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,,»<�� tado do Paraná, propôs à gislativo proferiu o "voto
<-'r, 1... Assembléia o aumento do de Minerva" sôbre o abono

funcionalismo 'estadual. No
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de emergência ao funciona
lismo público estadual, ma
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" , Legislativo a proposta go:,

'Cente/nuWrl·o de ·Nas'ele'mento·. de· Op,!��I!.?poatéà_,,;::,,�:e::�;ti��to�::d::�
.

.

" .
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14 horas do dia 17. lhorou o aumento aos ser-

Tempo :- Bom. vidores públicos.

um', _

dur·I·S·c'ojnsu-�I"to',
.

_.
.

Tv€e-lnntpoesratuDlae NorEdsetsa"tVee,la'
Na essão destinada à vo-

. tação verificou-se um

em-I
E' presidente do Legisla-

Sueste, frescos.. pate entre a proposta. ofi- 'tivo paranaense, o ilustre

I Temperaturas - Extre-· cial e o substitutivo da As- jurista .dr. Laertes Mu-

mas le ontem: Máxima sembléia. nhos.

No dia 17 de março de 1854, na cidade de.S, Fidéhs, Não se limitava, porém, ao camp,o do Direito a sua :30,2� Mínima 23,7.
no Estado do Rio, nasceu João Manoel Carlos de Gus- atividade, intelectual. Tinha êle vastas leituras, sôbre -----------�-------------�-----

mão, filho do sr. Albino Carlos da Silva Gusmão e da História e Filosofia. Como advogado teve brilhantes vi··

P E D IDA'sra, Marian� Francisca de Gusmão; sobrinho dos barões tórias no fôro local. Colaborava em vários jornais, e seus

de Abadia, dos barões de Vila-Flor e do general José Ma- artigos eram muito apreciados.
.

,.

noel Carlos- de Gusmão. i I "-Pai de Iarnilia exemplar, era casado com sua prima, ' :' .' :...' I

Muito jovem, seguiu para S. Paulo, onde fez seus sra: Maria Luiza de Carvalho Gusmão, tendo deixado .os "

I
i .." •

.'

'F d Ipreparatórios, matriculando-se em 1874, na antiga Facu�-_ seguintes filhos: Helvécio de Gusmão, advogado, desem- "8" O'terV'aD'ça-O' 'e era
.

em 'Ilagoasdade de Direito, onde em 1879 terminava o curso de ba-
.

bargador; SauI de Gusmão e professor Alexandre de
t ,

"

•

,
,.' ',; .

,

charel, destacando-se entre os alunos ruais distintos. I Gusmão, já falecidos. São sobreviventes o sr. Albino de'
I

.

..'- � .' .,.,' '. ". .- .

.

Um ano depois, em 8 de abril de 1880, 'defendeu te-
I Gusmão, comerciante, e as sras. Lavina, Mariana e Ma- I RrO, 16 (V.A.) - Tele- venção federal .no Estado, resultantes> das sentenças

se, com grande brilho, perante a congregação daque!e,' ria Isabel de Gusmão e cinco ,netos, Helvécio, João Ma- grama de Maceió indica para--que se 'cumpra a sen- j udiciaria p'ass�das'em j�ll
Faculdade, récebendo o grau de doutor em direito. nuel, Carlos, Maria Carolina, Maria da.Glór�a e Maria

que o deputado ,LQ�rivaI. tehça' jíidiciária que deter:' gado, �umprindo determi-
No mesmo dia de seu bacharelado foi nomeado pro- Teresa.

Melo Mota deu e .... trada no :' ..

"

d d 1motor público de Macaé, onde também .êxerreu a profis= ] ,Os restos mortais de tão ilustre fillÍo do Brasil estão.L.L u rrunou o pagamento os a- nação egal, Entretanto a

são de advogado, até 1885, ano em que velo para o R.i'J ; sepultados notumulo n. 320, quadra 34,�âo Cemitério São Tribunal .de Justiça de Ala- nos icau'sadÓs ao, [ornal oposição fez toda sorte de
de.Janeiro, a fim de tomar posse do cargo de 3° delega- 'Francisco Xavier, em o qual, hoje, será colocado seu goas a um' pedido de inter- ("Diário

...

do P,o�o" e .a u.m I, (�bstruç�o na votação do
do auxiliar, que ocupou até o fim dó Ministério Cotegi- hustÇ>.. .

".
.. _ .

. ,I caminhão pelo _ex-g�verna- orçamento, a fim de que
pe, 'sendo nomeado chefe de Policia, no Gabinete João I

S U· 'S'E'
-

i Pertu' r:'b''a'ç'o- e s .. ' por, Srlvestre Péricles' de fossem as verbas em ques-Alfredo. Neste elevado cargo, demorou-se pouco e, logo IN TALO' .I,. v
•

•

'_'
'. '.', '.

depois: f,?i �hamado �elo go,:,êr�o imperi�l: para exercer .

.

_ '!.' T" .'� � ". I, GO€S �on:el�'�' .
.

[no retiradas, o que real-
a preslde�cIa d� entao �I'ovmcla do EsplrIto, Santo, CRl'- .

.>. ..' .,' na . UD�ISJ8
, I.

O �ovelnad,oI do Estado ;��nte. aconteceu. Só assim
go que nao aceitou, abrindo banca de advogado.

I-R'
·

I! TUNIS, 16 (U.P.) -

va�l
lncluiu na proposta orça- 10i aprovado o orçamento.

O dr. Car�o.s de Gusmão tinha uma grande

VOCél(�i:.'U'" :8 i:'onuresso aCiona' riás centenas de estudan- mentária a verba destinada Agora o�Estado s;�ê sob a
para o magistério. Em 1880, entrou em concurso par a .' . ,

Ii '.J -.J " I .._

d' I t d D' �t R F ld d 'I '. , tes que tentaram Irromper a iqumacao nas dividas, ameaça de mtervencaouma vaga e en e, e irei o omano na' acu a e S e I . _ ,.

-

,.

., ,
.

S, Paulo, send� classificado em .segundo lugar e depois '. �IO: 1� (V.A.) - S,ob.a dor:!> Alfredo. Neves e Ves- nas re�:rhçoes publicas,
_ ;,;_

.nomeado expositor délIluela cadeira. presldência do sr. Cafe Fi- paziano �artll1s. Ao serem

l
por ocasiao de um protesto

---

Na. República, s,empre exerceu a advo�acTh. lho instanlaram-se hoje, às abertos oS,..trabalhos, a ban- contra o gabinete,' se cho- r u'd ado
•.

FOI, em 1892, dIretor dos Bancos Predial e Coope- 15 horas, no Palácio Tira- d'a dos Fuzileiros -Navais, t ('aram com a Polícia. In- �l eu o a seis mese s
l'ativa.

. d
'

.

.

b' 1 d 'tO di)' 't C' '1 d Llentes, os trabalhos da úl- ocupando uma parte das formou-se que um dos es- - e prl-�.a-o
:

Era tam em ente cate ra IÇO e. L H·CJ. o iVi. a . , .

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, do Rio de Ja-
•

tima' sessão legislatIva .
01'- galerias, populares, execu- tudantes faleceu em c�nse-

neiro, tendo sido, também, seu diretor.' .
dinária da segunda legisla- tou õ1'[·ino Nacional, que quência das feridas r€cebi- NOVA IORQUE, 16

(U'I
do tiroteio em Washington

, Sua morte causou a maior constem.3çã0, pelo largo' tura. A solenidade contou foi pelos presentes' ouvido das e que outrQs ficaram J P.) --Juan Francisco 01'- � 1.0 de março, em conse-
,
circulo de amizades e admiradQ-res, qu� tinha o ilustl'E •

d lt
'

de pe'. Termm'ada ,a ex·ecu- f'd' d' t' M d' 'd h f ".

1 I f fd com a presen_ça e a as au- '(:,rl os, assun como OIS 1Z e Ina, um .os c e es quencla (O qua icaram e-extinto. Sua opinião, em assuntos jurídicos, pra ouvi. a -

pelos pr6prios coleg,!s, com o maior acatami:mto. toridad�s ciyis ,e milita�es e ção o sr. Lo�rival .F�ntes, !)oliciais .. �ã â�as pas��dos, I. d,o _!larÚ�o' Nacionalista ,de rido� 5 depu�ados.' por um

��'?J�I!ib�2s d<:,_ corpo. dlp1o- c,h�.�: do ga�lllete clv�l..da I
em .comul'ucaçao

. ç�I)Junta P.orto. RICO, e� Nova 101'- gl'UpO de fanaticos portor-

D.es.p·.el.t1'4tl·I.'adAS '

� riiãtiéój�'""El; tí,rl�b!m: c��: .a,. �és�np.ia:.r,,;;4a._;a.epubhca ,:l.�,.�r'esid��te.,ge,.t�l�a�cês'l·;q�:,-,�oi conà�n.-.à�o ó?tem'a riquênses: Nà�seni'ana bas-
li l--U IIU de Sua EmmenCla o Car- fez J�ntr�g\ da mensagem Pierre VOlzard, e do bey,'6 meses de ptlsao por se sada, JulIo Pmto Gandia,

os� .Servi�os MédiCOS' do I,A,PC deaI Àrcebispo çló Rio de autografada' do chefê .do .�xpuseram·algumas' rêfor- recusar a responder a 12 chefe de um dos ramos do
" Janeiro. A' mesa, que se a- Govêrno, cujo resumo �n- ,nas e se disse que as 11):e- perguntas, perante o juiz partido em Neva Iorque, _

. RIO, 16 (V.A) - O pre- médicos do IAPC, o que .:hava ornamentada com ri- vi�remos separ�qamente._ :lidas cónstituem novo pas- federal. Ortiz Medina, alto foi �óndenado a 6 meses

ó-idente. do IAPC, sr. Ro- certamente lhes 'dará ma�or .�os tufos de flores naturais, Em �eguida o senador 1\1- '0 para a independência do luncionário do partido de de prisão. O juiz federal,
drigo Barjas Filho, assinou efici.ência e em consequên- �omaram lugar além do sr. ftedo Neves leu o impór- ll'útetorado francês da· A- seu país, ,é o segundo chefe que condenou tanto a Ort1z

portaria dando ampla �u- cia, mais facilidades aos Café Filho, o sr. Nerêu 'Ra- tante documento. Conclui- I'Íca .do Norte. Os naciona- nacionalista condenado por como Gandia; lhe diSse que
tonomia ao Departamento contribuintes' daquela au- mos, o cardeal d. Jaime de da essa leitura o sr.' Ca(é �stas se pronunciar!lm con· se recusar a interrogatóriQ poderiam' ser absolvidos,

C FI'lho pronu.nciou longo'-dis- d'd I
- ,.

t"
-

.

d '

de Assistência Médico do tarquia. Barros amara e os sena- ra as me 1 as por as con com re açao a.mves Igaçao caso respon essem as per-
Instituto. Pelo referido ato,

curso sôbre O poder legis- ·jderarem Ínsuficientes. guntas.
lativo.

mente às emendas que ma

joram a quantia fixada em

Mensagem do Govêrno do

Estado.
,/

.os

A Coap do Pará
PSD cerrará suas \.

RIO, 16 (V.A) - A bancada e o seu líder. Nem' portas ...
�a�cada do PSD g�UC�o so-llJa eleição �os membros da RIO, 16 ey.. A) - Va

llcJtqu-nos a pubhcaçao da mesa da Camara e nem.em rios membros do Conselho

:,eguinte nota: a bancada

I
qualquer outro caso houve, da COAP do Pará estão

do PSD gam:ho na Câma- t'm qualguer momento que- dispostos a renunciar aos

ra dos Deputados nega to- bra da união de vistas que seus mandatos em virtude
do e qualquer fundamento sempre existiu na·bancada de irregularidades'.verifica- RIO,16 (V.A) - Depois realização de um grande co- gestão do sr. João Goulal't.
à noticia divulgada por al- pessedista gaucha e que das nesse orgão, o qual não de entendimentos com os micio operário em prol do; Os sindicatos, em co�se
guns orgãos da imprensa há de perdurar por toda a se r�une há mais de dois lííderes sindicais da capital aovos níveis de salários mí- o,uência, estão convocando
sobre supostas divergen- duração do mandato". meses por falta de "quo- paulista, a polícia daquele nimos propostos pC'lo Minis·. uma reunião popular pa'�a
cias entre os membros dâ rum". Estado resolveu autorizar 'l lério do Trabalho, ainda na hoje n') Largo do Arouche.

aquêle departamento passa

N
-

H D"
OI

'a ser técnica e administra- ao ouve IvergencI8tlvamente subordinado ao·

respectivo diretor, dr..Flá- 08 ,�8aDCada do'
vio Miguez áe Melo. No

Distrito Federal, como em

cada Estado da União, será'
organizada uma superin
tendência médica a quem

competirá a execução dos

serviços locais em cada ju
risdição, inclusive a movi

mentação do pessoal técnico
as necessidades do serviço.
Dêste modo,' fÍcaram des-

,.,

fiO � oo[eo ri ar
- ,

operária em S. Paulo
centralizados serviços

\

A reeleicão do sr. Nerêu Ramos para a presidência I ue'
\

-

ta do regirne contra um Çiovêrno que, embora o repre-
da Câmara, por uma votação que significa, práticámen- I

.

a' O"
..., I sente, na verdade não o quer. O grande merecimento

te, a unânimidade, foi a consagração, por todos os par-
.

m·· ns-a�raçao do sr. Nerêu Ramos, na. emergência, foi o de proceder
tidos dos altos inéritos pessoais do presidente recondu: '

.. I

.

.', . ".. como chefe e como homem de ação, usando, inclusive e

zido 'e o rec'onheciil1ento de que, sob a sua direção, a por autoridade própria, da parcela de poder que incon-
Câmara, e com ela as instituições democráticas, pj.lde,- testávelme�te lhe cabe, em vez "de' se limitar a pedir
ram, até agora, não só preservar, mas acres,cer ao seu

.

(
. PEDRO DANTAS providências ao Executivo _- no caso um Executivo

'prestígio. " mui'to ponco interessado no prestigiamento das Câmaras .

.
De fato, a presidência Nerêu Ramos inscreve-se \Ta obrigações especiais. O respeito à dig'nidade dos de- O sr.' Nerêu Ramos teve, a intuicão e a -decisã� dos

entre as maiores, que J'á teve aquela Casa do Congres- putados em todo o território nacional n�o exigia, provi- verdadeiros chefes. Sentiu que, por trás de um episódio
I

.

- Informa ainda aquele jor-so, pelo rigoroso espírito de legalidade com que é exer- dência práticas. Na atual legislatura, porém, é notório. inglório, meramente fl9licial,l se escondiam deliberada-
cido o cãrgo, pela escrupulosa moralidade da adminis- que o sr. Nerêu Ramos teve de agir, 'com :energia, de-" !n�nte ou não, poúco importa, outros atentados e outros ::.al que a demonstração dos
tração e ainda, como se sabe, pela presteza que tem sa:- sassombro e eficiência, invocando, mais de ul!la vez sua perigos. Agiu. Comandou. Requisitou diretamente as trabalhadores conta com o

bido defender as, preáogativas dos �epresentantes da, atribuição regimental, para que não sofresse um ar�: providênéialS e .�s. fôrças' ne,cessárias à preservação do �\l;cio da associação que re�

Nação, denho e fora do Congresso. 11.
anhão o pripcípio da intangibilidade dos representan-; princípio que.

lhe cumpre defender. E assim procedendo, une os traba!hadores da
.

tes da �a�ão, �esde � �xp�dição �dos respectivos diPlo-1 salvou' muito mais _do que a inviolÇlbilida�e de um re-

I
mas. Nao e maIS platol1lco esse dever. presentante da naçao: vedou um dos cammhos do aten-. dnprêsa de onihus da Pre-.

UM DEVER QUE'JA' FOI PLATÔNICO Sob uma presidência menos vigilante e mais como- � tado ao regime. '. r'
. feitura, cujos yeículos dei-

O próprio sr. Nerêu Ramos teve.en�ejo de .salientar 'dista, não haja dúvida que sé teria aberto o' caminh() I '

'.
'. .

c---.-• ..;._ I �arão nesse dia. e horár!u
essa preocupação, no breve discurso proferido ao reassu-, aos atentados dessá espécie, o que facilitaria considerà-, . O fato estãl na memória de todos, pela sua enorme de atender o público para
mil' o pôsto que, de direito, não lhe podia ser - e não velmente a tarefa que se ha.viam atribuído o.s inimig.. os t, repercussão, ,Sé' 'O recordam.os, é para p'ôr em relêvo co- conduzir os operários à confoi - disputado, ao afirmar que não faltou aos seus de- do regime., Uma vez de�respeitado' sem reação efetiva ,mo é, hoje, agitada uma obrigação outrora virtual e a

veres, "tanto ao ?irigir :os _trabalhos �ar1�mez{tares, I c'à ?ltura, ia por água ab�ixo o prin�í�io,. arrast�nd.o extr�o!,di�ária importância que tem, neste momentol a centração. O Departumen
quanto ao cumprIr a obngaçao que me lmpoe a nossa

I
conSIgo grande parte da força de reslstencla das msb- presldencla da Camara, na batalha pela. defesa do re- I \0 de Ordem' Política e, SO.l.

lei interna, de zelar pelo prestígio e o decôro da_Câma-
I t';lições democráticas, que está, precisamente, no prestí- gime. A pre��nça do sr. Nerêu Ramos ness� posto, cóm dal,,,em comuni.cado à im-

ra, bei� ,c�mo pe!a dignidade de seus �"embros, em t�4,o .
glO do Congresso. " -

I a alta Iloção de r�sponsabilida.de que sempre revélou, é

l.urens3' i.nform.
ou que auto.

o terntorlO naclOnal, assegurando a estes o respeito,
_

'

.

I
um dos raros motivos 'de confIança com que temos con-

devido a suas prerrogativas". POSIÇi\O BEM DEFENDIDA J;ado, num período particularmente conturbado e intran- .

tiza a realização ela concen-

Houve tempo ell1 que êsse dever impôsto pela
"

.

I quilo. tração, proibindo porém
interna à presidência da Câmara, a bem dizer, n�o cria- �sse foi, em dado momento, um dos aspectos da lu- I

." gualguer p�sê,eata"

. '-

��;

-- As atividadês das fábricas
...................................................................................................................-t • ·4�!..!� !..!++.� " � �........

.

d.................... ., ..,
- - • :���-Ir .., ,fi � ••

_
� �� i! .. � "," .. ,

- segun o noti.ela o corres.

i',ondente do vespertinó "O
Globo" _ deverão ser en

'cerradas às' onze horas da
r;�anhã, a fim de que os o

perários de toda.'l. as cate

gorias possam participar da

concentração.

�.
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7 Domingo - Farmácia

Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra.
13 Sábado (tarde)

- ADVOGADO-
.

Rua Vitor-Meíreiles, 60.
FONE: 2.468.

'Farmácia da Fé - Rua Fe-,Iipe Schmidt. .

14 Domingo"'::' Farmácia
ela Fé - Rua Felipe Sch

.

- FlorianópoHs -

�t•., ..... ....,. _A-.ftM •••-A

rnidt,
20 Sábado (tarde)'

Farmácia Moderna - Rua

João Pinto.

InJo,maçóes
ufeis

Matrículas Aberta.

DR I. LCBATO
'

FILHO

missão.
Rua Visconde' de Ouro

1.594
Preto, 75.

Doenças do apare'ho
ratório

.

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COrIA DOS PULMõES

D�SEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA !

ati

Cirurgia do Torax
Formado . pela, Faculdade
Nac 'onal de Medi-cina: 'I'Is io
log lsta e Tlsiocil'urgião do

I
Hospital Nerêu Ramos

Cursoúe sspec ial iaaçâe pela
S. N. 'I'. Ex-interno e ,Ex=Rs
aistente Je Cirurgia QO Prof.
lfso Pinheiro G uimarães,

(Rio). 'I
Cuns: Felipe Schmldt, 88 j

- Fone 3801.
.

,

Atende em hora marcada.
Res : Rua São JorgeBO-.

Fone 2395.

')

Agênci,a·
de

,----�---- -

CLíNICA DE- o HOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANrA

-,

- do -"

RAPIDEZ - C'JNFORTG - SEGURANÇA
viagens entre,FLORIANOfOLIS e RIO' DE JANEIRO ,

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros. -

As escalas . .em S. Sebastião) Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITINERARIO

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA

Fpolis Itajaí

'''.-/
<J

18/3
27/3 29/3

VOLTA
Rio Santo.

23/3 24/3
3/4 4/4

.

Horário de saída: de Fpolfs., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL-DE HAVEGAÇÃO llOEPCKE

;
I

.

Rua: Deodoro _,. Caixa Postal n. 92 ::::: Telefone: 2.212

,Viagem com segurança
e rapidez

S() NOS_ CONFORTAVEIS' 'l.lICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-B,RASILEIRO)
Florianópolis ..;... Itajaf - Joinville - Curitiba

. �;���r��$'�"." '_ '.

A'ge'"·R'C�)·a· nua Deodoro esquína da
-.

-

..

• Rua Tenente Silveira,

"

•.... 1I.,uA., D.""",.. ,uI. I,' ••d•• \.: .•• 0' fOH',.. &.lU n" .... ,....... :;.
CIIAlT...

_...:..�.
nuClLUf.. PR05E'RA8 .> .� .........

Curso
Diretora: Professora MARIA MADALENA

r

MOURA FERRO
. CU1'SO corresponàente aos Grupos Escolares
Prepara alunos, para os exames de admissão

DE

aos

3inásios.
Professora dos 1° e 2°, imosc.=: Sra. Alaíde Sardá

.

�

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

.\1<l.ria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta-do dia 10 de fevereiro

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

-

f..ux 202'1
�acel!ltic .' , • .. 2.276

""tropoI . . . . . . . .. 3.147
!,a f'orta . 3.321

��'icique 3.449

'�ntra: .; , 2,b9�
EJ'itrf'11l !.371 I
IclHd .. : ..

:
..•• .'1'" 1I.f.59

i<;WfRE11'O" �

Disque .•.•.....
1
••

_._-_.#,_._---_.------------:.:,-_._�--------------

Pu bli.cidade·
Cabá Postal, 45

Í"}orianõpolis
Santa Catarina

I
:I

Iní�io das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - 3:737.

'Lavando com Babao

\Iirgem E:spe�iatid�de�aS�-�é.,?�!'!BIl.i<r,.,�.da Cla. IETZIL INDESTIIIL-J8iov.lle. (maroa �8gI11rada). ti 'r'v,::r�,\'I!'ii :ir !t�,
economiza-se, jempo e d" eJro'

. �����,:;��:i ��;,��:,� .�

.'

_,,__----_.-._.-----_._�.---- - ----- .�. - ------.;:--.-.---_._
.. _----_ ........ .__.__._.

Vende-sé
-ÇASA com seis quartos,

.

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas-

CASA MISCELANIA dístrí
-

,buidol'a dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselhelre Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- o navio-escola brasíleí-"

.
_

.

.

,. _ I r.o, "Du.q.ue. de Caxias", com.. 11 '. __

,,(SNA) - Segundo um

..__� (:)50 oficiais, guardas-marl- R I T Z 2 "SHpWS" ESP�TACULARES recente' livro publleádo na

[Iha e marinheiros a bordo, DIA 19 - 6a. FEIRA-- França,
" "O Protestante

Pr8ce:lto do Dia
-

chegou hoje a este porto, Aftistas queridos do público Brasilelro que ptCPO);-" Francês", há naquele país'
para uma visita de d

,�ionam um espetáculo com ARTE: ALEGRIA e EN-' cêrca de 800.000 protestanez C.�NTAMENTO!
GAR- dias. ZJ;)�INHO BRASIL O Embaixador do Acordeon

A benonave brasileira es- . c o cartaz consagrado do Radio Brasileiro:
tá cobrindo a última etapa AS IRMÃS CASTRO

I de seu cruzeiro, no curso do AY" criadoras de BEIJINHO D(iCE, FAZ UM ANO

I
.

1
N01TES DO PARAGUAY, CIRIFMA, PRIMEII>O'

, A parte superior da gar- qua navegou em águas eu-
� •

I
,AMOR. e muitas outras gravações CONTINEN'fAL!

ganta comunica-se com' o ropéias, mediterraneas e r Apresentação por LUIZ JATOBA'.
I
ouvido por meio de um canadenses, e no mês pas-

'

S A B A DO -'- DIA '20! .

conduto especial, denomina- sado esteve em Nova Ior

do "trompa de Eustáquio". l_que, unica outra escala que

Quando ,não se tratam con- tinha assinalada em portos
veniente as infeccões do I dos Estados Unidos.

I n�riz e d� garganta
J

(�arin-I .

-

.

�Ites, corizas, al1lidahtes),·
-s germes podem fàcílmen- f

te penetrar através dêsse I
1 d termi ,. I

cana e e ermInar' serras
'

- I complicações para lado do
'

aparelho auditivo: I
Evite

_

as doenças do

versário natalício 'da exma.
ouvido e a surdez, tra-'
uuuio sem... demora as in-'

snrá. d. Gioconda Córdova
SR O-SWALDO

. [ecções do na1'iz e da
,

- Vieira, esposa do nosso IMACHADO prezado conterrâneoe colé- ga1'ganta. - SNES.

,O nosso p�esado conter- í ga-de-imprensa dr, José
----

raneo sr. Oswaldo dos Pas- Medeiros Viera, atualmen- R"
· I

sos Machado vê transcor-I te residindo em ltajaí, onde :DR. iÉNRIQUE PRISCO Enfermeiro.s
rer, na data de hoje, mais é advogado no fóro e Dire- PR' jA AISO .' d· I ·

um �niversário de sua na-
t
tor de A GAZETILHA. MÉDICO � rpa 10 elros

tividade I A di tí t d
'

,

.

. _

_, .

IS m a ama amver- Operações Doenças.
.

FIgura destacada da SO-, saríante, desfrutand<? de

SÓ-I de Senhoras - Clínica de
.
ciedade local, elemento de lidas amizades na socieda- Adultos, . Ministro da Guerra, devi-

.

realce no alto comércio; o
I
de local e desta 'Capital Curso dE' li

- óm1l'nle �utorizado pelo
. .. I,

' e speCla Isaç:::�
Ilustre aniversariante, pe-, ver-se-a cercada de cari- no Hospital dor. Servidores ['residente da República,
la,'> iniciativ.as que têm

. le-I nhosas manifestações. de .a-
I
do Estado

.

t
-

_

c. provou as �ns ruçoes para
vado a efeito nesta Capital; preço e reconhecimento aos [Serviço do Prof. M::trit.- o funcionamento do curso

��n�pre n� sentido d� pro-: e:evados dotes de seu cora- no de Andrade) de iurmacão de enfE-rmei-'

p.ciar l11a1Or progresso, tem

Iça0'
Consultas ._. Pela manhã r ,�s ,radioleiros da Igreja I

sabido se impor e merecer
' Respeitosamente o O ES- no Hospital de Caridade. Adventista do Setimo Dia,

o alto apreço que lhe

vo-1
'FADO apresenta felicita- .\' 'iarde, das 15,30hs. __ Com isso,

-

os, adventistas
tam. os conterrâneos. cões com -votos de muitas E di

I
' - .

d
_ ;,n.l iante no consult6.:;o,. pOQer�o ���.�pra' s-eu� ev.�-.

' Idealízador e organiza- felicidades, [i Rua Nunes Machado , 7 'ol.ES lJ.ara cmn�o servico rru-

dor do LUX-HOTEL. o ;;S-I'
.' '. )l.i;,' ""'�

- "

Esqu.na de 'I'iradentes -Te' .. [itar, 'sem necessidadf-.' de.

t.ibelecimento modelar que SNRA. APOSTOLO 2.766,
.

pegar em -armas, ' -

tanto eleva a nossa Capital, .

. PASCHOAL Resi(lêncía - La Porta

r�.[tlça a� qualidades do a-I Hotel.

.niversariante, que é tam- Na data de hoje comemo-

bem Diretor-presidente da ra o transcurso de mais um It'NP'REGADA ---

conceituada firma", Macha- aniversário' natalicio - a I, �, . ':I
d & C· C ,.

A d
I F J I' Empregada doméstica

'--Io ia., omercio e - exma snra. . Anastácia r.quez.. em ser. . ,.'
gência I Spiride P h I VI b C d

Precisa-se de duas, na \ 1-

_

Na �olítica o distinto a-I do sr. �po::l:a 'Pa:::::� I D O r8o�otl O, LA NAVAL (Pedra Grau-] ';:::_�"
niversariante tem posto a elo alto comércio local. (Sllvelr�) I ('e), casa n; 8 -

sua c.apacidade e a, sua pri-' Dama que peias suas e

vilegiada c�ltura geral, levadas virtudes tem con-
- tendo sido Vereador pela I quistad6 a simpatia e a a-'· Partl-el-p'a' ra.a-/0legenda do P:S.D., de ,cujo mizade na socied'ade local,

.

.

.

y.
mandat? deixou' traços a ilustre aniversarianteser� JOSE' PEssôA MACIEL e ALBERTINA KRUM-

I.narcantes de sua persona- se-á cercada das horbena-' MEL MACIEL, tem o prazer de participar aos paren

Jidade, muito: fazendo para gens carinhos�s de quàntos ���-e pessoas amigas, o contr�to. de casamento de seu

o bem ger'.al do, nosso Po- d'
'

. fIlho ALDO com a Srta. Marllene Ramos Pamplona.

Ia
.

a mIram e respeítam.· .

.

v0: Às muitas ho�enagens ANTENOR JUVENCIO PAMPLONA e OLGA

Nesta ,oportunidade mui- O ESTADO se associa, pra- i PASSOS PAMPLONA tem o prazer de pãrticipar �os
tas serão, por certo, as ho- serobmente.

. ,J)'arentes e pessoas de sl!as relações o contrato de casa-

trI'hutadas
.

• mento de sua filha MARILENE com o Sr. Aldo Krum-
menagens 'I ao mel Maciel.

.

�

ilustre conterrâneo, com FAZEM ANOS, HOJE: ALDO e M.t\RILENE -

desl110nstrações de gratidão noivos

e admiração. às quais, pra- .:.:._ Sr.' Patrício Freitas
zcirosos, os de O ESTADO p�ofissional' do' volante � ,--__.
se associam, com votos de, elemento m:uito realciona-"
muítas felicidades, extensi-

.tdO
nesta capital;

vos à exma. família. .

-:- Sra; Anália Freitas, I

.

esposa do �r. ))ionísio Frei- !
.'

SNRA. JOSE' MEDEIROS tas;
VIEIRA I Senhorita Maria da

Transcorre, hoje, o ani- Glória Soares.

--e--

L'UIZ DELFINO
<Apresentando um _grande e sel. eionado ospetaculo As igrejas batistas têm

para reus milhares de fans!
i

20 mil membros; a, Igreja
- UNICO ESPETA'CULO -- Reformada Independente,

SANGUE'
_"' .... - 18.614; ,a Sociedade Evan-

. NOL gélica Central, 10.000; Dar-
. ..

- bistas, lÕ mil; Igrejas Ad-
TONICO DOS CONVALESCENTES ventistas, do Setimo Dia,

. 'TONICO -DOS DESNUTRI1)OS 2.500; Igreja Evangélica
Livre 2.190.

�. � Em FiJadelfia o

IOoQue de Caxias

NO. LAR
.

FILADELFIA, ·15 (U.P.)
OCIEDADE

AS
..
ROSAS

Ai quem me dera ó rosinha
Ser o sól p'ra te beijar,
Ou então uma folhinha
P'ra nas tuas mãos estar,

DO NARIZ E DA
GANTA ,PARA OS

I OUVIDOS'
De manhã ao escurecer
O sól clareia e te beija
Parecendo ao anoitecer
Que a longo tempo te almeja.

Rosinha de côr tão bela
E os teus lábios divinas
Parecendo ser. donzela
E- são muito naturais

Depois quando. passa o t-empo,
Tão linda que' as de ficar,
Mais pétalas vão caindo,
E vão á terra brilhar!

Fpolis, 1953

'Spyro Nicolau Spyride,s

x

x

.·•. ·.lVERSAP1US:

RIO, 1� ". (V. A.) - O

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

. Particip_ção
ARY CAPELLA e SENHORA,

ADOLfO COHoDEIRO e SENHORA
* * *

. pãrticipaJ1!- ;:;o� pal';ontes e p,,�soas 08 suas . rela
'cões o contl'áto de 'casa'nento de seus filhos F:UBI MAH

t GARET ,CAPELLA e H.t\MILTON CORDETRO.
______________________�c �.�

.

Ma1'gm'et e Hamilton _

-:;'
_ .. -

AVISO .11A Faculdade .de :Farmáca e Odontologia d� �Sant.a
.

. Catarina está avisanqo aos interessados que -a sua Clí- !
nica Dentária Escolar se encontra funCionando regular- I
mente, em todos os dÚls úteis, das '7',30 'às U;'30 horas

Ino prédio sito à rua Esteve Júnior, nO 93:- ,

'

Quaisquer informações sôbre o assunto
�

poderão
ser cOl1segllidas ria própria Cfínica.Odonl01ógica acima
referida.

.

confirmam.

Já foram iniciados. Temos ótimas cotações - A�ei
te, Azeitonas, Bacalhau, Cereajs. Condimentos, Conser- �\lunes Pires - n; 14 ..

vas, Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores,' Vinhosl,
etc., etc,·."
OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR

�rame farpado, liso, etc.; Metais' ferr.osos e não!E VENDE S-:Eferrosos em lingotes, chapas, Tubos vergalhões, etc.; II
. -

Breu �Re�ina de pin.ho), Aguarás, ��rilha;, l:itoponio,
.

(;ompra; conserta e re

soda caustI�a,. :arafma, etc_:; Matenas_ plljtstwas para f-6rma-se GELADEIRAS .

ImO.ldagem, m]eçao, compressao, extrusao, etc.; Celu-j F O
.

'lóide, Lucite. etc.; R. D� L. LANGE _ C. P. 1396 _ one 2 88 - Rua Arau-

IRIO DF. -:- Telg. LANGECEL-LERIN, jo Figueredo, 6.

Finalmente nesta cap' tal .

A RAINHA DO RADIO .

"M A R L E N E"

Di' cêrca de 800
mil PrOlestante.'
'01 ,França

.

tes Os maiores grupos, se

gundo o livro, são: a Igre
ja Reformada da França,
com 350 mil membros; a

Igreja Luterana Alsace
Lorraine (Confissão Au

gsburg) , com 240441 mem

bros; a Igreja Reformada
de Alsace-Lorraine, com

I 48.960,
e as Igrejas Lute

.ranas de Paris e .Montbe

liard, com 40.000,

da Escola,

CASA
Vende-se uma -com 3.

quartos, sala de jantar, co

l.j�lha· e quarto de banho,
.. .::m terreno 10x30, com en

trada para autOluóvel.

Informações: Rua Mon
senhor Topps, n, 11,.
•

AgradecimentD
Agradeço a São Judas

'Iadeu, uma grliça
. alcan-

,

ç2��n.

�:it--.'
'. "

2.5 a 22 H.P.

��,
. ,·f
....Comerclo - T_ransporte.
! R)Ja Joio Pinto, 9 FpoJl.

---_. ..;;.;;;...;;;"';;;....- ----

ExpOr'fação dQ Ex.crior
W, A. A.

EMPREGADA
- Frecisa-se de
s,á};;, cosinhar.

UP-l& quP.

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Qualquer procedência, produto ou ,artigo em qualquer
ramo. Informes a pedido

.

LEILÕES DE FRANCOS FRANCESES' T:,atar à Rua Feliciano

COMPRA.SE

•••�AVENTURAS'

,Aten'ção
Precisa-sE; d� uma moça COlTI prática .em serviços

'de' Contabilidaçle e Dactilografia; as interessadas.que:
'r-se a ENARCO, Santos Dumont, 15 .

...

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quarta-feira, 17 de Março de 1954 o .sTAOO

.,

!

I
I,·

ESPETÁCULOS DOS MAIS ATRAEN;lfES E: SENSÁC!ONAIS DEVERA' OFERECER A ;EQUIPE DO CAXIAs, . DE JOINVILL.E,
NA NOITE DE AMANHÃ E NA TARO:EDE SÁBADO, QUANDO ENFRENTARA' OS FORTES PELOTÕES DO AVAl E CLUnÉ
ALTE'TICO tATARINENSE. O PÚBLICO AGUARDA CON INTERÊSSE DESUSADO A' TEMPORADA DO PODEROSO 'fEAlVI

NORTISTA, ATUALMENTE Ul\1 DOS MA IS POTENTES DO ESTADO. -NÃO. PEltCA M OS JOGOS!

I
:,

I i
i

o E s P O l� t i vo'
•••••••••••••••••••••••••• •••••••

'�!�rceiro triuufo do
.

Brasil i;.�;����r;:iu Rl'�,,�r�_m: O�ei��ll;a�:;�'r:
-,

nas eliminatorias I ��:ll:' �:;�:::;�:t�Ill: :,�����\r:,�:':r:m����ee:;:�:I���n��:::�i, 'l��'t��

<
> ;��D. .

- ;
� .

.' .

. ;:d�;:�::{:��rf:::;!�;
sé

'abe:ú::.�:�::::i, :,:":eCi00 c, onista da GA�-:', ;J;tIQt/,l() ,ÜT.í\�). - O I teriá. de conclusão a equi- todas as tentativas do Brasil para aumentar a contagem .

. \ -.'<'. \ i M
.

1 b d 1 h d d praticados no alojamento TA E.;:<nOJ.'Il\.'A, na sua reportagerrrsôbre o jog i Bra-

"., .·::...!•..Bnc... 2_��.!.."'·d- ,q..'B�asi.Lnão. jo.'-.;II'P...é f.oi um fracasso,' de vez uito equi i ira a a in a me ia e
.

iscreto o ataque,
_ _'.' .', - pois que somente soube descer com a bola e envolver, em que ficaram hospeda- si! x Chile, de começo acusa o juiz Steiner de anular

<' í.!.bl:pcomó·,devena e muíto' que pelo menos seis ou se- dois tentos Jtgítímos do Brasil. Mais r.diante, na mesma
· "ó .. __'

. ,
,.

" ,
.

-, porém, perdendo toda a capacidade Qa área. Livíngsto- dos. Os' jogadores do cam-

.;,::;.;"endi:J.·\V�,nç.€!u. como
...
era 'J te� vezes, o�. nossos avarites

.ie, Carrasco, Miranda, os dois Robledos, foram os me-
i',:portagem, confessa que quando Humberto fez um

peão carioca de 1953 aloja- . ti' B lt 1 t f 1
. esperado; A partida positi- estiveram ()�m a bola para lhores homens da equipe, como classe individual, mas,

,en o anu aoo, a azar, rea men ê cometeu a ta no ar-
.

.. ..' dos no Clube de Regatas r�ueiro chilono!l! Diante disso nós ficamos desconfiados
:.-. '.':u:nel1te nasceu' embaralha- marcar e não O· fizeram, /indiscutívelmente; o Chile jogou melhor no Maracanã, .

I '.,
.

, f Saldanha da Gama em do valor de certos medalhões, que têm um cartaz enor-
...dá. pata os, " ..

h
..·.rasueiros, po. iss 'ca'usan_do maior desconten do que em Santiago. E daí.justi icar-sé ter perdido por ,

.P·
Q f d 'f tá

.

d dênci
. me, cor-,o o .Mazzortí ...

'.

'logo�®�l!:tda'; .. seu, jogo foi. tarnento. De certa feita,
menor contagem. uem não ez tu' o o que prometia, con OI' aveis epen enclas,·

. _. .. fOI ao envés, o quadro brasileiro, que com o seu obscu- destinadas à concentração·eunfii�o, ..e fez dom que. os Baltazar teve uma sua bo· lt d d h' talvez cri
.

t
-

di
,

<. .. " 1'0 resu a o e 0Je, a vez cne maIS a ençao e
.

ISpO- .

dos remadores do referido Z'
.' �r' h

-

d b'ad�ets'áfios tomassem con- la devolvida pela trave, de- síção para jogar bem domingo proximo, conforme exigeI, . .

- ..eZE: lV.·orelra �c ou qu� II c.tl}��o o Q.17.p. r�-
. , - ,",.'_" .,'

d
,. 1 'f'

-

f' I d 1.: •

tó I' clube capixaba. - sileiro, frente aos chilenos, fOI magnífica!'! De niagm-.

{iaAç� Pode-se dizer que pois de uma violenta cabe- ) a versario e a c aSSI icaçao ma a eamma orra,
_

'_
. ', f' . 1 . d

'

.

,.

d M
-

M' ..."...' O árbitro da partida não convenceu absolutamente
. Confrirrne relata fi ·-,.lm- ,1:0..: naql�e e

�

la, �o. a vala" o
.

aracana. all,. �Hdd ,exl-
em todo o primeiro tempo, cada e em outra vez, Hum-

nos dois gols que a'nulou dos brasileiros e ainda no pe- "prensa, 'alguns. jogadores blç�o. assm. magn�fICa e nos ficacemos magnificamente
nunca o selecionado conse- berto, cO,m o gol completa- 1 d

.

d' H b
"", ,'. z >

I
assistindo o rl1undIaI... do lado ,-:1 � fora .

. . ',' :1a que elXOU e apitar, contra- um erto. quanto as praticaram -uma sérii:! de
- .. -

j;uiu impor-se com o seu. mente" escâncar.ad0l',·" ,*!a.- Jl'tras decisões, andou bem, mas, repetimos, de maneira 1 t '-g' h . , : .

. .... . '" os ver on osos como-se- x x x
melhor jogõ-;:::.'causando daí : vessou da. "direita

.

para à ilguma poderia ter deixado de dar os dOIS tentes acima .' '. '.' _ . .

_

não pouca decepção, pois' a citados. No primeiro, o goleiro tirou a bola de dentro
., jam de. defecar, "no sala(,),. - O S�n .as eIT,lpatou com o cM;npeao paranaense.

esquerda, sem fazer- entrar la meta e no segundo, Humberto em absoluto cometeu
)

r.l<l.S' pias, rios lençQis," além Mas.' a..g.ora "em que Jogal: com �. �Val, ql;le vem atuando
torcida queria ;_"er jogo lu- .

lt .' L" t O I t b d'-' 1"' 1.: f h ,rnag1t1fwumente como dIZ o Zeze MoreIra
,� bola. Doutra feita, foi Ro- .a a em· Ivmgs one. pena, am em, evena ter rna,'- ue.rouuarem ron. �s e toa-'

...

· c1do, ço:.respondido pelos drigues;, �or�endo' sózinho �ado, já que Humberto foi atropelado a três ja�'úa; da 1}ta;, 'hem
'.

�omo escre'v�r x x x

·gols. Ma�,' por 'muito favor, meta, quando podia marcar. >
• d'" -l�,'l .,. tpara o arco" parou é pas 119S ,pap� e.s ��1o�ame� Q .

_. Jo:staremos, amanhã, lá no estádio pa-.:-a ouvir
conseguimos apenas que-. �qu para trás. e ainda desta I pornpgrafü:lS' ofQ.llsivàs" 'aos LIí.nas ;�'1m]ld·1Jt';nhas e arranjar a�slltlto aqui nal'<l. á colu-
hrar o elnpate de zero a ze'" , l-Í. b t" ,;

t
.- ..- ..----. I .

� ..... �� �.
_

40�",",,� �". r..." qll.e �n s rnais� p'obre do que a.s crônicas do seu P.
�.

I 1 '''EJf il111 .�f o superou 0- I ca;nixab.aii" >; '., •• , '-t''i_ i> k-" Per"'i"a
_J'olc�ni..aque e,

.
go

. provi- "'d� af:""'A,dlfe�a ',�. ,.diàl�' te- dOCnar- AM.E'RICA 5 X�CRUZEl'RO 1 .•

,. �;rq:.�ã.�'!�.:\'tisf�,fu.\.�:;&it.-·. t�i� '�, � L ••••

den'.C.:i8J �e� H1ltazgtr., Àliás, "$ "

. ,
.

�
r-

, .. ;\, -.
f "o �- < .�� .�.:z'.,se ,atr. 'L.�.'.' �r, .li..
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...·chtÜes, ·foratn

.'

Conforme a ,tabela" de-I negra, dando chance a ·que,lla.m...'. n.. ? ,m.a.stro em
..q.u�. ,Q 'f VENCE NOVAMENTE O CORINTIANSjoga9-dp' �':me1hor",'o selecio: ."

f" d
'

-
" --. �Clês eriaos ain. a �. situa, tl'ontó.:ram-se, sabado a tar- .

os praianos aumentassem a. C'_uhe ..astela,·�eu .paYlll1ao.o

1nado fez 'mais dois gols,' I
. .

.

,

ções pr-;>pícias; .;mas em..p�.: .de,. no gramado do Abrigo contagem para Sx O por' pavillíaQ 'nacional� .u� Jén;,'
O C

. . '.., .

OU2 inexplicavelmente, o h 'f"'·· d' , I' " ,.
.� -". '. ,

. ormtlans contmua

I
clube paulIsta conseguIU

. n .um."a y.ez tlr,ace,1\ta, -9.....
p� Je Menores, com início às intermédio de Maury aos, <;,ol ..com.PI.e7.,tamente SUJO; ,.

b' 'lh d " , .

juiz não concedeu. ! 1 -j" ct . ,.l.� ......... _'. . .'. I
'. :. . ", -

'

. í'l an o no exterIOr. Am- llerrotar o Atletlco Nacio-
O

. .

avo.. '. so
. utÇscon�ep.�ou_ 15,::0 horas, as eqUIpes do 35m. e Osvaldo aos 42. Ao O gestQ. dos Jogador.es do

d d
. .

.

pnmeI,J;_O Iiluma puxa- .'
. " .

.

"-ll
.,.

. ''':'�l
- .

..

-.
.

'. .. a ommgo, ·em Medelm o lIal local por 4 x 3.
,,- I

• •

mal!s a ,t{Jr�I':Ia,_ �SpeCl;a - América e do Cruzeiro. apagar das luzes é q'ue o Flamengo. repercutIu dolo- . " -

eh de Baltazar, O goleIro ' "'. '"
,'.. "

. I ".-,.'.' .. , .'

recolheu a bola aleI).1 da u- m�nte. c�rJr�. Roar�gu�s e ;Foi uma peleja que se C,ruzeiro conseguia tirar o
I rosaJ:llente).no S�l� da S�Cl��

f ,'1
Humberw. NQ;lSa d�fesa, cUJ'8cterizol). ..-pela lllonoto- zero do marcadm·. com um dade local e, paftICularmen�' -.....

nha ataI. E 'o segunao '. �

.. '·.c • ','.' O CAXIAS RETRIBUIRA' A VISITA 'no. .,/ emborCl tenha .;>�lvado a VI- nia,já que de ambas as par- bonito tento de Hipólito te, no �selO de S\la grande' '.. .

feito por Humberto que tória 11e, ';'d' ··'·d '
. .

C·AMDEA-O PAR "NA'ENSESf,gun o tempo� t�s os jogador.es estiveram 5xl, é. a conta !tem ,elevada
I
torCI.. a, capixabà, que se "

.
Cc 1'1 :J

não chegou a esbarrar n()' .
�

. C'itisou�s(', esgotou-se, em- em sua totalidade, di'Sper;. mas que bem demonstra o; mostra envergonhada .com
arqueiro que hàvia

.
saidó '-{ .

I .

. •

.

I pregando tOClOS' os recurS0S sivos nas jogadas, dando que foi .0 jogo. Os quadros I
tal molecagem.

desordenadamente; da me·,
.

d" '- T
para Hão

.

eixr'j' os chil· aos poucos assistentes, que alinharim: Um jor,�al em sua man- inville dizem que o Caxias
ta, foi anulado pôr' faha' I' .. .

nes Il1<trcar', cui;) .iogo sur- lá compareceram uma- de- AMÉRICA F.C. _ Car- chete. decla.r.�u: "O clube él' retribuirá a visita que lhe
pdo juiz. Os chileno"l. re-

'.

1
",..

..
.

-;; prect!( eu, pór ter Eido sem� bonstraf>.ão pobre de fute- los, Itamar e LI'lI", Car'II' _ o maIS quendo, mas alguns fez na se·mana passada' o t t' d' t
.

sistiram bem diante do jo- . ,
:s

1'0 pn re os OIS ca egon-
pre ras'íeiro, CC'1; pass(:'i bd. Precisamente aos 28m. ' n.hos, Alberto

.

e Caréca', de seus jogadores não pas- Ferroviário, campeão pa- 7ados grêmios sul-brasilei
go dos h':Rsileiros e progre- CUl'to'� e C'om bo'1 colocaçãr) ti'(emos um gool espetacu- 'Ivan, Maury, Osvaldo, To- sam de uns mo!eques". lanaense, com o qual em- ros.
L1indo, não se entregando, .:.!0S JOd...éldores pa�.·é'. b I F A

'

<: rece e lar de Itamar, que de fóra nóli e Bétinho. ato.,.' .co.mo e.sse jamais
mesmo quando passaram ó. b 1[em a o a. da gr.'ande área, atirou· cru- CRUZEIRO F. C. _ Eve- se verIfICOU nestà capital, e
apanhar por 1 a O. De um

zado, acertando no ângulo raldo, Nagél e .Afonsõ; A- m.e.r.ece uma repara
..

ção dos

1 TURQUIA 1. X E·SPANHA O �
modo geral, o' primeiro Fehzmt'tli-e, poucas vezes -

::superior direito da meta milcar, Salvador e Saulo dU'Igentes da embaIxada do , ,

tempo foi equilibrado. � do 3\)roximaram-se e'o arco '

,.
d guurnecida c p.-ôr Everaldo, César, 'Hipólito, Manéca Flamengo, punindo os

j@-I.·O'·td·d··nosso flua 1'0 apenas tive- rara '.,�iré.r, não chndo mui- ' •

, .

� Jogo rava o ommgo
deixando sem ação. Com es- Béto e Vilmar. I gadores responsavelS pelos .! t bIt 1mos o destaque de Djalma to ·t�'ai:>; :ho a Vel udo

.

çri- r .

1
�

. em s am u en re as se e- f-::,:,!meiro jogo,
S d ,te tento animaram.-se os .Apitou 'li peleJ'a o sr. Ar- amentáveis fatos. :::

d- T
.

.

d E
-

antas e e N. Santos, na ando, pu'em, mOlHE'ntcs 'ÇO€!', a urqUla e a s- da uma terceira partida
1 f

' all1ericanos mas escoava-se naldo Santos mais conheci- h I",e esa, e de. Didi e de Juli- i1,tstante� perig S�S. O go- pan a, pe as eliminatór�as para-decidir qual dos, dois

1
o tempo sem que mais na- do por "MASCOTE"

,

que .] T d M dL 10, ao ataque. :cico hr3sileiro, contudo '

CORE'IA' DO SUL 2
u3 aça o un Q, teve p::.íses: irá á Suíça. Tal en-

Julgou-se que iriamos· traba t 'ou mais no seg1,lndo
da acontecesse. Para a se- teve boa arbitragem, de-

1
e.)!TIO vencedora a prim�ira I contrp se.rá reaÚzádo, hOj,,:

progredir no segundo tem- L'lll]JO, lUiS fez apenbs duás gunca etapa o América �l-
I
tnonst�ndo uma vez mais X JAPÃO 2 ,pelo escore mínimo, Tendo e;11 Roma -;

,
.

po, e de fato, assim acon... Jde'i' (Ie �grand'! class� e
t'el�ºll � posição de algu�s sua capacidad� para 'dirigir J E�. Tóquio, pelas elimi-I

, t
.

d
.. � f/ . d8Jllen.tos. Itamar, que V.1- jogos de futebol. .

natorla.s do""" Campeonato I
--._.--",---

·

leceu em ma ·ena � pre- clt' alTO'!): uma efY caoa· a-

parar jogo, porem, em ma- 5ê.
/ nha, Jogando. de zagueIro Em' nossa edição de ama- MundIal de Futebol, joga- VASCO 3 X LEON O, NO MÉXU�OP:l�SOU para a p6nta, indo llhã daremos a reportagem ram,. domingo, os selecio�a': I

. ,.

_
O público, cansado de

.....

esperàr pelo segyndo gul, para seu 'lugar -Ivan, en- do prélio �ntre P�i;dino e
. d�s da Coréia do Sul .� do .

acabou se aborrecendo e criticando muito a conduta quanto Maury que' jogava VascQ da G�ma, pelo re_-' Japão, registrando o màrca-I MEXICO, 16 (V.A) � O Vasco .da Gama, venceu
dos brasileiros: Do guardião já falamos. Dos zagueiros I f d' . -

.

f" . '. I. - o quadro do Leon, dommgo, pela contagem ,de 3 é1 O O
Newton Santos foi soberbo, especialmente nos' duelos

va o�:a e sua P?Slça� co�- i endo torneIOl e no. q�al dor fmal dois t!=ntos
.

para' primeiro ponto ,foi feito contra, pelo jogador mexic;no -

pessoais, sendo Gerson muito discreto. O melhor médio tumelra voltou a mela dl- Jevou a melhor_o pnmelro cada lado, pelo que foram I Bravo, .aos 28 minutos do primeiro tempo. O se!1undo
foi Djalma Santos,- ficando no mesmo plano, sem se reita ficando como "ponta por 6 x 2. : classificadQs os corean�s e pontr, coube a Ademir, aos 42 minutos, No segund; tem-
cGmple!aram no mesmo jogo, Bauer e Brandãozinho. No de lança". Essas modifica- M. Borges _elinünados os nipônic�·s. po, Sabará morcou o terceiro e último gol, aos 1'7 minu-

aÚlque, foi Julinho o 'elemento de maior projeç�o, de-. ções surtiram, efeito, conse-. _ I.., tos.

vida às suas escapadas' endiabradas porem nada efici- guindo já aos 13m..0 meia!QUANTO RENDEU O PRELIO DE�DO-
ente contra a meta. Humberto continuou jogando co.mo

., .

sempre, muito valente, muito agresl?ivo, mas péssimo praiano elevar.a contagem. MINGO ENTRE BRASILEIROS E

�::'a�d�'�';,�; �a�e':;�',p���:p�':�a��!�,t:�:t�u!��� o ��: ��.:.�:tou:el�;� RIO, 16 (V.A)'''_ G�;������ jogo entre "Ie- Geladeira Narge·. à. Venda
este estava caido, QOm a bola presa, provocando o' unicQ movimentado' com o Cru- de assistência esteve' ontem

-

t Por motivo de transferência vende-se com ul'gn:-
.incidente da partida, que na realidade foi corretís:,ima,' I ç:oes, que per ence ao pre-. 1 dzeiro 'proçurando di;minuir. ne Maracanã para presen- lia entre Lrasileiros e uru-

Cla uma ge a eira Norge americana com 8 pés 3/4 com

,como em Santiago. Baltazar, teve algumas jogadas luci-, I pouco uso; uma Eletrola Phillips com radia de 11 va]-
das mas não fOI' contI'nuo contudo a'nd f' él diferenca e o América, ciar o encontro Brasil x I d 1, "la urN�- vez,

.

01' .

p,uaios, na final do Campeo- vu as, toca iscas Webster u timo tipo cair. 3 rotaçõe3
o "artilheiro" da vitória. Didi foi o jogador mais opero- sustentando, para que nu- Chile, proporcionando uma - I e long-playng em móvel moderno estilo lareira' li"lél

I f t" I .

t d f' I'
'

. nato do Mundo de 1950 '
.

, " c

soo n a 19ave , mOVlmen an o sempre a o enSlva. , to- ,ma jo�da feliz Osvaldo dj.- renda de Cr$ 3.112,665,40. ' coleção'de fdiscos em perfeito estado; um.:, CGpa l'Ustica
drigu.es, foi o pior elemento do quadro, e n.as vezés que ,

'

I
I 1 II d

.

t
.

1 A '''Old B
.

t' C I "
h

.atar o'marcadpr para 3 xO.. E�·s,,\ importância, constitue com movimento financeiro
I
e apare 10 e Jan ar mg es . 1'1 am c.�te s com

procurou se re abilitar, pouco 0].1 nada .cons�guill. '42E t t t'
.

d t d
-

t '1
. .

'11
-

d peças.
'

N9 ql'(ldro chileno, esteve ótima a sua defesa. e"pe-
se en o esnor ·eou os uma arreca acaQ no ave, superIOr a seIS mI Ioes e O· t d d ' 1\ 'd R�

.

I'
s m eressa os evem procurar a nvem a io

üalmcnte O· guardião 'e a zaga, que fizeram malog;'al� I �'ap::zes da jaqueta rubro- pOl'em sem quebrar o re- cruzeiros. Branco n. 100.

x x .x

Notíci�s chegadas de Jo- patou por 3 x 3. Foi marca-.
da a data de 9 de maio; en)
Curitiba para o novo encon-

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

, \.

os hesp1mhóis vencido o

'será efetua-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Comérclo e Indústria,
ÚELATÓRIO DA PIRETORIA

Senhores Acionistas. .

I

Satisfazendo as exigências' legais, submetemos ?\ I
vossa apreciação o "BALANÇO GERAL" e a demons ..

tracão da conta "LUCROS E PERDAS", referentes ao

Iexorcícío de 1953, com o parecer do éonselho Fiscal.
São estas, senhores acionistas, a.!.l;: informações que

no� apraz, oferecer sôbre as' transações do, exercício de I.1953. Agradecendo a confiança que nos' dispensaram, co
locamo-nos ,à vossa disposição par;:t os esêrar€cimento�
que julgarem necessários.'

.
"

Videira, 31 de Dezembro de 1953.
� \

' 'o,

Saul B:mndalise Diretor.
Angelo Ponzoni - Diretor.

BALANÇO 'GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 195:-1 ,'..\, .mãos.-

!.

Realizável à pruzo variável
Participações em outras

sociedades - em quo-
tas e ações . . . . . . . . 4.108.600,00

Impôsto Rer;da (adicional)' 175.954;90 '

'

Depósitos e Premios de
Seguros à vencer

Exigível à prazo variável ,
Credores Diversos 12.937.51840
Fornecedores . . . . . . . . . . 1.622.168;50
Bancos c/Correntes 2.725.557,10
Representantes, ,. 57:939,40
Títulos a pagar, ,.' 300.1)00,00
Títulos descontados 1.980.000,00
Dividendos: '

de 4.000 ações prefe
rsncíaís

de 22.800. ações' ordí
n.árias

( CASA
pAI$ -

OJ
Aluga-se uma de alvena-

�se ria sita à rua 14 de Julho

,

"
n 595,' no pôrto marítimo

l/AI Je Estreito, com, uma sala

�_If!" 0IIRAIfTE TODO DIA �:r:��!�' a::��a de,1:�:: DEMONSTRAÇA����:,TA "LUCROS E

7'f'.. .,. nos tiAPl:JOS 'o;, quartos e um quarto
" D É BIT OI " , para empregada, no sótão,

M,J, D��""z ;;ft�,t'r' ::7l�:�l�;::J:��::::ma�:�� "g:��:�:: �:�:!�ias' ".�'.'.'.' ; , .. '., "

�
,

,,,

»
_

� '" ' Gratificações
'

.�
_o
",

_

"'" �� r' I ôst d R d
o "

,anCla. lUpOS o e en, a , '.' ...,,"9' -1>
,

� A tratar no mesmo local. Fundo de Depreciacões , . . . . .. . ..

--------y--------- --- --------'-- Fundo p/Devedoros Duvidosos ; .', . :
! Fundo de Reserva Legal' _: ; '.

C.ontentes C�m �Imdo de Reserva p/Aumento Capit:ll '

..

, ,'�undo de Reserva Estatutário
.

Z
Ib'

, .1' undo de Reserva Especial .

enO 10 i I Dividendos:
mo, 15 (V. A.) - Este- I de 4.000 aç�es pre!e�Tnciais .

G b· t d M' "

t I de ,22.800 açoes Ol'dlOar:as
ve no a "lne e o ln1S ro .

.

.. , .....

da Guerra o sr. Alípio ,cor-,I ,

' (,

,.,. 17,691.3�4�2�
reia Neto" PresidenlE da " "

. PARECER DO CONSELHO fISCAL
Associacão Médica Bl'asilei- C R É D ITO,'
l'a, .:1('c�panhado de todos Htsultado geral doas opel,'ações da�Secções Os membros do Conselho Fiscal de PONZO?U
_.

b d d' t
I Cortume, Fábrica, L'lja, Arrolo 30, ,-, BRANDALISE SOCIEDADE ANôNIMA _ Comé'rcbos lUf-m ros e sua 1re 0-

M
.

h S
.

P .

C
. "

,

, , •A. I om 0, errarla, I!CU3l'la, alTIl- e Indústria, com séde em Videira, Estado de Santa Ca-1�:�1, Apos a audlencla man- nhõ'es e Baurú .. , 14.557.79,1.�o Iilrina, ora reunidos e abaix,'I-assinaJos, depois de tel'emtida com {) general Zenóbio Juros Ativos " ' " : '::. 201.41Z,::io examinado miticulosamente os livros, e�crituracão, ba.,
ia COlita declarou: "mani- Comissões Recebidas

,. . . 237.15C,1'l0 lanço, contas e negócios de Ponzoni Brandalise Socied8-
festamos ao Ministro nosso

Descontos Recebidos , 283.277,:30
'

de Anônima, Comércio e Indústria, "dativos ao exer'cf-
contentamento em face das

Lucros e Perdas
,............. 927.730,9ü cio de 1953, bem como ó relatório da Diretoria, declaramFilial São Paulo c/Lucros ,. 932.099 50 tel' encontrado tudo em p�l"�('ita ordem, e, assim opinam(L'el�l':ações de sua ',Excia. Fundo p/Devedores Duvidc:ws "

' 551.869:50 e propõem aos senhores acionistas que sejam "provados,de (lue está perfeitamente:
'

�em restrições, as contas e os atos dd Diretoria, referen-de ücôrdo com a reivindi-! ,17.691.344,2(. te ao mencionado çxe.rcJe.io. ..;..;.;...._...."........�'::
..

d "d' I VId,eira, 3 de F",e,ve,re,'iro, ,de 1951. :caçoes os me ,lCOS, consu- , "

",'

1 . Ã
' ,":Da,vi-d:',''l''itton.)stafleHl�'a' lllll;,y,r,

C'.
, '

',";;;' /,' , •

---
__-, -'--� ...-_"_---

Espatifou-se o "ConsteU�lion"
morrendo 32 ·pessoas

S! .:'-:GAPURA, 15 (U. viao rie passageiros "Cons- Os passageiros eram:

P,) - Vinte e quatro ho- tellaücn" pertencente à "dois norte-americanos; nove
BOAÇ quando procurava ingleses, �eis neo-zelande
aterrissar no aeroporto de ses, -quatro indonesianos.

Kaliang, em Singapura, so- dois indus, dois holandêses

brevivendo ao desast�e oito � e um canadense; ti� sul

t. ipulantes. africane, um nativo das

Ilhas f'ijE: e um chinês.

I LONDRES, 15 (U. P.)

da Ilh
-- Anuncla-se oficialmente,

J, a na sede da "B.O.A.C.", que
perderam a vida 32 dos

ocupantes de um "Constel
lation" que se incendiou em

Singapura. Oito dos nove

membros da tripulação do

mens, e oito mulheres

dos quais trinta e um pas
. sageiro E: um tripulante, '_

perecei am ontem ao espati
far-se (! incendiar-se um a
/

Granadeiros
,Convocacão /

I

De ordem do Sr. Presidente da S. C. GRANADEI
ROS .,DA ILHA, convoco os senhores associados da re

ferida Sociedade, bem como os membros da Comissão de
Trabalho, para a sessão de Assembléia Geral, à reálízra- oparelho conseguiram csca

se no próximo dia 21, às 9 horas, na Caverna dos Grana- �)ar com vida do avião em

deiros, à Avenida Mauro Ramos, tendo por finalidade a chamas. A aeromoça ficoú
eleição da nova Diretoria, que regerá os destinos da So-

d-

gravemente queima a. Osciedade no período 1954-1955.
, . __

Florianópolis, 15 de março de 1954. nomes das vítimas nao sao
.

Manoel B. Feijó _1° Secretário' ainda conhecidos em Lon-

.ATIVO
Imobilizado

Imóveis ' .. "
'

.

Construções Novas

Estável
Móveis e Utensílios
Veículos e Semoventes ..

Maquinários .

R�de Telefônica .

Caminhões ,

.------- __.--------------------.-------------

dres .

. Segundo certas informa-

E51'0la de A'ureudizes Ma· rI'. <:ões, (5 trem de aterragem
" ,., 1 do aparelho se teria choca-
-

h
·

d
>

SI C f
I do contra .uma edificação

D erres e 8. a an na

I
costeira, proxima do aero�

, 'lii,�. porto de Kallang, antes de
As inscrições para a pró- altura mínima de 1,56m. e o

pousar. Sabe-se que foi 10-
xima turma que terá 9 cu1'- pêso mínimo de 49 kgs, , go após sua aterrageu. que
so iniciado em setembro es- Após a inscrição, o. candi- o avião se incendiou.
tão abertas até o dia 31 de dato fará em época oportu- i
m ..u'ço do corrente ano. na, o exame intelectual que � _

Os candidatos deverão a- constará de três partes:
presentar os seguintes do-, la) Matemática rudimen-

cumentos:
, I Lar.

\
•

'

'

,

a) requerimento do can- 2a) Português elementar.

<tidato;'
o

.
3a) Nível mental e apti-

b) autorização do res- .lâo para o Serviço Naval.

ponsável; Notas explicativas
c) certidão de registro O ensino, o fardamento, o

clvil de nascimento; alojamento, enfim tudo que

d) certificado de 'alista- liz respeito à manutenção
monto militar; lo Aprendiz é gratuito e' êle

e)' atestado de vacina; -ccebe ainda um sôldo men-

f) duas (2) fotografias, sal de Cr$ 4Q,00 pata Fis
tamanho 3x4. suas pequel�as despesas.
Os documentos serão en- O curso, cuja duração é

ncgues na Escola ou pode- de 6 meses, consta, além da

tão ser remetidos pelo cor- parte profissional, de ensi

reio pelos' candidatos que no propedêutico, equivalen
não residirem em Florianó- te, mais ou menos, ao, de

Ipolis. admissão ao ginásio. ,

A Escola fornece os mo- .:uma vez concluído o cur-

riêlos dos documentos rela- so, o Aprendiz tem a obri-

t.vos aos Itens a) e b)., I gação d� assentar praça no

IDepois de feita a' inseri- Corpo do Pessoal Subalter-
I

ção os candidatos serão sub-lHO da Armada e o f�z como
-metidos a exame de saúde .. ?-rumete: após' Jura�ento �

Afim de evitar perda de a Bandeira do Brasil, de

tempo e gastos ãnúteis, de- bem servi-Ia, servindo à sua

ve o candidato estar ciente, Marinha de Guerra pelo
de que a Marinha, exige a prazo de seis anos.

Disponível
Caixa

.

Realizável à curto prazo
Estoque de mercadorias e

matéria prima .

Devedores Diversos
Compradores .

Títulos a Receber

Contas de compensação
Ações Caucionadas .....

Valores Segurados
Bancos c/Tít. Caucionados

.�. PASSIVO
1 Não exigível
Capital: .

de 22.800 ações ordi
nárias

de 4.000 ações prefe
renciais

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

Contas de con.pensa.ção
Cauções da Diretoria
Eeguros .

Títulos Caucionados

*

Expres,� O Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

fra1l.sporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com vial�ens diretas e permanentes
Matriz: _ FLORIANóPOLIS

H1W Conselheiro Mqfra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegl'.:: SANDRADE

Agência: __: CURITIBA
.

:h'pnida 7 de Setemb1'o 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te)egr.: SANTIDRA

�-: Agência: .- SAO PAULO
RUlI Rio Bonilo n. 1247

:>-.;.�, �O-

l- FOTle-: 9-3 l-96 _ Atende Rápido RIOMAR
El1q. T.·legr.: SANDRADE

(AfJ(1ncia.'1 no Rio àe .TaTl.eiro e em Belo Horizonte com

tráfego mút·uo ati! São Pf!y.lo com, a Em-'Wêsa ,de: 'l';r"l#
, pOJi�s :1llas Gerais SLA:)i,OO

, ,,' ,", ''!!'\,. '
'

8.447.561,70 'I3.748.261,00 .12.195�82?, 7o

577.260,80
297.057,40

4.825.713,60
47.743,90

1.851.705,90 7,599.481,t\)

391.Q63,lo

20.154.688,40
7.534.142,80
12.528.821,60

100.000,00 40.317.652,80

190.925,90 4475.480;80

30.000,00
23.597.500,00
5.138;642,60

I
::!8 766.142,60 I

��.745.643� i
22.800.000,00

4.000.000,00
15.340.317,60 42,140.31,7,60

480.000,00

2.736.000,00 22,839.183,.h

�O.OOO,oo
23.597.50(1 00
5.138.642,60 28.366.142,60

93.745..643,60

1.323.866,30
, 1.575.841,5:)
1 528.815,00
671.073,30
888.380,10

1.252.882.10
:

522 ..524,10
2.090;097,2('
2.090.097,��ú
2.531.767,::')

,480.000,0(\
2.7g6.000,o:)

».

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

-
.

,
,

.
'

isto é verdade

o Aleijadinho, o célebre

escultor Antônio Fron

cisco Lisboa, esculpiu
muitas de suas famo-

làs figuras apenas

com os cotos dos

......

rJsto. também ê .verdade

Cigarros

C...tt......eJl
, o cigarro que Mis

....... fu';'o no 8rQtil.

onfinenfo

UM PIODUTO, SOUZA ciuz

1RMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASE'.OS
E

_

HOSPITAL DE CARIDADE

RECEÉIMENTO DE ANUIDADE

Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao

dia 2 de abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secre
taria desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Cate
dral da� 9 às 12 horas para o recebimento de anuidade.

'Consistório, 12 de março de 1954.
'

José Tolentino de Souza - Secretário

-------

Vende-se ou
"

permuta-se
Vende-se um "Cadillac", 1950, completamente equi

pado, em perfeito estado, CO!U rádio de 8 valvulas.
Aceita-se troca por casa' ou terreno.
Tratar com o Capitão ,Médico Dr. çarlos Fernan

des Êingelsing, no periodo da manhã no Hospital da
Guarnição, e no da tarde, em sUa residencia à Rua
Bocaiúva. nO 210.

Bruno Braga Guarda-Livros,
Registrsdo no CRC .•sob n. 18.5-18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rui Stockler de Souza justiça do CeI. Pernetta e
-

-

I da oficialidade da Polícia

O �_ajor Washingt�n ns. Militar do. :par�Ílá, os seus

nório de, Moura Brasil, sol- despreendídos esforços em

dado de 'elite e esgrimista pról da 'esgrima miliciana)
de escol, conhecemos em pois teve o seu nome per

Curitiba, em 1949, então 1° petuado como patrono da,
Tenente. Condecorado éom Sala D'Armas daquela Cor-

I

as MEDALHAS DE MÉ-, poração, sala pela qual foi ,"RITO e MEDALHA MILI- um dos mais ardorosos ba

TAR, é detentor dos cur- talhadores. Merecida, por-

� sos 'de Aperfeiçoamento de
:

tanto, a compensação que I
Oficiais, Educação Eieica. e teve," no reconhecimento'

o de M(lnutenção, os. dois expontâneo aQS seus, reais

últimos feitos na Fôrça Pú� merecimentos. Homenagens
blica de São Paulo. ._ assim engrandecem tanto

Militar compenetrado, in- )S que as recebem como os

tê!l'amente dedicado aos que as proporcionam. Fo

assuntos da sua caserna -e mos testemunhas, presen

portador de sólida baga- ciais da placa que se ínau

gern cultural, tecnica e pro- gurou na, sala � sentimo

fissional, é autor de um in- nos felizes
_

-e orgulhosos
teressante trabalho intitu- com a merecídíssíma mani-,

,
lado "Breviário de .Instru- Iestação de aprêço .

çâo Policial Militar do Sol- dispensada ao nosso

dado". ' amigo.
Diret�r" e professor único

Grande como os �ilita- do, Curso de Esgrima, cre
res são os seus méritos na mos que deve ser grande a

esgrima. Esgrimista núme- satiSfação d-o Major Was-

1'0 um na sua Corporação, híngton em ver,
,

rutilando

tem sido dentro dela o sus- no peito dos seus púpilos,
tentá�10 maior de fidalgo o, emblema de mais 1,lI'll
despo-tfO;:' que' fã:� belas

'

e 'c,u��o_ que veio .realçar com
n;;-b1'es

�

tradições- 'militares destacado b:dlhõ a Corpo
possúe, Sonhador. _ldealis- ração que serve, revelando

ta. Pertiúai e
-

eficiente está' aos seus coestaduanos e

coll;�&lo .

os frutos da sua áo -País elevado padrão
'abnegação e esfôrço" gra- .de eficiência dos oficiais,

ças aos
-

oxplendldos resul- cuja capacidade, sabiamen-
,
CAsAs A' VENDÁ:

tados de seu Curso de' Es- te aproveitada, para honra .

M' No bairro N. S. de Fátímà, Rúa Pedro Def!.loro,. a}:

grima que tudo indica 'vai" e- glória da Milícia, molda
Schram, 24 de Maio,' Bom' Abrigo, Coqueiros, Barreiros

assegurar a continuidade e forma, para o futuro,
-

p.i- .� Palhoça.
'

da esgrima não só na
-

sua licianos portadores dos-

d h
(

LOTES E TERRENOS A' VENDA:•

Corporação, -mas, 'tampéni, mais iversos con ecímen-
tos inherentes a profissão Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá-

_110 seu ', Estado..: Recente- dma, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa �ereza:�-C-�is-
mente vlll premiada � pelá que abrançaram, " .ina, .Iosé=Candído da Silva, e Avenida Santa Catarina

.

,\ _i' �...

-

,.. .'
•

.

Autcmóvel marca FORD 49-,'.;._ 2 portas 110 R.l'.,

Agr'ade01-me'n'to :/ 28.000 KL rodado'� Pneus nOVÇlS ..:..i. Máquina perfei:
', '.

"

"
'ca �- c/ rádio._Ta�bem aceita-se troca por casa ou ter:,

&�igiQ T. Pereira e _família agradecem as j.: �ce�0pl'�CO -_ .120-.�Õ.ó.:o�. -

pessôas que os auxiliaram, enviaram telegra-
"

:-:" �PEQUfNA� F�ZENDA _

mas-e acompanharam o sepultamento de sua '. Ven��.;:e -uma, _ situad,a entre. Serraria e Forquilha
" ,

"

•

'

10, Município. de , São Jose; hem Instalada, numa area

filha DALMIRA, falecida a 4 do corrente. le 231.41(},metrosz. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re-

Florianópolis' 17 de Março'de 1954
'

;idenci'àl'e 1 d�s�iÍlada á instala,;ão de' Engenho de Fa- BABA'
_� .. '.

'

" ,_ ,
"inha ou táfona; possue também, úm estábulo para 12 O Esporte �á Tela: Na<;.
:eses; ârea já cúltivada ,com 1:500 a 2.000 pés de bana-

. ?rtços: 6,2, .. .:. 3,50

T "V· 1 'FI'
·

d
la, parte CúlU aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va-

_. err"e n-'D·S O', ·8'
.

'1 i. o rl�" a. ..:úm e cavalar - 1 parelha de animais novos com uma !

- Imp: 'até 14 anos.

,

,�arroça; 14 reses, sendo 5 va«.as lt>Jteiras, 5 novilhas, 2

:\,
�ois carreiros, �_reprt)dutor Holanáe� e 1 novilho Zebú. -nr,,'1!��. ,.(Est�éiIGJ;�-'�·

�

(Preço dÂL����_SE�r$ 150.000,90). ,- _tiIl'�f ti! �

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'OO A CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM
, =I!V

LONGO, PRAZO S�M, JUROS OU SEM,REFEIÇÕES As 8hs. SENGUMltA CHAMADA DO CONÇURSO DE
Oportunidade especial-para aquisição, com, grande,!

_

� Se�uros contra incêndio de casa�, de_automóveis, Sessãe; F�pular HABILI�A<tÃO '

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRID
'

de' 6nibús' de transporte coletivo, caminhões- de carga,
"

h d D'r. 'T YING
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. ' carg�)em trânsito ou armazenada etc.

' :p�,.i�F��IA ���--�VAG;��:'" A Faculdade 'de Farmách e Odontologi� abriu
Priviligiad'l:j. localização, m\s PROXIMIDADES DO ES- ATENÇÃO:

.'1, <
... '.ü '"

I inscrições para o concurso de habilitação, em Segunda
-

TÁDIQ DO FIGUEIRENSE, assegurand� valorização V. S. deseja comprar, vender ou alugar: casas, ('ine J0mal. Nac.
_

chamada, }lo corrente ano, objetirando ? preenchimen�-
,imediata. terrerios, plmto pa:ra casas comerciais, a:rmazéns, loja, 1- 'r:�os: 3,!)') -, 2,00 I

to de uma vaga no Curso de Odo:rltologla e de vinte e

OS TERRENOS EM lONAS MAIS DISTAN:TES 'ou seu m9vel?
"

Imp. até 14 anos. sets vagas no Curso de Farmácia. Quaisquer infollila-
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANT!\- Queira dirigir:,se ao. Es�ritó�io da Imobiliária e ,ções sôbre o assunto, poderão ser: obtidas pelos interes-

I Peça hoj� mesmo jnfurma�ões ,a.
_ .AAgenciamento C.kNTO, das 8 às 22 horas, que' será .....-iiiiiilll!l..........

'

.... sados na Secretaria da' citada Faculdade, à rua' Esteves
SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA prontámente ateq.dido, �em compromisso, pelos dirigen- ",: "i:�_)!f1I ! Júnior,

n. 1. As iriscrições,encerram-se no próximo dia
,

LTDA. (SUBRÁL) -

."

tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto !�_ � _ =L� treze do corrente, devendo as provas ser il).iciadas a par-
Escritório: Edifício Sã" Jorge, Sàla 4 - Fone: 2-1-9-2. público de Florianópolis. til' d,� próximo dia quinze. '.

As 8 1 '3!,j:;'.�

::;téH1 LAFREL (O Mfi-

1ro) Oliver HARDY'
((i Cordo) !:'!l1:

TOUREIROS

i i[iHÕn� rmlD�

1

I
I

I
I

-, f. RAMOS S/I.-Comélrio e &uências
Rua Jcão Pintol 9· ..Fpolis- ..Sta. Catarina

.ÊCÔ,N dM';A?7��I�t���b��"
CONFORTO

/

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4"
IMERSÃO e, CHUVEIRO

___........._�

Capilcidade 30 LITROS

• Construido lnteíramente de

cobre ..

• Aquecimento ultra rápido',

•
-

Játo abundante ni! tempe
ri!turi! de.�jada.

Imohiliária e AgeD.tiameqt�
Cánjo�I.' A. 'C.

As 5 e 8hs.

Stan LAUREL (O l\-la-

I:?ITZ
" 'RUA"CEL: 'PEDRO DEMORO, 1.663

ESREITQ' -,,-' FLORiANO'PQLIS gro] Oliver HARDV .

(O Gordo) e.mr.

TOUR):mos

Convocação
De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con-

,voco os senhores conselheiros para, uma" reunião extra
.No programa: lor:dinária a ralizar-se dia 18 do corrente; ás 19 ..30 ho-

1";( tidas da Eemana. NdC ras, a fim, de tomarem. conhecimentos e deliberarem eô-
Livre � Creanéas maio- bre assunto de interêsse de Clube. - �9'

e» r.' t, Consoante o art. 106, letra b - § 3°, dos Estatul:õ�IP
res ,de 5 anos poderão �n-, o Iivro de'rpresença será encerrado vinte minutos ap{�'
tr0,i' as 5hs, caso não .haja número legal em primeira convocação.
Preços: ,7,60 -..3,50 Florianópolis, 9 de março de H)54
",,,,:

- - M. Gonçalves�- .Secretário C. D,

AS 8 hs. 1. Lira T-enis Clube
Tonny CURTISS - Pi-- 'FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

per LAURIE em:

O FILHO DE ALI -

J'rt ços: 7,1) - 3,50 CLíNICA GERAL

Imp. até 14 anos.
.. Úlc:ra do estômago e duodeno/

"�

I
Chlllca MedIca, doenças do apar�lho digestivo; úlce-

;

w'--
ras do estomago e duodeno e allergm-dermatologlca.

-.lsIi 'I . " Dr. Miguel Nunes,' recem-chegadn do Rio de Ja-

Z .3 I
n�ir?, atende á rua, Victor Meirelles, nO 18, 1° n:ld .

.,.-----, dlanamente das 9 as 11 horas

As 8hs.
- -, Cha�ados a qualquer hor� do dia ou da noite no

I Hotel Cacique, á tua Felipe 'Schmidt.

Musica. '.

Comédia ...
R:'1d CAMER)N _: Ade-

I.. il'3ARA.

I• )'1,

il.11- :;,'}ULHANDQ PAtU\'

'A :\1' .lRTE

Nac.

Filme JornaI. Nac;

A belíssima opereta!
,'Pi MASCARA AZUL"

Com: Clara TABODY

Romance ...

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR

;_c.tI�:�,
-

.....
'")..

�''''"''''-�,o ..

_.-t.

E-UTRICO CENTRAL�

/"-:...

CapaCidade:
I 00 I a 1.000 Ilrros

, ,

Fabricados nos tipos
horizQnt91 e, ...ertiçal.
'"

• Construção sólida, sendo a .eaixa, intern-a de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),

• Reslstêncla do tipo tubular, inteiramente bliodada.
., Controle automático de temperatura por.' r�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM_lA.

GARANTE O QUE FABRICA

IClube·12 de' A'gostoI --.
'

CONS:ELHO DELIBERATIVO

Grande Show da-"MAIOR" da Rádio Nacional pela
primeira, vez nesta Capital, diretamente parn o "Cluue
da Colinâ". "- .

,

,...

Apresentação da Orquestra do Lira com 1.0VO re-

pertório de músicas do momento.-
Heservas de Mesas na Relojoaria ."MüIt�r".
Cr$ 150,00 � Ingressos avulsos; Cr$ 25,00,
NOTA: -Exclusivamente para Assoéiados;

.. \

- Dr. Miguel, Nunes Ferreira

Av iso
A q1lem possa inlert'f,Sar avisamos que o Edita1

de Concorrência Fública oestinada à construção de
um Restaurante Fopu la'r elo Serviço de Alimeqfa_.e-m
da Previdência Social - SAPS -, se acha pu�'iica
do no "Diário Oficial do Estado" de 12 do corrente.
Qualquer infonm.ção ('om o Snr. Athanagildo Sch
l1'litL Delegúdo Regional tl8 SAES, .x�sid�nte no Ho
teI Çàciqu)�Ll à -rua F'<,)ipe Schmidt, n 4'f

-

'-��.,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C I. T.A L. Clube·12 de Agosto
Convocação

Edital de, citação, com o inquiridas as testemunhas

prazo de trinta dias, de in- Francisco Leonardo de Oli- De ordem do $1', Presidente deste Conselho, con

tcressados ausentes e des- veira funcionário públlco
voco os senhores conselheiros para uma reunião extra-

ordinária a ralízar-se dia 18 do corrente, ás 19,30 ho-

conhecidos. ' aposentado, - Lindolfo
ras, a fim de tomarem conhecimentos e deliberarem sô-

O Doutor' Glovis . Ayres Marcelino Pereira, comer- bre assunto de' interêsse do Clube. ,

Gama, Juiz de Direito da ciante, e Constantino Pe- Consoante o art. 106, letra b - § 3°, dos Estatutos,

Comarca de Tijucas, do Es- reira, lavrador, _ o primei- o livro de presença se-rá encerrado vinte minutos ap{.s,.,
tado de Santa Catarina, na ro residente e domiciliado

caso não haja número legal em primeira convocação:
Florianópolis, 9 de março de 1954

/

I
M. Gonçalves -' Secretário C. D, ,

tes residentes' e domicilia- blico e por editais de trin

dos em 'Blumenau, dêste ta dias dos interessados in

Estado, - por seu procu- c, rtos e desconhecidos para

rador infra-assinado que- él( ornpanharem a presente
rem mover a presente ação d&ão, - por meio da qual
de usucapião em .que pro- deverá ser reconhecido o

varão: � I - Que são declarado o domínio dos su-

'posseiros, há mais de trín- plicantes sobre o aludido

ta (30) anos, de um ter- torreno, ficando ainda to-

reno rural, situado no lu, J�IS citados para no prazo
MIGUEL TERTSCHITSCH

gar "KREKER", distrito l;:��al apresentarem contes-
Valentim Tertschitsch e' família, Vva. Aninha Soa-

.

res e filhos externam sua gratidão à .todas as pescas
de São João Batista, desta ração e para seguirem a

que enviaram condolências, corôas e ramalhetes de

Comarca, com duzentos e c.uisa até final sentença, rlôres por ocasião do falecimento de Miguel Tertschitsch.

vinte (220) metros de fren- [),í.-se à presente o valor � Aproveitam o ensejo para convidar as pessoas ami-

�,s,e dois mil e duzent,os di. de Cr$ 2.50000 os feitos le-! gas para a missa de 7° 'dia a realizar-se sexta-feira às 7,15

r-Ó
"

P' t t' I,hor�s, na capela do Ginásio Catarinense, antecipando
,

.

,:; de fundos - ousejam yl,L. "I o,�s a-�e . p'�?var .9 seus- agradecimentos a: t0f)OS. que compareceesm,..a... êssa, ,

quatrocentos e oitenta e alegado com depeirnentos áto de fé cristã. '

.

'

"

�::t':u��ad�:·OOO:a,.::� �:,�·:�::�i::�:�n::::;i:1 Ma'-te-rold''ade Dr- c-'a' r'I'o'!-
-

frentes, atualmente,' em ter- 'J assistente quê esta subs- ' ,

,

..

-r-,
'.

" '. ...."
..

ras de, Benjamim 'Duarte cxeve tem sua residência á

da Silvae fundos, 'ao Norte,' 'I{lJ:-. Coronel Buchele, n" COrraaem terras elos proprietáriós ,1 onde rece�e citação. Nes- Lti
rio Moura; extremando a. tex termos p. deferimento.

Leste em terras dos suces- Sobre Cr$ 3,50 de estampi

sores. de Leonardo de Oli- lhas estaduais, inclusive a
,

,

veira Filho e a Oeste em di- Taxa de Saúde, lia-se:
-

-

tas de Francisco Duarte. Trjucas, 15 de -Janeiro. de

II _ Que dita posse perten- ,lL54. (a) José Gallotti Pe.- Completa assistência �, gravídês e ao parto,' trata-
mento ,clínicos e operações de- senhoras, com hospitali-

cia ao pa.i e sogro, respec- .

<'{(.:,to". 'Em dita pet;ção foi -

3açao em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a.

tivamente, dos suplicàntes, exarado o seguinte despa- classe.

Antonio· SodergQtti, -que, já· ('ho: - "A., designe-se data

vinha ocupando-a há mais pár;:l a- justificação, ciente

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

cido êste, os suplicantes 54. (a) Glovis Ayres Ga

c0!ltinuaram a ocupá-la co- ma - Juiz de Direito."

mo sua, nas mesmas condr� 'Feita a justificação foi exa

ções, insto é, pacífica, con- rado o seguinte despacho:
tinua e ininterruptamente, "Façan';-se �s citaçõe� re

em ato contínuo á morte do queridas na inicial, citan-
/

.. l'eferido �ntonio Sdregotti, do-se outrossim o Domínio

- º qual ao falecer (há da União por seu repre

vinte anos) lhes transferi- sentante em Florianópolis,
ra, virtualmente, a posse do mediante p!iecatória. Tiju
dito imóvel para que os su- cas, 24-2-54. (a.) Clovis

p]icantes o-desfruta,c:;�e como Ayres 'Gama"� E para que

seu, aéonselhando mesmo chegue ao conhecimento de

que os suplicantes o lanças� todos e ninguem possa ale-- BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-

:;IA POR GASES (Foregger).

.

JUIZO D� DIREI':r_O DA, tificação exigida-pelo artigo
COMARCA DE TIJUCAS

I

451 do Código de Processo
i Civil, na qual deverão ser

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

FAZ SABER a todos Co'lnarca; ;:._ o segundo- re
Quantos interessar possa o sidente e domiciliado nesta

presente edital de citação, Cidade e o terceiro residen

com o prazo de trinta dias. te e domiciliado m, Centro

virem ou dele conhecimen- do Moura, desta Comarca,
\ '

to tiverem, que, .P9r parte - os quais comparecerão
de .L\W:o Sdregottí, Artur em Juizo independentemen
Sdregotti, Luiz Machado e te de citacâo, Requerem
55/ mulheres, lhe foi diri- mais que, depois de proci

gida a petição do teor se- da a justificação, sejam fei

guinte: - "Exmo. Sr. Dr. tas &S citações pessoais dos

Juiz de Direito da Comar-, atuais .eonfrontantes Ben

ca. Atílio Sdregotti, Artur [jamim Duarte da Silva e

Sdregotti, Luiz Machado e. J Francisco Duarte, r esiden

respectivamente, suas mu- tes em São João Batista,
" I

lheres Leonida - Perreira ' desta .Cornarca (devendo
Sdregotti, .

Maria Pereira

Sdregotti e Dorvalina S

dregotti Machado, - todos

também serem citados por

edital os sucessores de Leo

nardo de Oliveira Filho,
que residem em lugar igno
rado), bem como o repre

scntante do Ministério Pú-

brasileiros, operários, ,

aqueles residentes e domi

ciliados errr Brusque e es-

se, em seus nome, na Cole· gar ignorância, mandou ex

toria Estadual para- paga- pedir o presente edital q�e

mento do respectiv0 impo:.; serâ, afixado na sede dêste

to. III - Que há oito anos Juizo, no lugar do costume

os suplicantes transferi, e, por cópia, publicada na

nlm sua ' residência para {arma da lei, Dado e passa:
Brusque e Blumel'au, re5- do nesta cidade de Tijuc�s,
pectivamente, mas, deixa- aos vinte e cinco dias do'

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

('apiando, arrendatários que

sempre respeitaram a posse

dos suplicantes at� a pr9-

sente data, pagando-lhes a

competente renda, IV-

mil novecentos e cinquenta
2 quatro. Eu, (a) Gercy
,:\njos, Escrivão, o dalito

r;>;rafei, conferí e' subscreví.

(a) Clovis Ayres Gama -

Que, em vista do �xposto, Juiz de Direito. Está con

os suplicantes quei'em le- ['orme o original afix�do na

gitimar a sua posse nos tet'- ,(·de dêste Juizo, no lugar
, 10S do art. 550 do Código de costume, sopre o qual

���r�I..,.!I.'ivi1. E para o dib fim/re- �le reporto e dou fé. Data

querem a' desjgna�ão do

I
�upra. O'Escrivão. Gercy

dia, lugar e hora pal'a a jus- !os Anjos.

_'

O GABINETE DE RA:OS X E O LABORAT.ÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-, BAR E SORVETERIAl
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

AMERICANA
-

CONSELHO DELIBERATIVO

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

AGRADECIMENTO

t.Missa de 7· dla

(DA ASSOC,IAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

GinecologiaObstetrícia Cirurqia

,
'

'MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiílips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias"
etc,), com dispositivos especiais para HISTERO-ShL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI
METRIA (medidas radiológ;cns exatas da bacia).'

,

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas cl�l;tas,
eletrocoagulação, raios infra�vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxige.nio, metabolismo basal, etc.

' ,

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema
turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangEe, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gra:vi
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcop:�.

t Missa, de 6··mês :
Tom·Wildi JuniOl��

Synowa WITdí 'é'filhàS, Tom Wildi e serihóra,-''José
Hasil e família, Georges Wildi e família" Fra:1cisco Mou

ra e senhQra, convidam seus parentes e amigos, para as

sis�irem à "Missa que mandam celebrar na Catedral M;,
tropolitana, no dia 18 às 6,30 horas, pefil alma de seu

querido TOM.
Antecipam'agradeciínentos.

--- ---------------------�-------

VEN·,DE�·E ,
�

Um lote situado ná Vila de Fátima, distrito 'do Es

treito, próximo à rua Pedro .Demoro, contendo .4"26.25

n2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de �undos.'
'

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

- 1
I .. Úlc:ra do estômago e duodeno

I ' Clínica Medica, doenças do aparelho digestivo, li Ice-

I, ra,s
do est�mago e duodeno � allergia-dermatologica,'Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de Ja

neiro, atende á 'rua Victor Meirelles, n? 18, 1° and,
diariamente das 9, ás 11 horas.

I Chamados à qualquer hora do dia ou da noite no

-._�H'6tcl Ga<lique�� á ..rua Felipe=Sckmídt, '

,

r --"

PARA AQUELES QUE

EM CORTESlA

E EFICIENCIA

para livros.

Tratar à rua Tenente Síl-

:�"ejra, 130. .,;-'

.. !t....

,---.-__",-----" -- ,

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas,' todas as se

�ndas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro, Mafta, 33 - 2°
andar.
'ENTRADA FRANCA

'Vende-se
ry> terreo do, Sal�Q Grêmio

21 na Rua Blumenau
Um armangem e Bar.

Ótima freguecia bôa casa

Itàjaí.
Tratar no mesmo.

Motivo de doença
urgencia.
Preço: Cr$ 90.000,00.

Vende-se o Bar e . Sor'!:e
feria Americana sito à Rua

Saldanhà Marinho' n,· 13,
Edifício Maéh�'dó:' .e Tr�taT�
�'O 'local com ,Q'�s�iUn��rto
\1achado, o, 9u,�1 e�plieará
" IrlOtivo da venda.

,Vencl&�se
!)uas casas ,êt�, inâdeira

tlo) fim da rua:,'�-i�;lurH --- Ca-

1;I�r.ha Meira. '-:'

'Ttatar na Cas'l "A CA-

PITAL".
,�--

Trao 'putu l CalalÍntnse
:' ASSi!:MBLÉIA GERAL ORDINARIA

.
..

São convidados os senhores acionistas desta soele-

.dade para a assembléia .geral ordinária, a realizar-se na

séde sochll,)l,rúa'FeÚpe Sclimidt, n.'14, nesta cidade'd�
. Florianópolis, no=' dia 30 de março de 1954, às 15'horas,
, pnra deliberaréni sôbre a-seguinte ,

bRbEM DO DIA·

.r-

",

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta delLucros e Perdas, relatório da Dire-

,
toria ê parecer do Conselho Fiscal.

2 - Eleição 'do Conselho Fiscal e seus suplentes,
3 ,- Outros, assuntos de -interêsse social.

Florianópolis, 1° de março de 1954.
,J. D. Ferreira Lima, Presidente.

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na
séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schm.idt, n, 14,
os documentos a que s-e refere' o art. 99, do decreto-lei
n. 2,627,'de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 1° de março de 1954
J, D. Ferreira Lima, Presidente.

Lira TeQis Clube
FESTIVAL OE MARlENE DELFINOE LUIZ

Grande Show da "M4.rOR" da Rádio' Nacional pela
primeira vez nesta Capital, diretamente para o -"Clube
da, Colina".

JApresentação da Orquestra do Lira com I,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.

- Casa a Beire Mar
.
Vende-se aprasivel vivenda situada a Rua Bocaiuva,

11. 43, nesta Cidade. Mais informações, com o Senhor
Alcibiades Dias, rua Alvàro de Carvalho, n. 19.

�-

Dr. Miguel Nuus Ferreira
CLíNICA GERAL

----- .

-

_ .l-.. _

Vende-se
-o� , U R G 'E N T E 70--

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

móveis do. ;1'buia fina, -

-

...

T(atar na rua Olavo Bilac n. 130, no Estl'f::ito.

E M ,P R E G A DAS'

Preci'za-se� de uma cozinheira e de uma moça
, pár.a cuidar de :crianca.

Paga�se< muito b�m.
Tratar à RUa Tiradente� 7 (Sobrado),'

VEND·E-SE
Por motivo de força maior 'vende-se o Bar

feitaria "SCHMIDT", ,situado à Rua Geronimo
nr. 18, ,nesta Capital.

Trarta no mesmo local à qualquer hora do

e COIl
Coelho .

dia.

SENGUM.A CHAMADA DO CONCURSO DE

HABILITAÇÃO
'

.

,N Faculdade de :Fi:ú'mácia e Odontologia· abriu
inscrições para ó concurso de habilitação em segunda
I'

"

I chamada,
no corrente, ano, objetivando o preenchimen-

com
to de uma v�a no Curso de Odontologia e de vinte e

seis vagas ne. Curso de Farmácia. Quaisquer infollila
ções sôbre o assunto, ,poderão ser 'obtidas pelos interes-

, sados na Secretaria da citada Faculdade,.à rua Esteves
Júnior, n. 1. As inscriçõe� encerram-se nO ptóximo dia
treze do corrente, devendo as provas ser iniciadas a par
tir do I?róximo dia quinze.

A vis··Q
, .

A, qlleru �possa i�fert'�sar avisamos que o Edital
.'de Concon:êl.lda Pjlblica aestinada à construcão' de
um Restaurante Popu1m' <10 Serviço de Alime�tacão

,"da 'Previdência Social - SAPS'"""::, se acha .publica
do no "Di{u'io Oficial do Estado" de 12 dó corrente.

Qua]quer inform�ção ('(In:; o Snr. Athanagildo Sch
, )n�tt\, Delegado Regional do SAPS, residente no Ho
tel Càcique ou à rua F'é'lipe Schmidt, n. 41.

-"'--P-R-O'-C-:U""�-A�-:--S-E-'
---...,.------- ---,

A"IR U M.A -DEI R 4
para pequena fa�ília. Ordenado Cr$

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

300,00. ',.

-I

/'
."�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



propôs um voto de congra

tulações ao (}ovêrno de
Santa Catarina pela eleição
do sr. Nerêu Ramos à Pre

sidência da Câmara' dos

Deputados . Federais. Ale"

gou, o tribuno, que esta é

uma vitória do povo catarl

.
ne nse e dos brasileiros".
Sabemos que o vereador

Arlindo Oliveira pertence
ao P. S. P .. Não sabemos (é
claro) se' s. s. sabe que o seu

te legrama ao Govêrno de

Santa Catarina, com elo- Dois notáveis aconteci- da desta vez, "o crime per-

gios assim tão significativos nentos na vida política de
I

feito"� prevalecendo, ape- Deve realizar-se- nos dias Sabemos que, para estas

ao sr. Nerêu Ramos, tenha 'IOSSO Estado, deram ao nas, a certeza de que "o vinte e vinte e um do cor- solenidades, estão sendo to

sido recebido com especial :l.S.D. a certeza de que sua
I

crime não compensa". rente, a tradicional festa do madas tôdas as providên
agmclo! Se s. s) tivesse tele- "stabilidade ainda mais se i A página de amargura Senhor dos Passos, na vi-

I
cias para o maior brilhan

grafado ao sr. Bornhausen .olidíficou perante o concei-I e vihpêndio da eleição de -3!nha ci�ade de .São JO·Sé.: tismo. da tradicional festa.
felicitando-o pela inaugura- ':0 de que goza no seio do, Turvo não podia figurar na Em a noite de vinte, pelas J O Ilustre sr. João Losso

çâo do PÕSTO DE SAúDE lOVO. nossa história política para .Iezescte horas, a veneran- L como Provedor da Irman

de Caçador ou protestando Dois dias seguidos de. al- vergonha da nova geração. da Imagem, precedida de (.�ade, ao lado do dedicado

contra a anulação do pleito 1 .significaçâo no cartaz .E não ficou mesmo, porque sua Irmandade sairá de sua Vigário da Paróquia, está

de Turvo, teria uma respos- las vitórias pessedistas. foi arrancada pela justiça capela em seu-rrlco andor, sendo infatigável para esse

ta urgente e carinhosa. Mas A.primeira com' a anula- do Tribunal Eleitoral. ,curado, rumando para a desideratum.

elogiar � Presidente da Câ- ;50 do pleito de Turvo com
.

Com a anulação daquele bela matriz da cidade, onde O importante sermão' do

mara pata o governador é 'l' confirmação do Egrégio pleito, curou-se, cicatrizan- ficará, durante a noite, Encontro
.
está, acertada

pior do q'W jogar um balde ;uperior 'I'ríbunal Eleito- do, a chaga aberta no cora- guardada pelos diversos ir- mente, confiado ao ilustra

de água benta em riba do
I
ral, consignando por u'nâni- çã? de nossa justiça. mãos e inúmeros devotos ao'padre- Albano, estimade

diabo. O sr, Bornhausen ao
I midade, a decisão do 'I'ribu- Tão grande foi a vitória, que entôam cânticos ade- vigário da Paróquia; repre

abrir o despacho deve ter nal Regional de Santa Cata- que está sendo notavel, a quados aos sofrimentos de sentará Verônica a gentil
..ficado um tanto quanto um

I

rina, contra o ato .Ilícito, .nudez intencional do lado JfSUS� senhorinha Názeli Fain; as

quanto tanto .,. Esse t:le-I deprimente, vexatório pra- 'àe lá... Até Os orgãos in- Na tarde do dia seguin- gentis senhorinhas Irem

grama, por certo, envma- ticado nas eleições ali ve- dependentes calaram... Je. .-,pelas �7 �oras com toda .Destri" Evanilda Koerich (.

grou o dia de s. exa., mar-
I
rificadas, que contrastam Silêncio.de sepulcro. Mu-· sólenídade e' o maior res-: Rosémarie S. Ramos.- as

cando-o de espinafrações e 1 completamente com a edu- Lismo .abseluto.. Caras de J?;ait�, voltará a mesma ima- . três Beús, as senhorinhã�
de respost�� à la. Bocage'l ção e princípios dos postu-

I
quem é -apanhado em fla- i ge�, então" �compa_nh.ada I Zoraide Rosa � Celin� Me

S. exa., aliás, anda pesado I lados democráticos do atual grante delito no momento de sua Sanbss�ma Mae, em
,

lo representarão - Mada

nestes últimos dias. O P?S-
.

regime.. ..'. I do �rime! .

d�reção ao Calvário ha-j �na e S. Joã�. A • _

TO de Caç�dor, por .pouco-I E tanto mais deprimente FIque, pOIS, o grande bilmente levantado, em su.a: � Estas cerunomas serac

pouco que la passa�do "" : como

imor,a,
I foi aquela de- -xemplo.: Outras eleições capela - na apr�sIVel COIl-11 abrilhantadas por ."?" "ex.reparos ... mas veio a im- �gradante fraude, que en- -,irão e estão proximas. na -ao.oeste da cld�de. celente banda musical. .

prensa e contou tudo direi. volveu um juiz eleitoral A" segunda vitória foi a
: Ouve-se o serrnao do sa- - As emprêsas de trans-

tinho: o PÕSTO

inaugura-II
como -coni�ente. " -eeleiçâo de Nerêu na Pre- cerdoté, 'que comove os seus. portes estão, igualmente

do não era pôsto, era uma Uma fta�de com fi parti- idência da' Câmara' Fede- ouvintes, deixando-os ain- r pr'ovidenciando para, que

placa, POSTA num.pôsto já cipaçã9 de um juiz, para j·al. .
I ,Ia mais contristados do que I não falte 'condução aos inú

em funcioname�to �á mais favorecer um partido polí- Outra grande vitória dt () sermão do En�ontro, pou- meros forasteiros e devotos

de 8 anos. DepOIS velO o ca� tico. O fato é umá nódoa na :ato, por que Nerêu é a fi· co antes proferIdo. que comparecerem.

so de T'l!rvo. S. exa. e seu 'ústória da nossa terra, fe- ',ura maior do P.S.D. cata

partido, mais o juiz, haviam hzm�nte 'lavada por duas "inense; Reeleito pela 4a

vencido o pleito municipal. �entenças da própria justi- vez e por expressiva e es

Mas a Justiça pilhou a frau. ça composta de homens que nagadoi-a maioria, contan

de criminosa e anulou toda :'e não prestam a semelhan- jo' llté' mesmo com o voto

a vOÍllção. r S. exa. achava tE!>' papeis! de ádversários políticos!
que no Superior Tribuna} O direito legítimo e es- 'Foi portanto, uma sema-

ganhava'a parada, de acôr- tável, afiitàl, poude impe- na cheia para o P.S.D.

do com as razões (lumino- rar, na legitimidade e esta- Uma semana que entu·

sas) do dr. Busch. O S. T. bilidade da lei, atl;avés de !)io, confundiu e estabele·

Nós, no entanto, que na�

da temos com os seus ran� Perdeu-se um ISQUEI
�ore_s, devemos, em seu no- RO MARCA CI.BA, DOU-

'- me, agrade,cer o expressivo I RADO, COM AS INICIAIS
telegrama do ilustre verea-I "D. F. A." O referido obje
dor Arlindo Oliv�ira. So- to pertence aonosso (}er�n
mos-lhe, de fato, comovida- te, Sr. Domingos' Fernan
mente penhorados. Nerêu, des d'Aquino.
sem dúvida, tem elevado o (}RATIFICA-S_E A P�S
nome da nossa pequenina SOA QUE O DEVOLVER.
terra. Te� �abido.prestigiá-I.. .

. ,�' ..�,
_.,

la no cenarlO nacIOnal. Aos
j
� -�-.����.,-"'I""Ó'�-.-;...;.."-.....�,------,....;...,.;..,-:

�oe r:�on�:�::n::s�a��::: Sr.'- C�",':=«Te'leDtes "'111 ii ia.bo»)
verde merecem o nosso a- ", , '.

- , .

preço e estima.
.

Obrigado, <'.i,;",'ColiVocaçâ f):�
vEreador Arlindo Oliveiral

'. .

BUM De ,.ordem d. Senhor Presidente da Sociedade Car-
navalesca ,TENENTES DO DIABO, convoco os senho
res associados da referida Sociedade, como também os

senhores membros da Comissão de. 'l'rabalhos, para a

sessã'o de Assembléia (}eral, a ralizar-se no próximo
dia 21, às 9,30 horas, no (}alpão dos Tenentes à Rua
Felipe Schmidt, tendo por finalid��e ,8 aprovação do
parecer do Conselho Fiscal e a eleiçãô da nova Direto;.
ria, que regerá os destinos da d� no período
1954-1955. , i

Florianópolis, 16 de Março: .
1954 '.

.

MANOEL-exOMES H -lO Secretário
.:� �,:- ';. "

TIM •••

I OBRI(}ADO, SR. VEREA
DOR!

Na Câmara Municipal de
Curitiba, segundo um ma

tutino daquela Capital, hou
ve o seguinte:
"O sr. Arlindo

E., contudo, foi unânime:
páu na fraude e processo no

juiz. Com tudo isso pelo
lombo, s. exa. ainda recebe
'-um telegrama falando que

a eleição do sr. Nerêu Ra

mos foi uma vitól'ia para o

povo catarinense e' para o

povo brasileiro!!!
S. exa. tem razão de es�

tal' aJ.:qui-super-buzina.

LUX HOTEL
)

.

(Restaur.ante)
- HOJE-

Língua .recheada

EM CRICIUMA
MESA REDONDA SÕBRE A USINA TÊRM,O-ELÉTRICA MARCADA PARA O

,

PR()�MQ DIA 26 A SUA 'REALIZAÇÃO
No próximo dia 26 do cor- e Industrial daquela pro- A êste palpitante e opor- i 1'''oi convidada a Assem-

gressísta cidade sulina, Ia- tuno empreendimento esta-I-.bléi� Estadual, por inter

zendo detalhada esplanação cão presentes, especialmen- médio da Comissão Parla
os Engenheiros e o Profes- te convidados, 'vultos proe� I mentar, a' qual nomeará

Termo-elétrica, promovida sor José �ati�ta Pereira, re- m.inent�s dos Estados d� I Unia, comissão para repre-
)ela ,.�ssociação Comercial nomado tecmco.

II RlO,
Sao Paulo e Parana, i

senta-la no referido concla-
- -"!!I--- .""'"" .�''-",�r.:..��__

-

_.�. bem com,o as Bancadas Ca-, ve.
tarinenses do Senado e da I
Câmara, ,juntamente com I Murtos representantes
outros parlamentares. inte- das :l�sses conservadoras
ressados sôbre o palpitante estarao presentes afim de
assunto. assistirem os debates em

"I' ->,

Todos os Prefeitos e Ve- tôrno da organização e fua-
coadores às Câmaras do Sul cionamento da Usina Ter
lu Estado comparecerão. I mo-elétrica.

rente, em Criciumã, reali
sar-se-á á tão esperada me
sa redonda sôbre a tJ�inà

-

Florianópolis, Quarta-feira" 17 de Março de 1954

SeDlana Cheia
para o P. S. D. Festa de Passos

Neo lira Tenis Clu�e
Reina grande entusiasmo pela Rádio Nacional su�

pntre os Associados do Lü:,q I próxim<:i visita à -Florianó�
. l"cnis Clube pela oportuni- edis. "Ela" que já foi rai-
lade que terão em poder l}la ... t t t dr. ," que os _en a o a n

'ssistir, pessoalmente, Mar- magestade, pela simpatia
juizes que a si tomaram a 'eu o silêncio absoluto no "ne e Luiz DeUjno, num pEJa maneira com que agra.
defesa da dignidade e deco- campo de lutas dos 'adver :,rande festival em que a oa as platéias, pdo entusi.
l"O do regime a que servi- sários derrotados em' doie- 'o't' I t 1 d R'd'. ,ave es re a

.

a a 10 asmo contagiant� que apre-
mos 8ias seguidos! T' 1 d' 1:>' l' d. .�aclOna o .\.10 os Irm a: 5entam suas músicas.
Por mais arrojado que ,A. F. S. 'i>. nn poite- do próximo sá- Será pois, o Festival de

parecesse o plano executa-

E P C d
,'<,do,' dia 20 do corrente.. Marlene, no Lira Tenis Clu-

dn com a participação das " ,,' a el�s . ObsE:rva-se um grande be, sábado, dia 20, uma noi·

-autoridades
.

apontadas, o

Q 8 I D 5
novimento nas reservas de tada alegrE: e fediva.

chme de Turvo não foi ain- , • da • .1 8. llcsas, na Relojoaria Mül- A orquestra do Lira esta·,
ler. rá presente com novos' nú

Torno público aos candi- meros de seu :;elecionad!l
datos às Escolas Prepara- \iarlene' e L'Iiz Delfino ,-epertório,
tórias de Cadetes que o �·hegarão sábado, pelo avião

I
Pa'ra esse 1<"1estival, se

Quartel (}eneral possue, J:i Cruzeiro, ficando hospe- gundo estam<_>s informad�2.
para consulta dos interessa- lados no ,Lux Hotel, razão a Diretoria do Lira já,ofi
dos, Boletim de Estatística !:l;la q,:al estarão a posto,> ciou à do Clube· Doze de
referente aos ,exames

.

de ,)5, fans e caçadores de au- Agôsto, convidando seus

admissão realizados em fógrafos.

-
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Rádio Difusora São
.. Francisco LIda.

·PERDEU-SE

1953.
'

l.lssociados, uma vez que a

,Observamos o entusiasmo presentem suas ·.�(.>spectivi:l,s
com que Marle:.le anunciou "carteiras".(}en. Bda. Octacilio Terra

Ururahy \ Cmt. I D/5a;

A Rádio Difusora São finalidade, pelo que nos
Francisco Ltda., inaugurou, I congratulamos com o J>ovo
501enementel no dia 13 do de· São Francisco do Sul.

c?r�ente: os seu� novos es- i O ESTADO, agradecendo
tUdlOS, SItuados a Rua "Dr. a Direção da Rádio Difu
Hercílio Luz" n. 10, naque- sor� São Francisco Ltda., o

la cidade. ter sido contemplado com

atencioso �onvite para assis
tir aquela inauguração, for
mula os melhores votos de
felicidades 'admm1etrativas'-

''''i-

Está, assim, aquela Emis
<;ora, perfeitamente equipa
da'� à altura. de sua nobre

1" COD�resso Calarinense
de Muoicipi,(Js t<-

R�cebemos o oficio abaí- cebeu a adesão da maioria
xo pelo que nos manifesta- dos Prefeitos e' Câmaras

mos grato. Municipais dêsteEstado.
Exmo. Sr. Diretor de "O 2 - A sessão solene de

abertura terá lugar no dia

21, às 10,30 horas, no Clube
12 de Agôsto, '

3 - Certo de sua presen

ça, reitero a V. Excia. os

meus protestos de elevada
estima e. consideração.
Osmar Cunha - Pela Co

missão.

Estado".
1 - Tenho o pràzer de,

em nome da Comissão 01'

ganizadora, convidar V.

Excia. para participar do /10
Congresso Catarinense 'de
Municipios, a realizar-se,
nr sta Capital, �ntre 21 e 24

do corrente mês e que-já re-

�---,-------------------------

Partido Social Demvcrálíco
POsto de Alistamento Eleitoral

Na séde do Partido, à rua Arcipreste
Paiva; 11. 5 (sobrado), os correligionários
encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas, pessoa encarregada do alistamen-
to eleitoral.

-,

ASSIM NÃO

Não faz 'muito tempo, o egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, considerando a necessidade de
alterar alguns dispositivos da lei de organizacão
judiciária, dirigiu ao sr. Governador o projeto ;es-

.

pectivo, solicitando do Executivo o seu encarnínha-.
mento ao Legislativo. .

.

__{'
<;> sr. Bornhausen devolveu o projeto, futioso

da vida, pois não era estafeta do Judiciário!__} _)
-

O Tribunal, acreditando que errara €m se/
educado, endereçou o projeto diretamente ao Le
gislativo. O sr. Bornhausen ficou mais furioso ain
da! E quando o projeto lhe veio às mãos, aprovado
pela Assembléia, vetou-o. /

Agora, dizem, S. Exa. está outra vez furibundo.
E' que o ilustre Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral acaba de baixar átos promovendo funcio

nários. S. Exa. acha que êsse qireito é seu!
Onde se viu alguem promover alguem dentro do
território catarinense, a não ser S. Exa.'?

VETO

No projeto acima referido, de alteração da lei

�u�liciária, havia um artigo determinando que .os

JUIzes convocados para servir no Tribunal passas
se� a perceber os vencimentos de desembargador.
Esse ar�igo alterava as disposições atuais, que dão
ao magIstrado convocado o direito de perceberem
os seus vencimentos e mais um terço. Um juiz de
4a., �anhando Cr$ 9.000,00, quando convOcado para
o Tribunal passa a perceber mais um terço, isto é,
Cr$ 3.{)00,00, perfaz;endo, assim, Cr$. 12.000,00. Co
mo os desembargadores tem Cr$ 11.000,00 de ven

c�mentos, o r�ferido projeto foi proposto para corri- .

gIr
.

a anomalIa de os juizes convocados perceberem
maIS do ,que os próprios juizes efetivos do Tribunal.
Do projeto, pois, resultaria economia para o Esta
do. Mas o veto veio. E veio sob o fundamento de
que o projeto não dava recursos ao Executivo para
po�er cumpri-lo!!!

- .

! ' DOENÇA (}RAVE

Lendo, ontem, no jornal do govêrno, que o co

ração do deputado Lenoir Vargas .....bateu mais com

paçad!1mente', perguntei a um ilustre cardiologista:
- Compaço, com ç, 'é doença do coração?
-- E' doença, sim! _. respondeu-me. Mas não

é do coração. E' das orelhas!!! Não há compasso'
que as meça!!!

NOTA SOCIAL!

O Diári'Ü da Manhã, dé ontem, à Sa. página, na
coluna Vida Social, publica:

"Fazem anos hoje: Dr. Luiz De Souza, secre

tário de Ordem e política social, e deputado eleito
por Jaraguá". .

Que Secretaria será essa, de Ordem e política
social, da qual o dr. De Souza é titular?

.._"'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


