")jel1a do
Amaral Moritz, esposa do I

Ó Panorama bélo, excelso, impresionante!
Das chaminés, que aos céus apontam, fumarada
Por tôda parte se ergue; aqui e além, distante,
Escura ou clara,- 'enquanto se ouve, .harmonizada,

. .

A orquestra alegre: o som de muita serraria;
Os carros buzinando: a malhar, os ferreiros;
Tecidos, trem e usina. ... e o que mais eu diria?

Obreiros mil, em massa, a trabalhar, ordeiros,
Por um Brasil melhor em tudo, em horaría,

+Por esta Terra boa e de bons brasileiros!
x

ANIVERSA'RIOH:

SNRA. HUGO

FREYSLEBEN
-Henina Regina Stella,

fJ.hinha 40 distinto casalTranscorre, na data' de I'OSSO presado conterrâneo
hoje, o aniversár.o natali- sr Jr ão Eduardo Moritz,
cio da exma.: snva. d. Mal- Dama que desfruta di'

dr, Silvio Ferraro e sua

exma. esposa d. Maria Ba
viria Freysleben esposa do um vs.sto circulo de ami-a .'

c-

.tista Ferrara;
li F 1 b altc zé:d{;s na sociedu .:'1'> localsr.

.

ugo reys e ep, ) - - 'c,
_ Dr. Zenon Pereira

funcioná��o do resou�o do I I� r .�;üas �precj�", eis �JUé
-

Leite, alto funcionário do
Estado, ja apo'Selltado. lldu,;,'s e invulg .:':P,:; virtu- Ministério da Fazenda e.
Dona de virtudes excep- des ver-se-á, 'p'.) - certo,

I
.,

t C,

.

_ <:lue Ja exerceu, nes a a-
clonais, a distinta aniversa- c, rr ada de carin ":.(.'''9. .nar.r- '+ 1

'

1 d f
-

. pj.a, as e eva as unçoes
riante

.

terá oportunidade f.,d�., ões e alto aprece pe d I t d Alf' d
.

_ ":. ',nspe 01' a' an ega:
de quantos a conhecem e k transcurso de tao sumI-' E d D 1'.'

I
_._. xma. snra. . u ce'

fl:.'all\'a data.
Sá Luz, esposa do sr. Ar
noldo �uz, tabelião em .Io-

admiram.
O ESTADO apresenta A" muitas )1.) nenagens

g'lE' serão tributadas .i

c.isnnta dama' aniversarlan
•

to, 'J ESTADO, respeito.ix- Earbato Wabner, esposa do
">1' Laudelino Wagner, alto

cumprimentos . respeitosos. iilVii€ ;
_. Exma. sra. d.

SR. ARONY N. DA
COST.'\. oT.l'nl"" se assoei r.

Trunscorre, na data de
comerciante nesta Praça;
- Sr. Bento Oliveira,

alto funcionário da Facul
dadc de Direito de ' Santa

amanhã, mais um niversá- SR. LUIZ B. DA SILVA
rio natalício do nosso pre Vê transcorrer, no dia de
sado conterrâneo sr. Arcny -hoje, mais um aniversário
Natividade da Costa. Ofi- de' SU::l natividade, o nosso

,
. Catarina .

. cial Administrativo

servln-I pr�sado conterrâneo. sr. . _

do no Tesouro do Estad,J. Lmz Boaventura da Sl1vaAd· IO nniversaria·,lt-e, servi- proprietário do Salão "Cin· .ura ,eClmen O
d:-.J]" público dos mais catt> (?O Minutos" e. eleniento \' S- J dhgradlço a ao u as

g:-:'izudos, já' exerceu de-' muito relacionado nesta 'ladeu, uma grEça aIcan-
�

-;adas funcões revelando7
I
Capital. ';;2�':::.

�e intdige�te capaz e de Pr�fiss�onal .competente,
�·.:im(1c capacidade de tr·a-; honesto,e de fina educação,
balho, sendo aiqda muito, l·ecE.bera, por certo, na da·
Es�i:llcdo na sJciedade 10- t.a de seu anivçl'siirio nata-

CCtl por apreciaveis qua1i !íeio, as mais significativas Frecisa-se de una que
,bdE" 3 de c.àrnthl'

,
c forml;\- l)1_':)vas de estima por quan- s[!ib.i cosinhar.

çãn de coração, ao par iir� los o admiram e �espei-l T;'atar [l Rua Feliciano
<ma educação. ( . :am. . ;\)vnes 'Pires _ n. 14.

1\1:1 data de an,anhã v�r- -------- ..

W. A.A.

EMPREGaDA

�t;-� cHcado de carinhosa�

r,,;nj{Lstações de apreço I?

rcco.phf'cimento por qu'�'1-
to.; o estimam e admiram

às quais, 'prazerosos, os

de O ESTADO se asso

ciam.

SRA. JOAO E. MORITZ

.\ data de an;élnhã aS:;i-1

Luey

.;

i_
.'

.�. \

'�._'";'.��,,<:� .•

•• -..o'l.'

.e!J
.

(J prestígio
.

de seus .produtos
aumenta
com a qualidade dos

[,

MOTORES ELÉTRICOS

. Seus prod-utos podem obter dos
consumidores muita maior aceitação
'e prestígio,' se as máquinas de

sua fabricação forem equipados com
os famosos Motores Elétricos ARNO.

Em vários tipos e todos dentro
das mais rigorosas especificoções

técnicas, os Motores "Elétricos ARNO
contribuem paro oumentor o

renome de seus produtos ... o seu

próprio índice de vendas!

"
r

Mótore. lí1eUlofáslcol e ti'ifáslcos
. Mo.fous tlé: con�tru�ao e=.���II;d

AR·NOS,4
-INDÚSTRIA E· COM�RCIO

MAtRIZ: Av. do Café, 240 (MóÓ�a'
Tel.: 33·5111 ---Caixa Posta(S.2)7
SÃO PAULO _ Est. de São Paulo

-:--.� �- �'. �,_..:': ..-
, ,::..... .

. ,"�'Pa!f()���]i[&-;�.Jinit!mr�:,- parto i\$:-�Recife .�- Campinas -� Sallt� ,--o Ribeir�() Prêto,

=
Máquina geLavar R8;�� r, I'P:!��!t:od:AS�!:O

e -Pralol "Prila'� '� tlT Antigamente. era grande
... ,) número de pessoas, de
4!

crianças principalmente,

Esc:ritório em PORTO ALEGRE. Av. Alberto Bios, 3.D

, -c
"

..

•
o,

,
,.,

•
"':> ;OI

II!
'o,

.�
,
1
•

;
�'
• I
. ;
....

\ '

o ato ai piaDo
I ba lista .-,

I
(SNA) _ o Conselho

da Fed�ração Batista Euro

péia, reunido em Roma, no
meou uma Comissão com

, plenos ,poderes 'para traba-
.

lhar
-

em tôrno da proposta
que, visa a criação de uma

Sociedade dé Missões Es

sl'angeiras ,dos Batistas eu

ropeus que' até agora não
estão ligadps a

_ qualquer
empreendimento dessa. na
tureza. Os Batistas da A

lemanha e da França de
ram inip�lso ao movimen

to; 9s da Itália, �spanha,
Suíça e Iugoslávia, demons
traram vivo interesse.
Os ';Batistas da Grã-Bre

tanha e da Península Es-

I
candinávia já estão promo
vendo trabalho de missões

estrangeiras. Aliás, deve-se
lembrar que a Inglaterra é
o berço das missões mo-

I dernas, cujo patrono é o
.

imortal Guilherme", Carey.

lU€ adoeciam' e morriam
.le difteria. Graças ao des- -

cobrimento do sôro anti-
� diftéri�o, a mortandade por
esta doença di�inuiu ex

traordínàriamente. E o sô-
1'0 é tanto mais eficaz quan
to mais cedo Iôr aplicado.

Se desconfim' que al

guém está côm difteria"
[aço-o pl'OCum.1·, sem de

morn, o médico ou o Cen
t1'O de' Saúde. - SNES .

Com 'apen'as uma pequena entrada, e
Cr$ 600,00 mensais V. S. poderá possuir em
sua própria cé)sa 'sua lavadeirn elétrica.

Simpíé's'no manéjo, lavando em apenas
,1 minutos '5 quilos de roupa.

Procure hoje mesmo sua Máquina de la
Vélr roupa- e pratos "Prima" e não terá mais
aborrecimento com lavadeiras.

Esta é uma oportunidade que V. S. não
deve perder. ,

� ''"< Uma oferta especial de:
PEREIRA OLIVEIRA elA.

Rua: Conselheiro Mafrq, �. 6 - Fone 2.358.'
"TUDO PARA O' LAR MODERN01'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- 4 o IISTAOOFlorianópolis, Domingo, 14 de Março de 1954

:Be conformidade com a .: d' . iob
.'

o 'Pa'- lF"ANCOS FAYOltIrOS OS BRASILEIROS.

: "

.

"
ra epOlS so repuJar Y

tabela de Jogos das elimi-
I raguai pela contagem mí- Q.TTÉ JOGA'RA-O NO MAM.CANÃ _natórias das Copa do Mun-. d' ba

:&.J
.

I ruma, sen o am as as par-
do, pelejarão no colosso do

tid H das domíi as rea aza as nos omi-

Maracanã, na tarde de ho- . d" dversámos os nossos a versa-

je os selecionados do Brá- .

.

.

'f'
. , leci d

.

. l'
,.

.'. nos, o que sigm ica que ja se eciona Q. nacionai Jogara
511 e do. Clllle...

,

I estamos a caminho da sUi-1
como franco favorito.' Não

.

Nos jogos com os andi-I c�. .

obstante, Zezé Moreira ins

nos vencemos :por;2 �,() pa
"o'

Para a pugna d,e hoje, o truiu seus pupilos contra o

.r-,

Será um sucesso a tem-
d 'd'�' 'ft·

'Io campo do Ipíranga,

pora . _a
I

o ."aXlls ;::,:;o:�jm�:'�:� l:�
F' enorme a '-expectativa "

"

,_., .

- ,,:r;thar gr�ndel? assistências.
_ gar, �foje, á 'ta�de, novo, e

"

,

bli 1 t d 1 d I ar a E ue as duas _:.: Continuando com a _ N'os dois encontros
sofrer menos, pois estamos

uO pu iCO pe a empora a,' ares, esperan o' ev
, I spera-se. q sensacional match entre os, -,�

1·
I

. dentro da nossa cancha.
c:� .Caxias, de Joinville, que. melhor nas, duas pe eja,s i p.u�nas. int�rmunicipal� se-, conjuntos da Juventude 0- t·.!';.} política de isolacionis- que o selecionado brasilei-

t t I t t A' h d I t an
' ti

- I d tará di
Mas... estamos muito con-

110 .momen o con a com que sus en ara com o "vai, jam ren 1 as e e e riz -

perária Católica (JOC) e :''-10 nas compe içoes

espor-I
1'0; ISl'U ara com os an 1- I

• '. _

. .

t I it d
-,

t fei II .

d ao ú ,

A ti d ídi G' C B D
fiados e os chilenos estão

uma equipe cem por cen o -r.a !IO) e. e qum a- .erra � es, proporcionan o p -, do Clube Atlético Barrei- tivas, a rgen ma eci lU :-.::>S e uarams a ..., .
'

'

id
.

t I\'}'" t d d âb 'I' ilhé t d ''::
tará tI' • muito modestos. O seu Ti-

aguerri a e entusías a. . t eneo, na ar e e sa a-
,.
í) ICO L eu .JllOll1en os e

rense, de Barreiros, em que nao es ara presen e espera mTt:'�'BC ar importân- .

C d 1 d" " � S l'Am' . ,- rado tem respeito tiradas
O alvi-negro do norte vi- do. ambas no ampo a

I
ansiec a e e' suspens� disputa de uma linda taça aos Campeonatos u - e- cia . uper ior a 4 milhões de

I
.

deverá Ad'
. . com esta: - Só não quere-rá com todos os seus titu- F. C. F., que evera apa- guar emas. oferecida pelo sr. Elpídio .1'·..canos de Natação e Atle- cruzeiros.

/' Machado, gerente da' firma tismo e Mundial de . Bas- - Ao que se anuncia, o

I m�s ser goleados. Os brasi-

t t d 1· t
.

d Ot GI" d
. Ieiros devem ser camara-

Germano Stein Comércio' e que e, o os a serem rea i� rema 01� O' orra eve-

V '

O CI IS DESPORTISTAS DO PAR\NA' Indústria. dos O'P nosso país.
c

rá voltar ao Vasco, onde
i das. -Não temos pretensões ...

FERRO IARIO 3

I
FI A

. "No primeiro confronto .; Escurirlho" ".\I>onteiro novamente secundaria Flá-

C�XI��ia� �rindou os Tr�nscorre em elevado pa- apreço dispensados as pro- realizado em Barreiros, do- mineiro, foi co�tràtádo' pe- via Costa. Essas

x

�r:dinhas do

d
. f' d

-

d
. d d I minao último, a vitória per- 10 Fluminense por dois a- -- Em disputa do Torneio l T' d

-

desniseus torce ores, quinta- ei- rao e Jogo e e e, e 1\- i vaso "

"custando a sua+ trans-Ll' . I .: I
seu ira o sao para espis-

ra, com um embate de' cação desportiva, os' tor- Nas primeiras 'rodadas tenceu aos locais. Daí o de-,
nos, custari o a sua- trans-. I'riangular estarão em con- .

taro Os chilenos já desco-

f C B P t' isit t f .5'::,1'0 nos rapazes da J.O.C. Ierência a quantia de 666· fronte hoje, em Curitiba bri .

grande envergadura, rente' neios mt. renno erne - ,as nossos VIS1 an es oram . , riram que a nossa. maior

C P d P· O 'f li
. de lirar a desforra. mil cruzeiros. ,- os conjuntos do Coritiba e f "

80 Ferroviário, campeão ta e mt.' e ra Ires. mais e izes na esgrnna on-

I
'

I
raqueza e a mascara ...

O lt d d iment d ; d nc ram galharda' O J'ogo p"'omete .<'er do - Em 6 de abril, em Lon- A gua Verde.
p:::l'anaense. resu a o e .compareClmen o e, repre- e. ve e, - �1 't-

. . X X X

')" x 3 ,di'z bem o que foi a sentantes da nossa'melhor' mente, a prova de florete. agrado de todos, pelo que i dres, tl.:'r� iníçio o Campeo- --,- H( je, em Salvador, , AI' d' d'
,

I d 1 d T' d ' 1 ." I
- em ISSO Izem que

J d Ih
'

d d 'd' b d
. Na- lhes sorrl'u a VI' to'ri"a no devtrá ser grande a assis- nato Mun ia e enis e sera oeclúH:]o ent1"3 o S. C. T' d b d S J' hllta, atestan o'me 01' o po- SOCie a· e", iZ em' o lU- o

.

. o 'Ira, o rece. eu o o lC ,
. • ... \....

d d
-

j
b I':' tenc··a no �ampo ip'i�an- 'Mesa', corq li presença i de, S'ahia e o Vitória, o Cam-

de�'ió da e�u,.�pe joinyilense. t�res,I,s.e.'.�.'e.','
a consi �raçao

ej
o ao.

"

..L'
,

�.1 :" ",',', ,t Na .segunda rodada de i5l1ista, cê·rca dE' 400 participantes, reonato Baiano clt. Futebol.
'. "-, '; '; '-'" , .'

V d' !'e!)i'e�eni.ando 38 nações, Mário Viar.a será o árbitro.
'�' �.�.. :.) : .,'

, ,,,;,.::��-:;, ": ':'�
<;sgrima o Barriga ,er e

. .. .-__
I indu�ive o Brasil. I

zé Moreira. De fato, o Meri-

CÚMISSÃ()�J!RÓ-ESTÁDIO.nO<PAULA levou a melhor àrrebatan- go com Solich . derrotou o
., - � , .... . I d

.

.

t
- Está sendo projetado, RIO,]? (V.A.) - Em FI

.

.. .

,', i RKM','O'S' ·ESn,O·'Rm.·E C·L":,l',;Sr..· .,'
'co .ao,s. ema�s concorren ,es

TABELA DE 'rRL�I-
"

.

1
.

ummense com a chave
./. r n ,r.l! u �

t' d O I
I'. em Rqn'a, um torneio de

I
nevas d€ClaraCões para o �d Z' ,

B· 'L�'A:�N"Ç'O' G'E'�R";'A·.L"<' 'R'E"F�JR:E':'N:_'�T-"�E'''''' A''O}'M-:OVJMENTO :1.:1 :��:;: e��\:ião,m�:: NOS PARA A futebol, participando os; "Diário Cario�a;', o técnico
I

o eze ...

.n.c; SUMANA .

clubes Fkmengo, do Rio;, � chileno Luiz Tirado dêu'
FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 1952 '

.::ando assim encerrado o L

Real, de Madrid,' AI" t
-

t'··- Ab I
A DE,ZEMBRO DE 1953 torneio CMT. PEDRA PI- rsena , ,m eressap c opm1ao so re - D-O-U-T-O-R I-V-O

E' a seguinte a tabela de d L d
..

R
.

N' l' t b 1
- .'.

JES, com a vitória dos ,ca� e Gil res e ama e a- o nosw ,(.l e o : parabens. O Botafogo hoje
li'einos para a. semana, ela- � ,.!'; lo'"

.

"P-
" . )lo

t'
. . J..().'i�, :�al,s. .�ra m1m Jamais se con- vai dar a zaga - Santosarme!ls�s. >", ..

g��
Na' 'sextª-feira, a tradi- h�;ada pe à-F.C.F. - A Comissão de A'rbi- .:ieguir{ formar, no Brasil, e Gerson - para às COl'�3

cional tertÓlia' dó. Barriga'
. '.\.manhã - A' tarde: tros da F.I.F.A., reunida uni' plantel igual ao de 1950, brasileiras. Vamos tmc:er

/

.
. .., " Pélula Ramos (' b d' 16' d PVerde, {oi realizada 'com em �ene ra eSIgnou. e n:esrno, ao o an-ame- juntos! Depois dizem"que o

3a feira - A' tarde: Bo ' 1 't f'
.

hselecionados números de
- arDI 'é'ÚS para unClOnarem l'1cano que gan ou no meu impossível não acontece!

arte e inteiramente dedica-
caiuva; á noite: Avaí. nas oita\'as de finais da Co- país O trio atacante Zizi- Nós hoje estamos de- acôr.

.

da � especial ho�enagem 4a feira - A' tarde: A- pa (}0 Mundo, a se realizar nho, Ademi,r e Ja:�' era ver-I do... palavra que o p:lÍ
•

Of d I' tlético; á noite: 'Paula R,a- na Su;'ça. Na relação figu- .]ade�rarr:li:nte fabuloso. aquI' do Ze' na-o gosta 11em
i aos iciais a Po lcia Mi-

litar do Paraná.
JllO';;.

- rá um brasileiro: Mário Ma,� - l'onclui - o sis- de ouvir ...
I

Notícias procedentes de
6a feira A' noite: Viana, ,o n. 1 do Brasil. tema àe jogo empregado x x x

fontes autorizadas, dão co-
Paula Ramos. Livingstone, o vete- agoca pe]c,s brasileiros, bem � E o nosso futibolzinho?

,i'ano e simpático arqueiro an:.aàu;�eddo, é superior ao. Ninguem mais joga!!! Eu
��,....� do :,elt>C'ioriado chileno foi ap:.'esentauc nas ocasiões acho ê que todo o mundo
dou os seu� associados pa-

ccnü::mpJado pela �C.B.D. �itadas. _0;: ��or defens,i.vo I segu�U o conselho' do ';';2U"

h-'t I com o diploma de Honra atual.' :,1. t,G o. e ul�.a cOlsa. I' Pereira ...ra aman a a nOI e na sua
, '. ,_

séde, 'assistirem a sonele:\
ai) Mento. cxtl'orOlTIPna. Nao gosteI x x x

sess�o de encerramento e a
-- Benftez renovou con- do seiol' ofensivo' sem a' - Ontem o Pedro Paul-!" . ...,

festa de despedida que . 0- t,l'ato com � Flamengo por capaéidadc e a ordenação lançou um big apelo para o

ferecerá aos fidalgos visi-
etuas temporadas, receben- da defe!>a, embora os pon:- Saulzinho voltar. E eu, co

tantes.
do 100 mil cruzeiros de lpiros Ju1i!'ho Ej hodrigues, mo "azzurra" .de coração,
"luvas" c 7'1 . . .

dFAIXA BRANCA. " mi cruzeIros seJmu' superlOres aos a peço, que o Saul volte. V 'll-
mt�m:ajs.. Copa elo 'l\111ndo". 'te Saulzinho.

-

� �'.

L; ,'-;;

"

RECEITA CAIXA
112.800,00

339,00
20.000,00 .

25.000,00

Cautelas recebidas .

Juros contados do Banco Inco .

Empréstimos no Banco Inca '

.

Auxílio recebido do Govêrno Estadual ..
Idem, idem por intermédio do Consê-

lho Regional de desportos . 5.000,00

163.139;oó

DESPESA·
Pagto, ao sr. Waldemar Vieira Cordeiro

pela compra do terreno do Estádio 120.000,00
Compra de material de expediente 294,00
Gratificação ao cobrador '. ' 29,00
Despesas com escrituras . . . . . . . . . . . . 2.348,5_?
Juros pagos no Banco Inco p/Emprés-

.

timo '. . ::-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.872,30
Compra .sementes de grama à firma

Carlos Corradirii de São Paulo ..

Amortização' do Empréstimo no Inca ..

BALANCO .

��

440,00
8.000,00
30.155,20

163.139,00
'DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS

.CORRENTES
DÉBITO.

Banco Indústria e Com. de Sta. Catarina
Acionistas c/cautelas a receber
Acionistas c/cautelas anuladas .

35.300,00
24.900,00

60.200,00
CRÉDITO

. \ l2�000,oo

lí.OÓOoo., ,

/

BALANÇO GERAL ElYl 31-12-1953
ATIVO

"

Imoveis .

' : , "
.

Caixa " '
..

Despesas g�rais " .

Juros Bancários .

Contas Correntes l' ..
, .

120.000,00
30.155,20
3.111,50
1.533,30
48.200,QO

203.000,00

173.000,00
30.000,00

"pASSIVO
Ações .

Conta de Doações , .

, 203.000,00
Florianópolis, 31, de dezembro de 1953

'

Liberato Carioni - Presidente da Comissão
Gustavo Regis - Tesóureiro da Comissão

"""'"

..conjunto brasileiro tudo

in-,
o paulista Mauro.

, I gundo noticias chegadas do

dica que será o mesmo, com Assim, teremos o seguin- Rio já foi oficialmente es

ex�eção do zagueiro Pi- 'te quadro:
.

calada, devendo formar

nheiro que sofreu grave a-
Veludo, Gerson e New- (;(1l1� Livingstone, Alvarez e

I cid�nte automobilistico.
.

.

Carrasco; Cortez, Almei-
, ton Santos; Djalma Santos,

excesso de confiança preju- O cómpanhero de Santos Brandãosinho e Bauer; Ju- da e Eduardo Robledo;
"dicíal' a urna bôa. "perfor-' na zaga espera-se que seja linho, Humberto, Baltazar,

.

Hormozabal, Jorge Roble-

GERSON AO LADO DE SANTOS

mence',' do quadro. Gerson que nos últimos en- 'Didi e Rodrigues.
Quanto á formação do saias levou a melhor sôbre I

.

A equipe chilena,
do, Melendez,
Rojas e Munoz.

Clemaschi,
.

BARREIRENSE X
l.O.C.

- -Pequinha, uma das melhores' figuras do selecio
nado catarinense que disputou o recente Campeonato
Brasileiro de Futebol, tendo agradado nos treinos do
Coritiba será contratado pelo clube paranaense ainda

I

- Hoje, outra vez, é dia
de sofrimento. Podemos

NOTICIAS DIVERSAS
.
Uruboservauo

ZE' DO MENGO

esta semana.

técnicp do- Mengo, a ch,ave
para abrir o sistema do Zé-

/.

xxx

mo presente amanhã entre

nós o sr. Ce). Brenno Per

netta, digno Comandante
Geral da Polícia Militar do
Paraná e patrqno da prova
de esgrima. Ao iiustre vi

,;itante, a Polícia Militar
catarinense prestará espe
ciais �omenag�.
O Barriga Verde convi-
e,· 'i

Expresso Fiorianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

CASA
< '

,Ol!T,JtO DOMINGO SEM FUTEBOL
'. \

9 FiiN�irense, se,m j?gar I
pl'e.s.idente procura atendê

de!;�e a dlSputª do Campeo- la. Dois clubes,' Olimpico,
\ .' r �.I· ..

nat'i, da cidade, há qu'aJro 'de Blumenau e Flamengo,.
m(�ses, �stã/',agôra, mai� do

.

dE Laguna, já foram convi�
.

qu� . �u,hcá ;dispÓsto a'brin- dados.
dar o� se'u� torcedbres, com As negociações com os

U'11a exibiçãó que 'o tire' grêmios acima, todavia, não
.

'. I
.

da monotorua em que se chegaram a �m tenho e,
. acha. Enq,uanto os seus di-: assim, hoje não haverá jo
rigentes envidam todos os go no estádio da rua Bo

esforços para apresentar: caiuva.
urr, novo 'Figueirense capaz
_de levar de vencida os mai�

Aluga-se uma de alvena
ria sita à rua 14 de Julho
n 595, no pôrto marítimo
de Estreito, c'om uma sala'
de visita, .sala de jantar,
varanda, ampla casinha,
óois quartos e um quarto'
para empregada no sótã�,
sanitária c�mpleta com chu
veiro, água e luz com abun
dância.

�

Transporte de cargas em geral entre FlO1'ianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Ma.fra, 135
'-

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
• End. Teleg:r.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
..

A.venida 1 de Setembro 3320724
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO,
Rua Rio Bonito n. 1247

A tratar no mesmo local.
I

Mas, 'paciencia, esportis
categorizádos conjuntos do ias do balípodo. Quinta-fei-

. ......o-

Estado, a ,"torcida" alvi-ne- r[� estará aqui o Caxias que Fone: 9-3 L-96 - A!ebde' Rápido RIOMAR • PLACAS 8I1'IL1TICA8.
gra clama' por jogos amis- enfrentará ° Avaí naquele A �nd. T,�le�r.: SAN�RAI)E '. III- I d N' It0bOS, no que o sr. Thomas I dia e ° Atlético, no sába- (�genclQs ;no RtO, de_ Jafl,etro e em Belo Horizcllte C01'�

I'
li I r 8 OOD8 ra

Cha C b 1 d' d I trafego mut·l.lo atz Suo Paulo com. a Emprêsa de Trans' 811S1Uar •• tr..ves a ra, seu 19no o. poTtrlS Mínas Gerais S/A.) t••• lUlU••
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AssUmindo· �a ··liderôrito no riiuôdo
.

,
, - ,

funde,m-se'

o E�TAjJO Florianópolis, Domingo, 14 de Março de '1954
---_ .._---.".._..

--_._----

Hóje e aman.ã
no_passado .'

•

_ J

14 DE MARÇ'O

A data de hoje recorda

nos que:
- em 1595, tomou pos

se como Capitão-mór da

Capitania de São Vicente,

João Ferreira de Souza,

que veiu a ser assassinado
no sertão em 1606;

- em 1623, Salvador

Correia de Sá repeliu um

sssalto holandez na cidade

ue Vitória, no Espírito
J

I,

:,:. '::!���'\}��:}1t' ,

..

��' 4"', ;.: ..

�.,..���: �,�.,;::��'>, H��.-�:::a·.�·;:·� ..
"
... '�;;::···;:

.......

MASSE'- HARRIS e
"Um acontecimento, de extroordinório 'importância

pa�a -à .indústric 'mündjal de' maquinas e implerrientos agríco1as"'
eis como a imprenso de todo, o

_

mundo enunciou .,,;0 fusõ{:),
-

há, pouco efetivada, das �r9a�izaçÕes,_
'

,
'

,

'r"

MASSEY-HARRIS e FERcGUSON

DISTRIBUIDORA VE�AG S. A. - Veículos e Máquinas Agrícolas
Rua Grota Fundo, '.<24 - Fones: 3-0612 ,- 3·0759 e 3,Oó4� - Cx. Postal, 8232 - End. Teleg, "Tiled" - Sôo POli'

Filiais: Rua Visconde Rio Bronco, 620 - Tel. 36-6384 • Sôo Paulo • Rua Sôo Clements, ,83 - Tel. 46-1414-. Rio de Joneh \

',TERRITÓRIO DE DISTRIBUiÇÃO: sAO PAULO. MINAS GERAIS. MATO GROSSO. RIO DE JANEIRO. ESPIRITO'SANTO • PA,I!ANA • SANTA CA1."-RINA-. GOIÁS
,

--

em 1893, no Rio d� �i�'��'�---�----------------�--�----------------------�------�--------------------�--------------------------------------------

.Ianeiro, faleceu o Dr, José então Governador da Co-

G I d' N
'

V dRibeiro de' So�a Fontes lonia do Sacramento, eva-' e a eira, orge a, en a vend· sei(Visconde de Souza Fon- cuou-a, por ordem do Rei
.. ..-

Por motivo de transferência vende-se com urgen-: T'I ,

t) id (\ d A d P t I t
'

d
-,uas casas Ci� madeira

'

es , nasci o em.J e -, c 01' uga, en regan o-a cia uma geladeira -Norge americana com 8 pés 3/4 com
n) fim da rua J ura C I'gosto de 1821; as tropas espanholas que a pouco uso; uma Eletrola Phillips com radio de 11 val-

.. :I '.. : a- ,

_ em 1847, nasceu o assediavam desde 17 de vulas, toca discos Webster ultimo tipo com 3 rotações I;(,r,ha Meira.

Id 'C <\1 O b d 1704 e Iong-playng em móvel moderno estilo lareira', urna T: atar na Casa "A CA-
gran e poeta astro .,

- utu ro e ; coleção de discos em perfeito estado; uma copa rústica PJTAL".
ves, falecido em G de Julho

,

- em 1789, Joaquim Sil> e 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain Castels" com

ele 1871. vério dos Reis denunciou a 42 peças.
'

Inconfidencia Mineira ao Os .interessados devem procurar à Avenida Rio

então Governador de Mi- Branco n. 100.

nas Gerais, ViSCOll� de

Barbacena;
- em 1825, no Rio

- em 1521, foi ordenada,
por cárta-régia, a destrui

ção de todos os exemplares
das Ordenações Manueli- Janeiro, foram exetutados:

nas (edições de 1512 7 o maltês João Metrowích,
1514) ; o pernambucano

.

Joaquim plas informações a �'COMERCIAL GERLYS" .: (Es I,rel·'fo)'
'

',
_

_ em 1560, Mel} de Sá da Silva Loureiro e o por-
Agência Postal Jabaquara - São Paulo. _

--- MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN''rO A

chegou ao Rio de Janeiro, tugues João Guilherme, a parte. Contestado pelo em.icomemoração da, eon- LONGO PRAZO SEM JUROS
ordenando um ataque ao

I
Ratoliff, comandantes de Paraná foi, por solução do clusão da guerra do Para- Oportunidade especial para aquisição, com grande

Forte de Coligny, então 0- navios rebeldes íntegran- Presidente Wenceslau Braz, guai, sugeriu que o dinheiro C A SA
-,

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

cupado pelos franceses; I tes da Revolução Pernam- dividido, ficando com,San- angariado com subscrições"" -
. Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. ,

-em 1699) uma carta- bucana;'.
. I ta Catarina dois terços; públicas fosse aplicado na Vende-se" uífla com 3 Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES-

t l�· j, "

t
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização

régia provindenciava sô- - em 1864, por LeI Pro- - em 1870, o Imperador construção ,de edificios quar os, sa a 4� Jan ar, co- imediata.

bre a falta existente no; �incial nT. 526, a Fregue-
t D. Pedro II, em carta di- destinados a Escolas Primá- zinha e quarto de banho, _ OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

Maranhão, de mestres-fa-' zi� de Campos Novos, nes-
I rigida ao Conselho Paulino I rias, Bélissimo gesto digno em terreno 10x30, com en- NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

bricadores de assucar; 'I te Estado, ficou sem o dis- de Souza, negando seu con- de um brasileiro concien- trada para automóvel. • Peça hoje,mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
� em 1705, o General trito de Campo de Palmas, sentimento sobre o projeto te,.. I Informacões: Rua Mon-

, ;, , LTDA. (SUBRAL) .

Sebastião da Veiga Cabral, que passou a ser freguezia de ereção de ,uma estátua André Nilo Tadasco senhor Topps, n, 11. 'Escritório: Edifício'Sã" Jorge, Sala 4 _ Fún'e: '2-1-9-2.
",.�. I

Santo;
-:- em 1630, o Tenente

Coronel Steyn Callenfels,
com tropas, holandesas, di

rigiu o primeiro ataque ao

.Arraial do Bom Jesus, que
E'st�va defendido por Md

tias , de 'Albuquerque;
- �m 1731, Bartolomeu P

Bueno da Silva, ,) .A, nhan

guera" segundo, recebe a

patente-de Capitão-mór e o

Governo das terras por d", !
nescobertas em Goiáz; I

-em 1760, foram entre

gues a bordo os padres da

Companhia de Jesus expul
sos do Brasil, num total

d>::j193;
- em_1801, por Decreto,

I

foi organizada a Reparti
ção dos Correios no ,Bra-

sil; ,

- em 18] 7, um corpo de

Cl'ientais foi derrotado 11"\

passo do Centurlon, pelo
... Major Hipolito do Couto

Brandão;
-._ em 1822, em Napoles,

nasceu a Princeza-D The

r eza Christína Maria de

Bourbon, terceira Impera
triz do Brasil,' falecida em

2'8 de Dezembro de 1889;
- em 1826, a esquadra

argentina do Almirante

Brown foi repelida na Co

lonia do Sacramento;

-em 1831, no Rio d,::
I

J ..melro , deu-se o conflito

que ficou sendo conhecido

como "Noite das Garrafa

das";
-em 1844, o Decreto

imperial nr. 342, concedeu
anistia aos implicados nas

revoluções políticas de São

Paulo e Minas Gerais;
- em 1884, em Paris, foi

assinada uma convenção
internacional, pela qual ()

Brasil, juntamente com 0',1-

tras nações, se constitui

ram em união para prote

gerem os cabos submari
nos;

"o' ,

.'.1"
•

" A nova gigantesca emprêsa

com cinco grandes fábricas

nos 'Estados Unidos da Amé-

rica do Norte, quatro no Ca

_nadá; duas na Inglaterra, uma
-

na França e outra na Africa e

do Sul - trará incalculáveis

benefícios à lavoura brasileira

pelo emprêgo.em nosso meio,
E> '

,da sorna imensamente rica de, experiência e conquistas

acurrluladas pelas duas entidades. Iniciada mOdes�?ment2:Massey
Harris alcançou, em 106 anos de existência, posição de grande

relêvo no cenário agrícola mundial, enquanto Ferguson se

distingue pela criação de desenhos e méto�os �e 0lJer�;%.õe_s que

revolucionaram a maquínáría agrícola nos cinco Continent �;:;.

r f.', .

• •

-

15 DE MARÇO

ftÃmE CR. S 2,.500,80 P08- IRS
Ambos os sexos, Em seu próprio domicilio ede

nas horas livres- Absoluta seriedade. Peçam am-

/'

FERCUSO
.1,'.

A fusão das ,duas organizações surge mesmo na fase em que

nos empenhamos pela intensificação d:1S atividades produtivas,

como forma ímprescin.lível à solução d03 problemas que en

frentarnos, Reconhecendo o esfôrço desenvolvido e eficiente as-
I'

sístêncía técnica prestada pela 'DLtribuidora Vemag, durante os \

anos em que tem representado os tn+,rêS e máquinas agrícolas

Massey-Ilarrís, a nova emprê-

sa concedeu-lhe a dísti ibui-,

ção de todos õs produtos que
"

.

constituirão doravante a linha

Massey-Harris-Ferguson. Isto

significa a guranÚu'para o ad-
•

vento de uma nova éra'de pros-
I

- ..

peridade e engrandecíinento da
"

'-1--

nossa lavoura do nosso Pais,
/

•

�'
'.

•

.-0-, URGENTE -0-

Vende-sé; por preç_g (le ocasião, .por motivo de '

mudança, uma ótima casa de material com todos os

móveis de .rnbuía fina.
Teatar na rua Olavo Bilac n. 130, no EstrE::ito.

EMPREGADAS

Preciza-se de uma cozinheira e de uma moça
para cuidar de crianca,

Paga-ss muito b�m.
Tratar à Rua j'iradentes, 7 (Sobrado).\�t\-a.� IlSSiJtIJ

�t� q1iJs
POLVILHO

ANTISSEPTICO
GRANADO Terrenos

.

náYHaBorida�
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te e domiciliado nc, Centro

d� Moura, desta Comarca.]
- os quais .comparecerão
em Juizo independentemen
te de 'citação. Requerem
m�üs que, depois de procí
da: a justificação"seja,m fei

guinte: _..;. "Exmo.: Sr. .Dr. tas as citações pessoais dos

Juiz de Direit'o da Comar- atuais confrontantes Ben

ca. Âtílio Sdregotti. Artur' jamim Duarte da Silva e
-c,

Sdregotti, Luiz Machado e Francisco Duarte, residen-:

respectivamente, suas mu- tes em São 'João Batista,
lheres Leonida Perreira desta Comarca (devendo
Sdregotti, Maria Pereira tambem serem citados, por

S�regotti e D�rva1ina S- edital QS suce�f;ores deLeo
dregotti Machado, � todos nardo ele Oliveira Filho,
brasileiros, . óperáflos, q:,10 residem .êm lugar igno
aqueles residentes e dom i- rado}, bem corno' o repre
ciliados em 'Brusque e es- scntante do Ministério Pú
tes residentes e domicilia- blieo e por editais de trin ..

dos em Blumenau, dêste ta dias dos interessados in,

Estado, _ por seu procu- c: "tos e d'esconhecidos para
radar infra-assinado que- �I( «mpanharem a presente
rem mover a, presente ação ação, _ por meio da qual
de usucapião em que pro- deverá ser reconhecido o

varão: �,I - Que são decls.rado o domínio dos su

posseiros, há mais de trin- pJicantes sobre o aludido
ta (30) anos" de um ter- '�('n-enoj ficando ainda to

rena rural, situado no' lu, .bs citados para no prazo

gar' "KREKER", distrito' .1(?�'al ,apí'2sentarem contes-
-de São João Batista, desta Tação· e "para seguirem a

Comarca, com duzentos e causa até final sentença
vinte (220)' metros de fren- Dí-se à presente o valor

tes e dois mil e duzentos di- de Cr$ 2.500,00 os feitos le-
I 1--"1os 'de .fiíndos. ,�..Q.ú�éj�am S,clit. Protesta-se provar c'

r- quatroéentos e.� oitent; e alegado ����l:��.J€páin:l.eíit'(!s�
quatro mil (484.000) me- d('- testemunhas, de cumen
tros ,Ctuádrados, :_ fazendo n.s (. vistorias, se necessário,
frentes, .atualmente, em ter- o assistente que esta subs
ras ,'dê" Benjamim Duarte creve tem sua residência á

da Silvare fundos, ao Norte; HUé[ Coronel � Buchele, n"

em_ t�'fr�s dos proprietários 4 onde recebe citação. Nes
cio Moura; extremando' a t�::S' termos p. .deferímento.

" 'fi

Leste em terras dos suces- Sobre Cr$ 3,50 .de estarnpi- �

sores de Leonardo de Oli- lhas estaduais, inclusive ét

veira Filho e a Oeste em di- Taxa de Saúde, lia-ser i-c

tas de Francisco Duarte. újCl<:as, 15 de vlaneiro de
11- Que dita posse perten- lS54. (a) José GallotÍi Pe.
cia ao pai ,e sogro, respec- xcto". Em dita pot.ção foi

tivamenta, -dos sujilícantes, exarado o seguinte despa-
Antonio Sdergottí, 'que já d�i.O: _ "A., designe-se data Ivinha,.' ocupando-a há mais para a justificação, ciente

de trinta (30) anos e, 'fale- c Dr. Promotor. Em, 25..1-

cido êste, os suplicantes 54. (a) Glovis Ayres Oa-,'
continuaram a oCl,lpá-Ia co- ma _' Juiz de

Direito:',,m._
o s�a, nas; mesn;:s condi- LFeita a just�ficação foi exa

çoes, msto 'e, paclflCa, cón- Ta,do o segumte despacho;
tinua e ininterruptamente, "Façam-se as citações re-

,

'

em ato contínuo á morte do qüeridas na inicial, �itan

refer�do Antonio SdregotÚ, do-se o_utrossim o Domínio,
- ,o qual ao falecer � (h3 da União por seu, repre
vülte anos) lhes tl'ansferi- �sentante çm Florianópolis,

r�, v�rt�almente, a posse do I mediante pztecatória. Tiju
dIto lmovel para que 'os su-I cas, 24-2-54. (a,) Clovis

\, pHcantes o desfruta:::�� como Ayres' Gam�'�. E'para que
seu, aconselhando mesmo chegue ao conhecimento de'
que os súplicantes o lançàs- todos'e ninguem possa 51le
se, em seus nome, na Cole. gar ignorânéia,�mandou ex

toria E"Ladual para paga-_ pedir'o pre�ente edital q�e
menta do respectivo impo;; ser;í, ·afixado na sé�e �d�ste
to. III _ Que há oito anos Juiz<?, nO lugar do c0sturhe
os 'suplicántes. trânsferi- e, por copia, publicada na
1 am sua residência '

para form� da lei. pado e pas�a
Brusque e Blumel'au, rés-, do nesta cidade de Tijuc�s"
pectiva111ente, mas deixa.. aõs vinte e cirico dias' do

l'am no referido im6vel usu- mês de fevereiro do ano de

eapiando; arrendatári'os que mil novecentos e cinque�ta
sempre respeitaram a pQsse e qua!ro'. Eu, (a) 'Gercy
dos suplicantes at� a pre-· Anjos, Escri'vão, o dal.ito
sente data, pagando-lhes a' grafei, conferí e ,su'b�creví.
competente renda. IV -

. (a) Clovis Ayres Gam:a -

Que, em vista do exposto, Juiz de Direito. Está can

os :suphcantes qUE'l'em le- forme o original afixado na

gitilmlr i{ sua posse nos te�'- :j.ede dêste Juizo, no lug�r
mos do' al't. 550 do Código de costu�e, sobre, b qual
Civil. E p�ra o"dib fim re- jme reporto e <Jo� fé. Data

'q�Jerem _ a designação do ,'supra. ? Escrivão. Gercy

c}lf' lugar e hora pal'a a jus- dos AnJos.1 ,
,

__,�------

o ESTADO

JUIZO�,DE DúmlTO DA

COlvi.ú�c.'\' DE TÜUCAS
- - '/.� -

-

tifícação exigida pelo artigo

fo51 'do Código de Processo
'Civil, na qual deverão ser

Edital�: de citação, com o inquiridas as -testemunhas
'

- _.,' .,
>

-

,

prazo .4é.·trin�� rdias, de in- Francisco Leonardo de Oli-

teressados ausentes e des- veira fur.cionário I-úblico
, conhecld�s.·" uposentado, _' Líndolfo

Ó 'Doi1l61' G'1:Gvis Ayres Marcelino Pereira, comer

Gama;' Juf�):l€"-Dire1to'" da' ciarite, e Constantmo Pe

ComarGa 'de'IÜjucas, d� Es� réira, lavrador, _ o primei-
tudo' de "Sa�fa 'Cat�rinã; na 1'0 residente e domiciliado

forma da lei, etc. . . cm São João Batista, desta

FAZ SABER a' todos Comarca; _ o segundo, re- ,

quantos interessar possa o sidente e domiciliado nesta

presente edital de citação, Cfdade e o terceiro residen-

com o prazo de trinta dias.
virem ou dele conhecimen

to tiverem, que por parte
do Atíllo ,Sdr�gotti, Artur, ,

Sdregorfl, Luiz 'Machado e

�s! muiheres, lhe foi diri

gida a petição do, teor se-

!
,U __

-' /,

'\.-

.,.
,

,
,

"i ,"

\,
,'"

,

\

.�.

" ,

Sempre na vanguarda de grandes iniciativas em prol do,'

es�íll1�lo à' economia, a Prudencia Capitalização apresenta
"

u�' novo plano de previdência, fruto de longos estudos de
sua equipe de economistas. Credenciada por uma das maio
res crganizações de ?apitalização do país que couta

",,,� : "'" .

'.' �
....... r,'.('

23 anos de -

trabalho .

---' com capital e, reservás ��<ve��o�es
a Cr$ 320.0�O.OOO,OO � a- Apólice de> Econoraia � cõnstitui
sólida e oportuna aplicação' de capital .. Solicite i�torma.
ções e prospect�",s,'�'ou peça, por telefone,', 'a, visita .de u[n
dos nossos repieJ��.�tantes�. �;

-."
... , �.. .

PR�DEN(lfl ttlPlffflll,ZlltÃO
SEDE: SAO PAULO _. ��ua José Bonifc5cio, 278 : 10 andar '. Fone '35-,31.81

Sucursal em Florian6po'lis: P'rç: XV de Novembro, 9 • 3 o andar - ex. Postal '197 - Fone 1.637
,

'

COMPANHIA

"

,.

-','

�.

NACIÓNAL" PARA
*

--------�--------�----------------��-----:�------�--���--------�----------------------------�-------------

1:1,0 atoal plaio QU�B SER D'ICIA,L ,DE '""BI'OIA ,
I batJst'à ..

't IlIanla da a vend�
da '�a�d. de cana

,
EV.<po!ie ter êsse lucro, in�ta
,Iando ,o ,Moto-Engenho LILLA. O
Moto-EilgeI;lho LILLA, graças ao

pouco espaço que ocupa e à sua

construção' fechada, é a máq'uiná
apropriada p�ra o rendoso comér-
"cio do caldo de cana. Atrai a fre
guesía e valoriza o estabelecimen

,

to. A garapa já sai gelada e filtra
d!l. 2.000 possuidores satisfeitos.

L

Cia. LlLLA de Máquinas ' INDÚSTRIA • COMÉ.RCIO
Fundado em 191.

.UA '11A111111NGA, '103,7 • ex. p. 230 • S, PAULO
OFICINAS E FU�.I)IÇÃO EM GUARULH05· 5., PAULO

tEM,OS TAMSeM: Torradores e moinhos para caí'_
Maquinas de picar carn� para Indústria. e açougue••
Motores elétricos' e outras máquln�.� para flflS comer-
ciais, Industriais ,e agrícolas. _ ,

-.-.,-

-....,.__..;'---------_._'.' .....

FAVORECER ECONOMIA-A

_�.&. ,; _..&•.t'&�.&..&.......,.t'.t'..�.....�......-..;"..":.-•...,.. ,.",.",.",._

PRISÃO DE' VENTRE IESTOMAGO - FlGADO - INTESTINOS

PILULAS
� DO

-

ARBlDE c-

�IOSS '

�
A�em directamente s6bre ..

o aparelho di�estivo, evitan-. �
cio a prisão' de, ventre. Pro-

I
'

porcionam bem estar �eral,
. facilitam a digestão, descore
�egtionam o FIGADO, re�u-
larizam as fuOçõ6s dicesti': (

_ vas, e fazem desapa'rec�r áS- �'
enfermidades do ESTOMA· " �,
�C:;S�IGADO e �TESTI- �

u.JLlW!Iirta••••• -....%�IIII.UU.U.W},� ... "!"·.......... �
',' _-'C,' ,,' '�.-..

Preparação, por correspondência, �orr. diréito ao

exame :oficial (Lei 9.868). 12, mêses 3 eI$ 50,00., Peça
prospectos ou já mande- a la. m�nsahdade. '

'

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL - Caixa, 58!.).
SÃO PAUf.JO

, ;./

(SNA) - O, Conselho
da Federação Bati_sta Euro

péia, reunido em Roma, no
'/

meou uma Comissão com

plenos poderes para traba
lhar

.

em tôrIlP' da proposta
que visa a criação de uma

Sociedade 'de Missões Es-

trangeiras dos Batistas �u�
ropeus que até agora não '

estão ligados, a qualqúei I
empreendimento dessa na-Itureza; Os Batistas da I A

'lemànha e da: França' de
ram ill1pulso ao mQvimen
to;' os da, Itália,

, Espanha,
Suíça e Iugoslávia, Qemons
tr�ram vivo interêsse.
Os Batistas �a Grã-Bre":

tanha e da Península E�
candin4via já ����o promo-

'.'

vendo trabalhÓ:ôe missões

.y.esl-ib_ulares
por �.C8rrespbJRIeDci8-

estrangeiras. Aliás, deve-se �

lembrar que � Inglaterra -é
I

� A todas as Faculdades ::lo Brasil.-
o berço dãl �is�.ões mo- _' Qtimos �esult:ado� nos últimQs ,·xa�E's 'de habll�(a.
dernas, cujo' patrono é o çao. Peçam mf�rmaçoes sem, comprOU'J'sf>O ao: I)?shfu
imortal .Guilher�< C I

tô de Preparaçao as Faculdades. Cmxa Postal, 37 --

,

"
"

",' �rey. MEYER - RIO DE JANEIR0:',
- .

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Far-s�-á ouvir em recital de piano, amanhã,
nos -salões do Clube Doze de Agôsto, às 20,30 horas,
a renomada concertista conterrânea MARIA ADELAI
DE MORITZ NUNES PEREIRA, atualmente residindo
na Capital Federal onde cursou o Conservatório Nacio
nal de Música e foi aluna de Magdalena Tagliaferro, ten-

h- d her'oísmo �. do frequentado por três anos seu curso de "Alta inter.
Comemora, aman a, seu pes e _anonlm.o,

t
- .

t
. "

, - .

t pre acao e VII' uoslsmo .

'

.rigéssimo aniversário de uma reputacão 'e cancelai Maria Adelaide Moritz Nunes Pereira que já mere-

rasamento o digno casal de que hoje se orgulham. ceu as mais elogiosas referências da crítica' carioca, nos \.
BENTO ÁGUIDO VIEIRA seus dssoendentes, Lutando,

I

diversos recitais em .que pàrticípou, certamente colherá
_ CELINA DOIN VIEI- desde muito cedo, com as os mais vibrantes aplausos de seus. conterrâ�eos. .

difi ld d turai para
I Para o concerto do dia 15, a artista organizou um-se-

:>A constitui motivo 1 ICU a es na urais

J'"
".

S In, ,o que
, .ecionado programa do qual constam peças de c rumann,

!e júbilo justificado para os que se fazem pelo pro. Debussy, Manoel de Falla, Chopin e, Villalobos.
Lia numerosa descendência prio esfôrço, logrou, com a r Será por certo grande o número de pessoas que aflui

.: .para seu largo círculo de'. assistência e cooperação rão aos salões do Clube Doze para aplaudí-la, sendo que

lesvelada de sua Espôsa, s ingressos poderão ser procurador na Relojoaria Müller,
ncaminhar' . na vida seus,

.

xxx
, . .

. , .e
DIplomada pelo Conservatório Nacional de Música,

oito filhos, dos quais pode, :0111 distincão, a ilustre conterrânea nos brindará com a

hoje, com, motivos jUstifica-11Presentação fulgurante de seu talento, interpretando,
.los, se 'orgulhar .nagistralmente, as peça-s constantes do programa que

São filhos do casal: transcrevemos:
.

-

,
.

, . . ., 1.a Parte - SCHUMANN - Cenas Infantis.
- Dr. JulIo Dom V'lelra, 2.a Parte _ DEBÜSSY _ Arabesque n. 2, Clair de

médico do IAPC e de di- '.[,une, Cake Walk; M. DE FALLA "- Dansa da Vida
versas outras entidades, 3reve; VILLA-LOBOS, Impressões Seresteiras.
nesta Capital, e casado com 3.� Parte - CHOPIN - Balada n, 1 em sól menor;

V Duas Valsas: em dó sustenido menor e em sí menorDa. Djanyr Oliveira iei-
(Póstuma); e, Scherzo n, 2 em si bemol menor.

ra; Em sendo um nome sobejamente conhecido, nota-
- Dr. Eugênio Doin Vi damente nesta Capital, onde foi aluna da Professora Gil-

da Ligocki Lopes, a ilustre visitante.pelas altas qualida
.es artísticas e pelo primor do programa a apresentar
.onquistará, estamos certo, completo e retumbante êxito
om o seu recital,

eira, economista e conta
dor funcionário do Banco

do Brasil e professor da
\cademia de Momércio, ,

�uartanista de nossa Facul.;
dade de Direito, e casado
com Da. Angela Evangelis-
ta Vieira; Perdeu-se um esqueiro d'Aquino,
- Doutorando Gibelto narca CIBA, dorado com Gratifica-se a pessôa queJói; Vieira, a se diplomar s SEguintes iniciais, grava- a encontrar sendo entregue

no corrente ano pela Facul- da. Domingos Fernandes nessa redação.
da�� de ,qiência, lVIédi�s
do Distrito federal;

.

- Luíza· Doin Vieira,
funcionária da Assembléia
Legislativa do� Estado, nor
malísta.xaluna da Faculda
de de Direito e da' Acade-

·elações.
Funcionário aposentado

.pÓs 37 anos de bons servi

cos prestado ao Estado, ho
mem sobremaneira laborio

�o e probo, BENTO ÁGUI

,)0, VIEIRA firmou, a gol-

locacão em recente vestibu-,
.

lar para o Curso' de Farmá.,

Irmandade de N, S'L�O;, t,Part�,
Nova dire1o-rta �,oti" Prol edo,1

Atenciosamente

_ Waldemar Demaria

ciência e concordaram;
"OITAVO: S-e para a 'ven

da do carro "Mercury",
houve concorrência públi

cantos catarinenses, levan-

10 para o antiplano olhos

nrriosos de festa e bocas pe-
, lind� churrasco, à moda da

mia de Comércio;
- Ondino Doin Vieira,

ginasiano.do Instituto, déE
ucação "Dias Velho";
- Celina Alice Doin Vi.

Agradecemos, f' deseja
mo.s felicidades na gestão, a '

.

10 S tárío" �a, caso afirmativo, a data
nova Mesa, conforme comu- ecre ano • �erra. A culpa de não. com-

R b d P d � qual o orgão a publicou;nicação abaixo:
, ,ece emas, o sr. e ro

parecerem to.dos OS que de.
- "De ordem do Irmão João Bauer, a comunicação NONO: .Se, vendido o

sejavam fazê-lo não é só do
provedor tenho a honra' em ! abaixo: ',.

'

; ,

carro. "Mercury", foi o pro- �ovêrno.. Os joaquinenses
I duto da v�nda depositado,levar ao' conhecimento de V..

'

...",. "Comunico que no pp. são homeíl:s de uma fran-
S. que no dia.... 7 do corrente I domingo em reunião reali- em recolhimento, ao Te�ou., lt,{eza rude. Vou usar do

I' d f
' do rio l·o. do Estado, caso afirma-foi solenemente empossado za a UI empossa o no. car-

-iesmc atributo (virtude)
a nova Mesa Administrati- go de provedor desta ir- :jvo, em que data;

para dizer-lhes que eles
va desta irmandade, que mandade em virtude de DÉCIMO: Se, para elu-

tamb�m têm
.

culpas. O ci� Odina Doin Vieira,
tem de gerir os 'destinos da nosso provedor sr. Joã(l cidar, for necessário, sejam

deputado que elegeram pa- Ginasiana, diplomada, alu
mesma no blenio de 1954 a Crisóstomo Paiva, ter solí- pedidas dnformações aos

ra falar pelo. município, na na do Curso .Normal do. Co.
19 6 fi

. citado uma licença de 6 me, orgãos de trânsito das lo-
A bléí

-

t tI' "C
-

d J ."-' 5 e que lCOU aSSIm co.�s--, ssem ela, nao eve o o- égio oraçao e esus;
tituida: ses devido a sua enfermida calidades onde residem os

d d V'

pete de dizer a ver a e. i. - Arnaldo Doin Vieira,
-

C
' 1e de que fora acometido < vendedores ou comprado- dI' d d'Provedor - Joao risos- ,

veu e se per eu e ogian o terceiranista o ginasio Es-
tomo Paiva - Reeleito. I conselho médico. res;

IS estradas, Quanto pior e- tadual "Dias Velho",
Vice-Provedor - Pedro Esperando merecer � DÉCIMO PRIMEIRO: 'am elas, mais elogio recebia Tem o distinto casal ani-

João. Bauer - Eleito. -nesma consideração e res Seja devidamente esclare- o sr. Bornhausen. Se o nos- versariante dois netos, seno

Secretário Geral .,- João. ieito sempre concedida ar cido o tempo de uso do 50 Enedino. fosse franco/e do um do primeiro e outro
Alfredo Vieira - Eleito. lOSSo. estimado provedor li, carro' "Mercury", vendido, -lesse duro no governador, de segundo. filho.

10 Secretário - Walde- :enciado aproveito o ensejo com quílometros percorri- ·..IS coisas seriam outras. São BENTO ÁGUIDO VI,
mar Demaria - Eleito. 'fi apresentar a minha mai� dos; Joaquim, é certo., não espe. �IRA é, atualmente, nosso

o S.ecretário - Ernani A. llta estima e consideração.". DÉCIMO SEGUNDO: rava que o. seu deputado, a· 'l:ompanheiro e colaborador
da Silva - Reeleito..'

f
'

'Seja devidamente esclare· ,feito aos costumes serra- valioso, Hé,bituado. ao tra.

• ,10 Teso.urei;.o - D�mé- ,"llistro. Iilso. Ciclo o tempo de uso, está- 'nos, virasse campeão do.' balho, 'não se entrego.u aos

triO Marangam_ - EleIto..

U. d"vlla
do do mo.tor e quilometras puxa. Por isso mesmo \0 ócios 'de uma aposentado.

2° Teso.ureiro - José Ur- percorridos pelo c a r r o grande. e próspero munici- ria bem merecida, e hoje
bano Heil - Eleito. "Dodge" .adq,uirido; pio, está hoje sofrendo na participa ativamente de di.
: Procurador Geral - Jo- oE' com 'sàti's��ção que re":

li'
,DÉCIMO TERCEIRO: própria carne. O governa- versas instituições sociais e

s� V. CI:avo - Eleito.' gistramo'l, n� dia de ani'a":: :- Sejam ouvidos os repre· dor, sabidamente, achá que benefici€nte desta Capital,
Mardomo do Culto nhã, o tr_an�curso 'do ani- '�entantes::da "Dodge" e de tudo o que. a oposição diz é dentre as quais cita�mo.s,Odilon Demaria - Eleito, versário natalício do sr. Mi- '�rros d� marcas similares, despeito e consequência do. aligeiradamenté, o. Clube

. Conselh�ir�s - Rodolfo ni�troVasco Henrique d'A- a fim de verifIcar da pos- ódio. Se o deput:ado Enedi- dos Funcionários PúblicQs,
Bm'bato ---, Eleito. A,ugus. vila, do Tribunal de Recur", sibilid'ade que houve de no. tivesse a coragem. d� 0- a Asso.ciação �iIrmão Joa
to. M. dós P!�zeres ..:...: R.e-

I sos e do Superior Tribunal melhor transàção, na salva- cupar a tribuna e tleclarar quim", a Açã� Social Cata.
eleito. �iIo F. de Sotiza :_ Eleito.ral. guarda, dps. dinheiros pú. que as estradas não. presta- rinense e o Centro d� Apo.
Reeleito. Ricieri

.

Beltrami Magistradb íntegro e cul· 'blicos;' vam, que ando.u 'ato.lado ne- sentados e Reformados.
'"

"
I.:._ Eleito. Francisco L, San- to, que· tanto tem,

honrádo,'
, DÉCIMO QUARTO: Se- las, que tev� ql.le puxar Seu 30°' aniversário de

tos :......:.. Eleito. AbíliO' A. as altas cortes judiciárias a ja o presente requerimento, onibus, 'etc., o caso' teria' casamento dá ensêj'o a que'
Wolfi - Elei-t@. Jorge L. de que pertence, o ilustre ani., em duas vias, usado. uma mudado. Ma� (foi pe�a), ') digno' casal seja alvo d�f
Pa1..lla - Eleito. Demerval versariante, que ,por vários delas para imediata publi. faltou-Ihe-essa' independên. sinCeras e merecidas home..

RQsa - ,EI�ito. ,

c·'

"

ano.s exerceu� nesta Ca�it�l: cação ;�?" "Diário da As- cla. Como'" "aqúele caboclo nag'ens, partidas de seus
. Es��r�rido mer.e

..

Ç!!l' esta a. Pr,ocuradorI,a .

da �epubh- f semblela.,
. " do rádio, êle só sabia pedir ,descendenteS- e de seu cír·

mesa 'administrativa as ca, e entre nos mUlto rela- S. das S. da Comissão elo.gio.s e apláusos' par;:l o sr. culó de relações. A elas não
m�smas atenç�es 'e cónside., cio.nado e estim:-ado..

.
Perma�e�te da Ass�mbléia, Bornhausen, cantando: po'demos deixar de reunir,

ração" dispensada a ante-I
Aos ��tos que daqui lhe Legislativa, 11 de março Bate 'parma, prl'l;teirosamente: as mani-

. rior, aproveito 0- ensejo em transmItIrem os seus :p.ume- de 1954. B�te -ag,?ra, �est�ções"'jubilos,as de "O
'apresentar a, minha: maiS,' rosos amigos e admiradó,res, Outr,a vez� Estad?!'; cofI! os 'melhores
alta estima ,e el�vada consi-, juntamos, afetuosamente, os (a) Francisco Neves Obrigad�!!,!. ,votos pela' 'felicidade pes-
deração. de O ESTADO. l DeP!ltado

,;
... BUM 'soaI dos aniversariantes.

'

eira, aluna da Faculdade de
Farmácia e, Odontologia,
onde' obteve a primeira co-

FÍorianópolis, D.o.mingo, 14 de Março de 1954

'Recital de Piano
MARIA ADELAIDE MORITZ NUNES PEREIRA

._--------- --�----

PERDEU-SE

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

TAL E QUAL

Ê minha porque fui eu quem a pegou!
É minha porque fui eu quem a viu primei
ro.!

, E' os dois gurizotes começaram a porfia, em tôr
no do. direito de propriedade de uma pelega de 100
mangos, encontrada no. passeio público. A violência
dos argumentos foi 'crescendo em som, e em.quantí
dade, à medida que ia diminuindo em qualidade.' E
as taponas não demoraram. O Prof. Darniani, que
passava no momento, interrompeu a engalfinhação.
Para tanto não precisou de fôrça física. Usou, ape
nas, aquela voz de trovoada que Deus lhe deu. E
quís sabér o motivo do rQmpe-rasga. Conhecida a

causa, deu-lhe a única 'decisão fundamentada na
moral e nos melhores de direito: - "�sse dinheiro
não é nem de quem 0.'viu primeiro nem de quem �
apanhou: é do dono, que o deixou cair. Vamos alí
a red�çã� da República par;:! deposltá-Io,' à dispo.-.....
sição de quem provar o direito de reavê-lo".

xxx

.A. Udenilda e o. Go.vernildo deram agora para
achaI' realizações do Go.vêrno' Federal pelo interior
do Estado. E não querem entregá-las ao verdadeiro
dono. O Prof. DaúlÍani precisa ir a Palácio, dar
umas lições.:.

PROSAPIA E PROSÓDIA

"Graças à minha bo.ssa, -ao . me� 'prestigio pes
soal, ao meu jeito de meter as papas, de usar de lá
bia e' de cantadas, levei os gauchos na ronha e no

papo e na camaradagem adquiri deles 25.000 sacos
de semente de trigo para 1953 e 40.000 para 1954".

Assim; falou no Congresso Rural de Caçador, o

Brandãozinho, do.' Trigo.. E nós pensávamos que a

quele serviço funcionava racionalmente, sem 'preci
sar desses expedientes!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


