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I tado, John Foster Dulles, conferencia de Berlim, rea-

N tt.851 . d.eclarou que as taticas pro- Ji;aoa no il1ê� p�s�ado, e�-·

I
telatorias de Moscou tal- (ré' as 4 grandes potencias,
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' k ,. da para o dia 26 de abril, a Via... Vale'
.. res "ffi', I 8'm O,res ue·,' ,n8S0108', 8·m GuaRIAs·· ��",!!�a-:'d;�:Jld::::�� dll Rio Doce

, y � explicar à China vermelha RIO, 18 (V,A.) - Com

Exploili.u O.· navío . "Maria
.

Celeste". 37 estivadores· desap�recido� �: ::��:�::�;�Si�:::: :�f��:�:::��i�:f:P��;
S-, LUIZ, 18 (V,A,) mang.ueiras especialmente

I
baldi Matias, conir3-rn.estn Candido, HIlarlO.Marque,s, I'

te as

eXPl.osoes,
os tambo-

A. União soviética propôs Fazenda o processo com

Acaba de explodir, aqui, o para ,)'epelil' a aproxima- oe maquinas; Luiz Jonas, José, Montebelo, Claudio-

'"
res eram arremessados a

uma/conferencia dos 5 gran- parecer favoravel da SU-
navio "Maria Celeste", de ção á.s tambores incandes- marinheiro.

'

, ,

nor Candido, JoséA �ouren- altura superior a .300 me-
des, com a partlcipaç:ão'] MOC no' qual a Compa-

propriedade da firma Ro- centes. Os outros desaparecidos, ço dos Santos.Antônio Ivan. tros.
nhía o Vale do Rio Doce

.dolfo de Souza Ltda., do Milhares de pessoas pre- que são, estivadores foram da Silva, Clidenor -Miguel 1\ s��e da ,Estiva ,Marití. E i solicita a cobertura cam-

Rio de Janeiro, carregado senciam o desenrolar da identificados e são os se- de Souza, Severino Gomes ma foi invadida por

eente-I D ermo bial no valor de 553 mil e
com cerca de 3,000 tambo- : tragedia; guintes: ,Leoca�io Julião Nascimento, F.rancisco sn- nas de pessoas em pr�n,to O �r' 1I.·C8otell'lI ·560 dolares destinada á im-
-cs de gasolina e 1,000 de QUINZE SALVOS 90S Santos, Carlos Prado va, Luciano Prado, Camilo ��'ocurandl? saber nO�lclas G. , ou, portação de maquinas, e-

querozene S, LUIZ, 18 (V,A.)· Ribeiro, Manoel Qu, intino Ferreira do Nascimento e de seus parentes que esta-, CARACAS, 18 (U,P.)':_ .' ,-
nent teri

, dí
'

,

, 'qUlpamen os 'e ma erlalS l-

O navio continua envolto Salvaram-se quinze trípu- dos Santos, Torquato Bra'- Julio Santos, varn trabalhando no

navlO'l O ministro do Exterior dCI ".",

OUT A VITIM
. versos,'

em chamas e em formidá- lantes, alem de vinte e dois ga Santos, Pedro Alexan- Acham-se hospitalizados H � Brasil, sr, Vicente Ráo, fo. ........
�__..__

drino Soares, Clovis Joana cito tripulantes, mas so- S, LUIZ, 18 (V,A�) obrigado a permanecer no O TempoSouza Lopes, Eloy Mariano mente Antonio Ivan da Síl- �'i'lleceu no hospital, onde Quarto dos seus apartamen

tcmbores de combustíveis. 'Maria Celeste", que ex- Dias, Jorge Lino Cardoso, va acha-se em estado gra- estava, em tratamento,' o to do hotel Tamanaco, em

o ·comandante Arnilo Mon- .lodiu hoje neste porto, Angelo 'Guarda Costa, Pe- ve, em consequencia das rrípulante do ';Maria� Ce- consequência de ligeira gri
teiro salvou-se juntamente :stão desaparecidos tres dro Rosa. c Luiz França queimaduras, que recebeu, leste", Antônio Ivan da pe, Apesar de ter melhora-

.

I t ti Cordeiro O comandante do barco na- Silva, .que recebeu gravis- 'do durante a noite o seucern' alguns outros, trípu- : rrrpu an es e onze es iva-. �

I 'I t r
I E' a seguinte a relacâc ela sofreu, Ignoram-se ain- simas queimaduras, du�an- estado,' não se �credita queJantes ainda não identifica- ores, possive men e mo, ,

d O t' I t s desapa "'0's .tripulantes salvos:
. co-,

da as causas do sinistro, O. te á. explosão do barco ho- o ministro b"rasiléir� possaos. os, s l'lpU an e - '"

id
-

Ed d Q mandante Ornilo Monteiro, "Maria Celeste" continua te, A vítima era natural da acompanhar hoje os traba-Achavam-se, também, a reei os sao: gar ua-

bordo, 37 estivadores que .esma, eletricista; Gari- 'osé Pedro de At.aide, José envolto em chamas. Duran Paraíba e residia em Cabe- lhos da X Conferencia In- Temperaturas - Extre-
----------------------�-------------- d�� à AwnWa S� S. �rnm,eri�na �o��r à mo � oo�m: M�b��€.:'tão, na maioria, desapa-

��;:i�:�::iE�:�;::':::, O·I·ml· nr n',' ml9Rnr o IV·� �JO.'3,. sé", .. no logoo os lambores U� � yU�. U
���m���:���ntes ao sabor

I qU�!�� �o�:',��:s :-tr!:� ���!�oo:-:u:��o:nd;r��ai�:� �)�v�:t:;;�,�� CLa:e:'�1�::i::, não form'ulou sua deDlissão
O navio "Santa Maria", d01'es de ônibus, mal O1'ien- dores, já carregados de tan- �orretQs� discipli1wdos, e-

.

'f' I d· d
'

311corado ao lado ao "Ma- tados por elem.entos exalta- tos sofrimentos e privações xemplo e umCL lição qUt' po�que OI a en 1 Q
,'j.1 Celeste" ficou seria- dos que conseguiram dm' a - é de salieritm' o alto, es- não devem �e:r esquecidos" RIO, 18, (V.A,) - Os dário não dis�eram u:spei rc existe am plano geral,
ILente ameaçado, 'Impossi- palavra de orelem no órgão oí1'ito público revelado pe- Hon1'a, pois, ao� soldados I jor�a,is matuti�os do Ri( to à Paraiba; prendem-se a oriundo dos estudos da Co.

bilitado de 1evantar fe:I'os de classe, p1'ejudicam a -po- �as' Fôrças Armadas do do B1'asil, que não servem notICIaram hOJe que o sr. Jssuntos como o do escoa· missão Mista Brasil-Esta.
, teve de recorrer a �efesa I ptLl

a ç ã o recusando-se ,iJaís, procurando pr,estar à. ao po'vo apenas,' nas lt'(was' :Jos� Améric? d� Almeida, '.nento da safI;_a do Paraná; c�os Urüdos, Neste sétor, to-
contra o fogo através: de tmbaiha1' nos veíc'ulos in-' )Opulação tEm se}:vi�o 4 que qe gl�e.;'ra,. �� 110S ,m01nen,-' ��n�tr,�,�f �j��,��o\ "havir. 'eaparel�amerito do l.oide; Javia, alguns casos depen.

k'jatos dagua de diversas di.srensáveis (!O tmnsporte
' irão estão ob1�igadas, JOB, de PaZ;-��kJ11'e' que setl.'f "t'�1icltallfl·>.,_�U:�';;-�-���.são;; )Jrt)gr..�ma' minimo para a·- .de)u a_inda do�e)11prestimos"

'ser;iç(); se:fa��;il;" nqaes.-· ",,;ri'�c;lQ. ��íu:��, i.n.��;:1er€�'· . t-ndel' ',à· precária situação a longo -prazo, Daí 'a neces
Onibus e outras 'viatmas sá1'ios à. popiila:ção, em. qual.. sia dQ, s::éCl��ritq' ?eite,." ��s.·, :�si!ad:;,S_:� ��. fel'l<o sidade de um progral;J.la mí

lo Exército, da Marinha,
quer set01' em que sejam membro do' Banco Nacio·- Quanto 'ao primeiro graças Dimo sem prejuizo do pla

la Aeronáutica neste reclam.ados, E o povo que
'lal de 'Desenvolvimento ã boa-vontade do ministro'! no geral para atender éssas

período_ de greve deflag'l'a- ;listingt;t aq'twles. :,qt�e são' �conomico, que tem criado Olva�dó Aranha, já cheg' situações de emergência, O
da pelos m-aus, trabalhado- realmente séus: interêsses �lificuldades à concessão de !nos ,à adoção de um con presidente da República a.

TOQ' IIO 18 (U P) C.L' de Kobe de Osaka de ,'es -" estão nas ruas da l' dOto 'à Ih' t d d'd
." ,,- �" " particulm'es. ao interêsse.� c eIS p ra o reapare a· jun o e me 1 as q�e, cer ceitpu esse programa mini.Segundo as últimas infor-I Hiroshima e de Iokoàma, '.:idade condu.::indo ge1!te geral do pú.blico, : à cúja, :l'ento de importantes servi, tamente, darão bom resul- mo .

. maçõQs sôbre os 23 pesca- suspenderam a v�nda .de que precisa ir. para o tra
custa, afinal., vi.vem, �os na Paraiba", Acrescen tado. Ontem, apesar de enfee-

t:ores japonêses atingidos. carregamentos de peixes e balho ou dêle voltar, lJ1'es (Do "Diári� de Noticias"; tava�se que o. sr, José A Para as estradas de fer- lLO, mantive entel�dimenlos
'.�e1á' explosão atômica, três as suas instalações estão tando serviço_ ao povo, m�

�

lo Rio, de 16-3-54), i11érico afirm�'a que não

I ,cc"rca de tres horas,. com o'
(,,,tã9 em estado grave e os submetidas a contl'ôle, ma atitude que' é tanto tinha aceitado o cargo - de rorroga.çao do sr, Ealder Sarmanho, pre-
outros se queixam de do- A repartição da pesca mais elogiável quanelo pos .Experlmentada ministro de Viação para decreto .fundl·o- sidente do Bal1CO de De�
res .!rescentes, As autori-, ,"!onstatou que o barco atin- ta em confronto com. a elo

b b B
ser sabotado por quem quer -II i,envolvimento Economico,

dades, investigando no 10- 5ido se achava então para' p1'ofissionais clcscmn1Jl'ido outrlt IID. a.... que foss� do as Caixa-s Estou, por outro lado,
('aI, decidiram afundar o l� do limite interdito pelas res dos s,eus deveres .. , , 'WASHINGTON, 18 '(U Ouvido a respeito, o s,r

.

muito grato à boa vontade
barco e queimar as suas "utoridades americanas, . ,E' de notar que os moto- �.) - "Os Estados Unidos José Américo fez -

as se- e PeDsões do ministro da Fazenda,
roupas, pondo �tôda a

triPu-J I
ristas dos veiculas milita-

I
I.izeram �xplodir êste mê� guintes declarações: a "O HIO, 18, (V�A.) - Está Não . podemos é ficar de

lação de quarentena. Os. socialistas da esquer- res, nos post9s inf�riores.:.Im engenho têrmo�nuclear Globo" - Não cheguei a sendo. elaborada no Minis braço� cruzados",
Os pescadores dec1ara-.:la adotaram uma resolu- que ocupam, também pe1'ce· muito mais possani'e do que iormula; o pedido de de- tério do Trabalho uma ex

r�m que cinzas rádio-ativas l,ão convidando o Japão a
I

bem, soldos baixos, sofrem ') que foi c,xperiinentado em missão, Apenas fiz certas posição de motivos sugerin Anlouom'la pariltinham caído sôbre o seu lancar nitidamente a res- f a alta do custo de vidá, pa- ;lovemb,'() ;ne 1952", decla- :t=:clamal.!ões ao presidente do ao pre,sidente da Repú
barco durante selle :Q.oras,

I po�sabilidade dos fatos sô.1 decem as �esmas dificul- ,'Ou hoj� o deputado Ca�l da Repúblicã e s, excia, me blica,' a prorrogação, po as- agêncl,as' dI'.
depois que êles viram o

I

"re os Estados Unidos e,' dades de que se queixam !lurham. dempcrata da Ca- atendeu tomando as provi· 90.dias, do decreto que d� CeCfIfulgor da. explosão, I reclamou o contr.ôle� inter- os que querem a fôrça� im- r'úlina ,lo .Norte e membro' dencias n.ecessárias, terminou a fusão de toda

A,s peixarias; de todo ? I' �:acional e pacifico da Ener- por aumento de salá1'io, En- _�a Coro ssão PaHamentar Essas reclamações, po· as Caixas: de Aposentado
d·

. .'

'\ CEX deu poderes às suasOeste do Japão, inclusive' :;a Atômica, t1'etanto, q,esciplina amen- :.:la Ena-gia AtQmiea, .. rém, ao contrário do n0ti- ria·e Pensões,
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Florianópolts, Sexta-feira, 19 de Março de 1954

_ Tempo - BO!l1, passando
a instável. "

vel nuvem de fumaça, sob -stivadores que se encon

constantes explosões, de travam a bordo do navio

llrevisão do tempo' até às
14 horas do dia 19,

I:'ssão plenádà previst;,

Temperatura _:_ Estável,
Ventos - De Sul a Lés

teso

26,4, Mínima 21,3,

Américo

ATINGIDOS
pela rádio-·atividade

agências no� Estados para
'

• .. " .. • • .. • .. • .. .to • .. • • • .. • '. • '. + • .! !++!..... � .� ,6 �
-

�.. � , � '. f lesolverem os ca§ios de aI·,
..........................................+ ., �"�� w �.·� ,. + ��_�._���_ � �.".� " " "..H.." " + + .

I teraçôes 'e de pr<:>rrogaçõ'es
Os' que não c:ompre�l'd€'m a política sem au,;terí- � Da' ,Ausl-ert-dade da sua tempéra, a presidência da Câmara nunca baixa- de licenças de importação,

ebde: e não se con-fol":n:lm com a falta de compostura >I

I
rá na estima popular. '

"

no exercício de funcões plJhlicas, que vem sendo, nes-

P 1 Elegend6-0 mais uma vez para o êargo que tanto
tes últimos tel�pos, ; earácterística dos que cortejam la na o itica i teIp. dignificado) a Câmara deu provas de sensatez, Se
popularidade, devem· estar satisfeitos' com ã reeleip'ão o Législativo não entregasse a sua direção a homens do
do sr, Nel'êu R,�mos para '1 presidência da Câmara dos ". ! féitio do""'sr: Nerêu RarQos perderia, dentT9 em pouco,
Deputados Federais, S, ex;). é dos políticos que cer"am bem, o representante da Nação.

'

lo :prestígiô de, que dévt' viver aureolado e. corriprome.
o exercício das suas fU:1ÇÕE� do maior decoro e não

I
Na presidência da Câmara o sr; Nerêu Ramos é ter.ia a esta))ilidade do, ,�regime constitucional. Tanta

transigou com o rela�am,(;nio calculado dos que, em uma garantia de que as relações entre' o-Legisl,ativo e o I gente publica tfni ocupado, nestes u�timos aIl0S, os car.

n:angas de :amisa o_u de' c�inelas, procur�m, n? exe;cí'l �xecu tivo não descerão jamais do plano elevado em que
.

go� mais eIeva�os, quer. na. Fe_?eração,' quer .nos Est�.
CIO de fupçoes publIcas, COiC'car-se no maIS baIXO lllvel j devem ser mantidas, Nenhum menosprezo ao Poder dos, que, se nao fo�sem exceçoes <;omo, essa da preSl-

-

de educação, S, exa, nUl1'::t se convenceu de que, p'1ra Legislativo por ,parte do chefe da Nação ou de q�alquel' dência da Câmára- dos Deput�dos,' teriamos: que nos

ser bom democrf-ta, é ?l'eeisc ser mal-educado, As fun- : dos seus auxiliares s, exa, sofrerá nem permitirá que converter em uma' democracia de qualquer natureza,
ções publicas _sempre 'l,S eXelceu com dignidade e apru-! a Câmara, no seu conjunto, e em cada um dos ;se�s re- ocupados unic�meníe �m explorar, para, uso propri�,
�o, A corl'eçaa nas ,at�t,:des.' de que nu�ca se apartou, I presentar�tes, venha a sofrer, Muito �ios� do a}t� papel todps os negoclOs pubhcos: A falta de, compostura serIa

e uma das calactenstw.lS oa sua maneira de exere:er

I que
a Camara representa na orgamzaçao pohbca do a regra geraL Nem poderlamos :s�quer, decentemente

cargos publicos, A pr0::1rli�,lcia da Câmara, sob a sua País, sempre fez questão de mostrar ao. povo que ela' rec:eber os estrangeiros que 'nos visitassem, Viveriamos
elir€cão, tem sido um nh1dr-10 de compostura e' altive:>:, t

merece o respeito geral 'e sabe dedicar-se com pàtriotis- "ob � chacota 'tiIiive.rsal'.e muito felizes seriamos se aca-
Os direitos e é:.S prerrog::tEVé.S dos seus colegas de 1'e-1mo ás tárefas constitucionais qpe lhe cOJ,upetem, O Po- bassemos tendo vergonha d� nós mesmos, ,

presentação n!.mca pencllt<uam em suas mãos, Soubo;

I
der Legislativo enc0ntrou, sempre, em s, 'exa, um ser- Aqui dei:x:amos, ·nestas 'linhas, nossos' aplausos á

sempre defendê-los com sombranceria, Ainda há pou·::o, vidor de grande autoridade moral: � Câmara dos Deputados Federais pelo acerto com que
'no caso de Caxias, s, exa, tudo fez por amparar as prel" _

,
"procedeu na escolha do sel;!, presiden�

-

e pela firmeza
rogativas de um deputado que a politicagem local, diri· I A austeridade, que é o traço'predominante na atua- . ._com que desq:uiv. t�s ai: manobras, .da politicagem

,

gida pelo proprio governador, do_EstaJio do Rio, pôs em ção política que tem desérivolvido, tanto no Senado co· destinadas a 'entregar a direção d� seús trabalhos a

risco de vida, Seíu 'indagar se se tratava de uma perso- mo na Câmara, é um dos elementos mais preciosos nas pessoas S�lh outra recomendação que a subserviencia ao

nagem respeitavel ôu não, s. exa, achou que devia ro- atividades dos hOJ.l!ens publicos, a fim de que não ve- chefe do Executivo,
"

dei-lo de todos os cuidados porque'só viu nele, e �Uito nham,a desmoralizar-se perante o povo, Com um homem (O Estado de S, Paulo de 13-3.54)

RIO,18 (V,A.) ...,...... A GA-

Vá ver o progresso d",

pavimentação da est"a-

da para Santo Amar,).
Desse jeito, no fipl tb
seu govêrno, ainda es

taremos :nas Campi-
nas" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
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G:AR���TA ,

'DR. GUERREIRO
•

>

MLé' o I' C·�OS. .. . .. IA D V O_? A DOS O E S T A D O Chefe dOd��!;;:i� �:v��;;';;;-ó:o�!Z e Garganta
. ,

I' LFREDO'DRA WLADYSLAVA .
� ADl\lINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO" DE LARl\10; ,Dft�.A:·' '.', i"

. DR. JOSE,MEDEI-
i Redaçâo e Oficinas, à rue, Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

_

CANTIÇÃO .

i • :-' CHEREM, I W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratalnento das Sinusites sem operação).

- MÉDICO -

I,' .
- , e -- ADVOGADO - 'l�el. 3022' - Cx. Postal, Ú9 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das" sinusites eCUNICA DE CRI.<\N(i;AS I CURSO. NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)� o.

A D U L TOS'. DOENÇAS MENTAIS ,,' : ., Santa Catarina - RAMOS. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas
'

Ex-diretor 'do Hospital
I

" MUSSI,' ..---- Gerente: DOMINGOS F, DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deCORACÃO - FIGADO Colônia Sánt'Ana. .

. ":).ÍÉDlCOS.� DR. rÓ, MÁRIO LAU- AQUINO. Cabeca e Inflamações da Garganta e alhos. E'l1 muitos
-

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLlNICA-
.

RINDO
.

Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas'I'ratamentn moderno da tai_s.' GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFlUS
'

Impotência Sexual. Serviço completo e espe- e ra, Ltda.
e inflamacões dos Ouvidos)Consultório - Rti'a Tira: : -Rua. 'Piradentes n. 9.

, c ial izado das DOENÇAS DE DR- CLAUDIO Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (R�diogtafias da Cabeça):lentes, 9. Consultas das 15 às" 19 SEN'HORAS, .com modernos
BORGES

- fiO andar.
R'

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORARIO: horas . .' métodos de diagnósticos e 'I'el.: 22.,5924 lO de
I (OCULOS)Das 9 às .fI. e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. "ADyOGADOS Janeiro. .

. . J LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras Res.: Ru'a"Santos Saraiva, 'SULPOSCOPfA '_:_ 'HISTE- Fôro em geral, Recursos Reprejor Lida.
lesões dos Olhos) .C 3 4'15 R -.4

.

E t eit�'
-

IRO SALPINGOGRAFIA perante o Supremo Tribuna! Rua Felire de (}jiveira. 11-. \1 INFRA VERMELHO
Tel.: ·ons. -, - es.·) - ii r ..

•
-

'. .

I F d I- 2,276 - Florianópolis. TEL. - 6245. I '.
'

,-
lVIETABOLlSl\fO,BASAL Federal e 'I'r ibuna e era �1 - 6° andar,

. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de---

Radioteraplap 'ôj.'. ondas de Recursos. '

'l'el.: 32-9872 - São Paulo
Pulmão e EsófagoDR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO,_WEN-

Icurtas-EletrocOagUlação - F:SCRITóRJOS ASSINATURAS :;onsultôno: Visconde de Ouro Preto 2. (Altos da CasaPIRE.,S DHAUSEN' . Raios Ultra noMa e Infra F'lorialiópolis - Edifício Na Capital Belo Horizonte
.

�

,V Ih São Jorge, r�a Trajano, 12 Ano ... , .... Cr$ 170,0(' Resulêncui _ Felipe SCll1111'dt, 113. Telefone 2,365
- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE erme o.

I lo • ",

S
.

CRIANÇAS
. Consultório' Ieua 'I'rajano � 1° andar - sa a 1. Semestre .... Cr$ 90,00 Consultes _ pela manliã no. Hospital _ A tardeCom

.

prá tl'ca' n.o
-

Ho_,spital ADUJ.TO "E ' '.' .'. ,. '

f'
.' .,

d A ,- Consultório _. Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do Rio de Janeu-o - Edi lClO No Interior'
I das 2 horas em diante no Consultório.são Francisco e ,SSlS e na

I
.' Borba Grito, Avenida Antô-

Auo .. , .. ,.,. (�r$ 20'0,00
.

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 -,- 'Tel M. 769. ,l\lonte?I�.. ,.., C I '){)7 I 10"" I
_ I

CLfNlc1a���:AL DE ra;onstiltas: Das 4 �s H ho- (h;-�al��,� ��s�ts 12 ho-

n'�Rar o��AR;�:_�i.0' se�I��I�';iOS" �e���lte ll���� I·Na·VI·O Mutor Carl- Hoe'Dcke'A'1 'ULTOS E CRIANÇAS .' I:.esidêncía: Rua Esteves Das 15 às ,18 horas - Dra..· .

- trato. _ (C »lJ

I 12
; l\/[U"SI GA'LL'ETTI OS originais, mesmo 112.0

.

,

.

.

,

.

.Consultór ío i Av. Getúlio .J úníor, 45. Te . 2-.8. I 'J: .._ •

Vargas, 2 - .BIGUÀÇÚ. '-. IResid�}lcia: Avenida Trom- - ADVOGADO-- publicados, não serão devol-
. Horârie ; Se!Iundas e Quin- O.'LHOS _:_ OUVIDOS - ,·.towsky. 84.

.

---I
Rua Vitor Meirt:lles, 60. vide-

NARIZ E GARGANTA FONE: 2.468. A direção não se respon-tas-feiras, das 8,30 .às 11 ','

I
,DR. NEWTON'

........ Flol'ianópoHs_;....... -sabiliza pelos conceitos erni-horas, .

. -

D'AVILÀ tidos nos art igos assinados.Résidência -: Lux Hotel.1 D'-'R- JÚLIO DO·IN·· -

'

v
• .

.

. CIRURGIA ·GERAL- apt.: no Te!.: ,2021.

'I VIEIRA D d S h"
.

.

.' oenças e en oras .

-

'D'R' ,WALMOR ZO-,
� �

Proctologia -.,Eletricidade Inl()r acões de Planta- 1"'\'\o.
-

ESPECIALISTA EM DOEN-- '. MédICa- 'Y _ � . ',�MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultõrlo r Rua Vitor o'teis -7 Domingo Farmácia
l��p!omado pela F��uldade DOS, NARIZ E GAR���TA, Meireles n. 28 -- TetefOJ:�e: .

Esperança _ Rua Censo-Nacíonal de Medlcína da Ex-Assistente na Pohchnica 3307. .

Universidade do Brasil Geral do Rio de-Janeíre, na Consultas: Das 15 horas O leitor encontrará. nesEx-interno por, concurso da Caixa de' Aposentadoria e em diante. ta coluna •. informaçót>s queMaternidade-Escola Pensêes da) Leopoldina Ral- Residência:. Rua
.

Vidal necessita. diàriamente e d. Farmácia da Fé - Rua Fe-I,ISúviço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João Ramos -·'Telefone 3.422. im�iato: Iipe Schmidt, .Rodrigues Lima) Batlsta da Lagoa. -

14 Domingo _ Farmácia IEx-interno do Serviço de Curso no Departament.o Na" DR.. SAMUEL
.

JORNAIS TetefoD" F' R
�

F l' S lCirurgia do Hospital cional de Saúde FONSECA . da e - ua e ipe c 1

I. A. P. 'E. T. C.� do Rio de Consultas diàriamente das
- -, . O Esíado. :.� ..... ". 3.022, midt.

Janeiro 1(} às 12 horas.
. CIRURGIÃ�. PEN��ST� A Gazeta .,>.;:; .. :... 2.656

20 Sábado (tarde).

) . '�onsultório ,é Resídêncta: Iliáriô da 'farde ... 3.57$1Médícc do Hospita de _3a8. e õas. feiras de lõàs· M 'h" d 5 '. Farraá('I'a Moderna _ RuaRua Fernando ae a o, . Diário da ManhA ." 2.463 ... _Caridade às 18 horas. C'I . ,

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital' de
Clínica Geral - irurgra A Verdade Z.OHi' João Pinto.

AES Bucal Dentaduras '"- Pontes lniprensa Oficial . �. 2.68)1 21 Domingo _ F,armácia
- PARTOS-:-OPER�Ço Cari.dade, de 8 às 10 horas. á

6 'uóveis e fixas.. ,HOSPITA.IS-. I

Mo:del'U'" _ Rua 10ão Pin-
('OIlS:

. Rua. João Pin,to n. 1, Consultório:. Rua Vito.r R' X I f rmelho D Cd"1", .' j
'. 00 T �IO e n ra-ve .... � ,.rl. age: 1

'1- •

I' - i, ) R D d C' P ',] 9" ",,' 1 f 2 "1.$
das 16,.00 as '18, ' :\leirele"s, 'esqÚlll� com Sal- 'O D d I to ua:. eo oro�' alxa. o�(�i.n. ,c: _ i�e f' on�: _,:o '�

, HORARI ,; e segu� a ,a (Provedoll) ,.. .•. 2.Sh4!1 ,., h .'

I horas. danha Mmnho.. ,exta-fei,ra das 10 às J2 ho- .(P�rtaria,5 . : .-� '. '2.03� '\217 \- Sábàdo I (tarde) ,-::-Péla manhã atende Residência:' Travessa \ '. __ ,,) ,
. .

' I "dl'a" rl'amente no Hos-
.�

I l'US,.e das 14 às 18 ho as. ,Nerêu RaDJ;Git �.8a� ,T'armácià $ahtq A�tônio'-
� ,

Uí'ussanga 2_ •
..:... "

,

2 h' ".' '1 -
.

pitaI de Caridade. -

, Das. 8,30_ as 1 o:ras aos

IMilitar
..... - ..... '·3.

,,57. Rua .Jqão .Pint.o...
>

Residên5!ia:
' Apt. 10�.

. sabados.
,

_ SAo �eb�stiAo (Casa � ."

28'Domirigo .,.... FarmáciaDR VIDAL B CHEREM de Saude) ...... S.lEill ". .

.

_'Rua: General Bittenco� .

•

.'

DR. 1JI·· .

Maternidade noutot ".; '.
. .Santo A,ntÔtiíp '..,.::.:Rua Joao

n. 101. CLíNICA DE ,CRlANÇAS I ADVOGADO A , Carlos Corrêa ... 3.121 Pinto.'. , \

Telefone; 2.69�t CONSULTÓRIO .._ Feli- 'Causas cíveis, ,comerciais, CHAMADAS UR- .;" �. O. se��iço I}ó�úr'no s.erá
-.' '1 pe Schmidt, 38.

.

criminais e trabalhistas.
.

GENTES.
.

.

.

I-efetuado pelas 'farmácias.�DR: A�l\IANDq VlA-
..

CO-f.lSULT�S - Oa5-4 Consultas populares �:::i�od�'U�O(��:�:�8 1.�U I Moderna', Sant,o A�t.Ô�io e FIDriantP;���:_ Itaja. - Joinville -.- CuritibaLERIO -'-DE ASSIS
I::).s

6 �o:as.. Rua Nunes Machado, 17 mações) •........ ' 2.�0.j NQtúrna, situadas às ruas

A"
.

� nua Deodoro esquina da,"',- .�t·DICP :-:' __ �esldenCla: Tenen�e -su- (esq; Tiradentes) - sobra� Po�ícia (Sala C"mI8- I João Pinto e Trajano. i genCla. Rua Te.nente' Silveir�,Dqs .S�:t:Ylças .deA CI�UlCa_ll� velra, 130 do --- sala 3. 8ário) .....•.•.. 2.038 A presenté tabelfl não [lO-I' IfantJ1 da Asslstencla Mint- FONE' 3165
.

P li i (G b' �..L._ ._ ,

, '"'"'!'!' .- ..__ _

" '-
�- .'

I d CC 'd d .-. ','
,
° c a a • .an:�'IC'- derá ser alterada sem pre-

C S V" d n.. I
c,.pal e Hosplta e arl a e,

DR. H E NRI QUE .

aado) 2.594 .' .

'

- A' urc.o a-o' I'CD nfe e Ya�u a�(,CLfNIÇA MÉDIÇA DE I. ' PRISCO PARAISO 1 COMPANHIAS DE' VIa autorlzaçao:, deste De- . �
,
,',�, '.

CRIANÇAS E .ADULT�S . DR:' ANTÔNIO MO- I ,TRANSPORTB, partamento. . Curso primário _ Equiparado aos grupbs esc0b-;:,- ,'�:::- A)�rgla -'.
.' .AO

MÉDICO
AÉREO· '-..

res _ Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER .....:- ConsÚ;1t�rio;, Rua Nunes NIZ ·DE. ARA0, Operações - Doe.nças'TAC _ ' 3.700 Eleola primârla _ abe;tura das aulds: 4 de março _ início da matricu-.,' , ..�!l.ch,àdb, 7� Consultas.tias
CIRURGrA-' TREUMATO. de Senhoras - Clínica de C\'uzeiro do Sul: ..• 2.50(1 -la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 _: Rua: Visconde de

.

1,,5.às:�1� h?fas: .

.

.LOGIA' Adultos. Panair ...... " ",. 3.55� Adventls·ta l0,.uro pr�e_t�0.....'<',1_23...... �_,

-
',- Jl�,s.JdencJa: Rua lIal'echal

V
• 2.325 --__,. _,}:'G.úiÍh'ernie,5 {" Fone: 3783. Ortopedia Curso de Especialisaç�� arla.. , ..... , ••...

2.402 Matriculas Abertas,'o, "',;,
',".�., ConsultõriQ: João' PintQ, no Hospital dúro ServidorE's �:��e �.'���.::: :�::::. :UM! C.lrsos: Primário e Aã- III

.'

. �
. ::�;/ ;.-: .,

'

... _� l�j,ag 15 às:17 dibiamente.
do Estado

.

Scandinav� .- .•.... �.50(l missão.

", :/,'Dit. ,í� "LCBATO
.

Menos aos Sábados, (Serviço dt) Prof. Maria- HOTeJS.
2.02]

Rua Visconde de Ouro
:� - _-. to

.

'_
.'�. ,

"

.; • R,es.: Bócaiuva 185.
'

no de Andltade) Lus , Preto, 75.'''>.ft, :' :;--', :FILHO: l_ Fone: _ 2.714. Cc1!1Su!tas·.- Pela manhã Maae8tlc 2.276
_.;; _

'

:._;�,,�n:çâs� 'Lo
.. :ãJ)I�rel:ho reipi. no' Hospital Ide Carid�de. MLa'trFooPrt0la . .. . • • . •. 3.147

,j' ");'- -r ·-��JJ:���iOSE
.

I, P -I' 1� :.'
, � À tarde, das - 15,30hs. I CselqÔe ... : : : : : ': : :: ::!!�.

,- RADIOGRAFIA E RADIbs- " � [../ em diante no consultório, CeDi..}. .........•. J.ft9!
Ié,

. -

'-COPIA,:i;);OS PULMõES ii Rua Nunes-Machado' 17, Estrela •.••.. , .... &.371.
•.•.

'. 17<1' r'mla: d' 'To"ax , 'd' T' d'
�

t T' Ideal .•. '_' ; .. .. �.'5!l'�
,' ..... � tU b" o'

..
'"

.

.

, .

hql1,na _
e Ira en es. e.' ESTREITO, '_'c,.jforllJ:a9:,o Jrelã;· Faculdade AgeAnc-.·a 6� :.':_Na�:ónal,(l'e, M._�:dícina, Tisio-

.'

.

:2 76 . DI_Que ••••.••••••
,

.' ,>

Resit1êncía La; Eorta.,{(}gi�ta e 'tisiõ,�i'ru:rgião . do
I BAR E SOR.VET.EltrA-:

.. i.H:Q.spltáJc'N�rêú" �ámos d
Hotel.

.
'
.. ".?ili·so_.ue especiaUzaç.ã0 pela

.

e --,------- AMERICANA
� 5;. N. T. Ex-inter'lo e-Ex-as- Vende-se' o Bar e Sorye--',:,' g·i·.:;,teí1te-Je cil'u�gia do Prof.

I' ter·l'.". America.n.a sito à Rua.�!:: (Igo" "Pinh�irQ Guimarães P:'Õ;üi:iúft: . ,Saldanha Marmho n.' 13,.
:: :�)�6J��';'�F��;:)�,êhritiat. 38 .

•

.

�difíci� .

-

ÍVI1i�hado: Tratar
-':_/Fune 3801."

. ;·�,.l�c�l com o sr. Umbertó"
.

d Caiu" P"o8tal. - 45
'

..

l' l'
,"Atende em hora, marca: a.

,�i\'Iachado, o qua
.

exp lcaraR· 'i> S- J 30'
-

}"ol'iaRópolia I _.__ , .. _ .. __ ._., c' es "
fiua 'a'o orge .

-

t mótivo da venda: .

_

__ .F�n�,2,?9,5.". :, t . f S.Dta-C.tar�a...;.._ .__ ,_. '\
. � _

Iudícador
'··i � .

............,.. ........
' �41i11 a

...

_-......... Mi

,
, r'armacías

lheiro Mafra.
13 Sábado (tarde)

af

-

O MELHOR JURO-

5·°·1lo
.,

DEPeSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA'
'RUA TRAJÀNO: . 16

. fLORIAN6pOLlS' ,

",.

RAPIDEZ - C�NF()RTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, . Ubatuba, sendo nestes

o quatro últi
mos apenas. para movimente de. passageiros,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatub« não
preiiuucariio o. horério de chegada, no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITINERARIO.

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA
Fpolis -. Itajaí Rio ., Santos

18/3 23/3
3/4

24/3.'
4/427/3 29/3

Horário de saída: de Fpolís., às 24 hor-as
do Rio, às 7 horas

Para mais informações ,dirijam-se à
EMPRESA NACIQNAL DE r�AVEG.�Ç!\O HOEPCKE

•

Viagem com seguraoça.
e rapidez

.

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ON_IBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO);

CURITIBA

II··••
FONU ..� tU" c;.Iu r.roI&Ir....

-

\

"

rUfCRAII-4_ PFlOSll8au.11 � �.�lo .

,.",," . ". � 'J�: •

«�aoC.úrso J.osé»
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

MOURA FERRO
CW'so correspondente aos Git�pos Esco.lares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios..
Professora dos 10 e 2° anos - Srá. Alaíde Sardá

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

i\1aria Madalena de Moura Ferro.
A maÚí_cula acha-se abertll do dia 10 de fevereiro

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

Início das aulas. Dia 4 de março.,

Telefone - 3.737.
.

'.. - �.:_. .

CASA MISCELANIA distri.
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Consf'lheiro Mafra. "

1

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

. 1.• '·t'
"

"
�

.�

-,

Ve-nde-se
CASA com seis I quartos,

sala de jantar e copa.
Tratar a Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�

VVA. GERVASIO P., DA

>LUZ·

3
•

�'\'(J"-'�-

J
. i

. ',-- /

NO LAR E
-

NA SOCIEDADE
r

Ela's prevemo de li
FAZEM ANOS, HOJE:

Um .día-hás de pensar: Éle perfuma
Os' seus versos com graças de outros climas,

'
.

Nos poemas só .fala o amor em suma,

Sem ver siquer' meu nome em ricas rimas.

-

Hás de pensar nas outras, uma a uma,
E dirás com certeza Isem estimas:

O seu amor se acaba como a espuma,
De uma maré revolta _ idéias primas.

, E' um Hafíz que só canta a sua musa '

E no mundo não há. quem o traduza,
Pois seus versos de mim nada contêm.,

Eugênio Vecchietti Netto'
DI"trlbuidQr

Mas' estarás errada ó minha amada,
Pois és a inspiração, estás errada.

.

As outras musas só de ti provêm ... I

-1\.NIVERSARIOS cal do Impôsto de Consu-

Diretor
'. Cumerdo - 'I'ranspertes
Rlll1 JClAo Pinto. 9 Fpolia

. gosijo.
.

O ESTADO

. '19 DÊ MARÇO ._

- em 1898;
.

faleceu o

A data de. hoje reco1'-' poeta eatarinense João da

'da-nos
.

qtJ.e: ,

'

Cruz e Souza, o genial' au-
.

d "B ,." "Mi
.

_ 'em 1612, partiu .do �0r e roquers , IS-

pôrfo de Cançale, na Breta- I sal" e "Evocações", nascido
nha, a expedição comanda-

I
na iantiga De:ste�ro, hoje

. da por -Daniel de La Tou-' Florianópolis, em 3 de maio

�che, Senhor de � Ravar-!'de 18�3; A, casa o-nde nas

diêre com o fito de oon- ceu fOI a mesma em que, fa-

I ,.-
" 'qõtst�r � c�lonizar o Mara- Ileceu o Marechal Guilher-

��1!��r. :.��tep:;:�?�: �.t:'.� Traos"port·u ".\ C' ,ataYrl·ne'n-.·se. nhão, tendo chegado .diante : me Xavier de Souza, na

, II da enseada de Mucuripe antiga "Chácara do Espa-
espectahsta para venft- . .

I.

.,

, ,ém 11 de junho do mesmo nha" e qu/e foi demolida p�-

�?õ�:d::�s�:�::: São�:�:�;;;:ji��:�e: .:��:::'R;:ia"��;�."
ano;

em 16M� ;\ndie �dàll"�: �:;':��:�:é:;':;:U�:'�
I �?da.pG�a-;a, �sseníb��Ia geral ?Tdmana, a Teah�ar-se na

I
de NegreIros� com a not�cla. d�L 1�1.en�0 do Patrlmonio

séde SOCIal, a .rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta CIdade de da restauração das "Capita- H\�torICO,

I �:0rian?p�lis,.-�n9 �d�a �,O de m�rço de 1954, �s 15�__

horas, ,-
nias que" ;stiverarn sob _o . ',-. 'em. 194�, .ern Fl�ri,a�ó-;,.11 a dehber,l:\�_e�. sob: e a seguinte -ÓÓ>

'. , I � -ÓrÓv d h 1 d polis 0 Instituto Histórico
,� ,"'_ ',üomInlO,,-. os '.0 an eses, ,,,' .

/

- �.3" ».. ,t ORDEM DO DIA ' chegou. a Lisboa; e Geográfico de Santa Ca-
. -;,'�' . /,"

.

.

I," � ���. lSSY' 'foi oro'àniza- I' tar�na, em sua sede provi-
. 1 .:__ L�itura, ,discussão e aprovação do balanço, de o penúÚi�10 --C;binete ::ória, come,morou .

solen.-
conta de Lucros e': Perdas,' relatório da Dire- IM····· "t·" .;, l' . 'd'

-
.

p'. . ,'Inente o cl·nquente.nário da�.
-

.... �..
-

InlS erla .. ,�. o rImeIra .
'

}on3, e parecer do Conselho Fiscal. •

I
.'

. ,
- I' t d"" C

� ,

�.2 _. Eleição do Conselho Fiscal' e seus suplentes, Reinado, do gual fez parte,
. mor.e e r,uz � . ouz�.

',3 ---: Outros assuntos de _interêsse social.
.

como Ministro qa Justiça, o I And1'e Ntlo Tadasco
, FlórianóI_>�li.s, 1° .de març� de .19�4. " �

, catarinense Manoel José de

I'
J. D. Fen etra Ll1na, PreSIdente. Souza Franca nascido em

.

� ,

Novena, de N.ossa S,en,_bora,.ID· INH'EIR-'0,,1:-, AVISO AOS ACIONISTAS \LagUna;
,-

�

.

,.
- em 1867, chegou ao Rio

\. do S itgrado Coraçao .

..

"

4ch�:'s; >à�d�s�osiç,ão, ?OS s�nh�res. �"Icio�istas,_ na' deJ�.ne.iro o �údito prussia- .

d DINHEIRO" parce ede SOCIal desta SocIedade, a rua FelIpe Schmldt, n. 14,. 1"'10 M,ax' V<;>.l·.l ,Ve,rsen, CapI'-Dia 20 do corrente, sába o, novamente I

- em
.

-
,

,

C $ 40 000
. s documentos; a Que se reJer� o art. 99, do decreto-leI;

t7,
d'

,

N'
- :

Iserá realizida essa poderosa devoção, rezada las de r . ,00 a ....
,1. 2.627, de 26. de fsetembro de 1940.

.

I aO e sua açao, que Vla-

C I d Cr$ 500.000,00. Empresta-se . Flor�à:nópolis, 10 de ma:i'ço d� 1954 _' java com destino' ao Para-

logo' após á Missa dás /6 horas, na ape a o
sôbre

.
garantia hipotecária. , J. D. Ferre}m Lima, PI;esidente.

.

guai afim. de, seryir na ca�n-
Asilo de Oifãs, exceto aos domingos, que a·· de prédios 10càHzados. no I' panha éontra o Brasil.

.

O

-companhará O horário da Benção do Santí�r' Estreito e ?esta Capital.
--------.- ,

Govêri10 Brasileiro impediu
simo,.às 4 horas da tm'de. O int,eressado dirija-se à,' E M P R E G A DAS que 'continuasse sua via-

A Comissão rua Santos Saraiva, i85 -' gern: embora protestassem
Preciza-se de uma cozinheira e de uma moç;:l

-

Estreito. '�,' . J' 'd d o Consul da França e o En-
para CUI ar e criança.

Paga-se'muito bem. carregado de Negócios da

Tratar i:t �ua Tiradentes, 7 (Sobrado). Pr:(lssia; "
�

,-+ em 1869, no' Desterro,
; llOje Florianópolis; fa,leceu
!\ntônio Justiniano Esteves, !Empregada âoméstica -- VENDESE'Precisa-se de duas, na \'1- ' ,

.'
.

,', _.
.

pai do. il�stfe . catarinens,e

LA ·NAVAL (Pedra Gran, ,Um lote situado na Vila de Fátiina, distrito do Es- E8teve'S"'J';1nior �e que exer

:'e),' , casa,n: 8 .

!rEito, próximo à

rU,a
Pedro Demoro, contendo 426.25

I
e.ia as funções de Diretor

.D2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos:. "Geral da Fazenda Provin- I

T�ata.r éom W. �ANTOS.
-

;. ',daI;
-

I '. '

'.
, I

I DIStrIto do Estreito. - Rua· 24 . de MalO' _ 1261. 1 .

. 18'73 - R' .

d J'
;

.:: . .-
.- em', ,no 10 ,e a-

E'MPREG''loA .-, . 'f�eiro, 'faleceu o C�n.selhei-
.

,',
.

I '

.' v "..

,'0 jos�/T��ás: Nabuco de

Frecisq-se de" 11�a qUf!; CaSa a'BeIra. ,'�l'far ,Al�àÓjO,_ .est�dista, parla-,
s<�íh�'l cosiühar. 'r ,I d'"

. �." ';,' '-'o ',C' ". ',>. mental' e.Jurlsconsulto, nas-'
·1 r 'R' F' r

.

. Ven ('-se apraslvelvlyen!1ªsItuaªa a Hua:�ocal�va, .

"d
-

," .' 14 d· A 'd'.' ·;."tar a ua. e.lClano
r.. �3;. nes�a .CJdade. Mai� .i.nformações, ..;�Q� 0' S�l'}hor 'I

e.l .� .em". ,
� _

agosto e

..\! t'nes pjres - n. 14 AlcI�Iades ,DIas, rua Alvaro 'de .ca�valho,F; l�. ,181�" "

•... ',.

.l
,

,

',110, nesta Capital, os seus

amigos e, admiradores lhe
A CERA DO OUVIDO

preparam as mais caras ho- .

.

I
A cêra do ouvido, ou ce- :i",j�Hr!' I

, , .

menagens, . '.

o M·' IN' F·'.

O ESTADO
'. rume, tem por fim reter im-

r IBue unes' errel:ra'Na data de hoje vê trans- i, cumprrmen- -.

..., .

.

,. '" ... purezas que possam pene-
correr o 76° aniversárío ue ta cordial e respeitosamen- '. do.ven-.

-

I trar no OUVIdo. Quan o, en-
s.ia natividade' a exma.: sra. I te. 1, I tretanto, se acumu a, em
.d. Elizabeth Ayres da Ll:Z, .' id d d Úlcera do estômago e duodeno

d d Jorn. Jose' de Dini.:Z 11':aior quanti a e, po e
'Clíníce Medica, doenças do' aparelho digestivo, ú Ice-v.úva o nosso sau oso

I _

P
.

.

perturbar a audição. oris-
ras do estomago e duode�o e allergía-derrnatologlca.,conterrâneo �r.,Gervásio, . -, .

h :;0, de,ve ser, retirada de
. Dr. Miguel Nunes, .recem-chegado do Rio de Ja-

Pereira da Luz. Assinala a data de oje,
tempos Em tempos, por meio ne iró, atende á rua Victor Meirelles, .n" 18, ·1° and.

A veneranda aniversa- o aniversário n,italício., do di t di 9' 11 h'
•

de lavagem cuidadosa, que, IarICamhened as asl, °lras. d diriante pelas suas excepcío- nosso prezado-colega-de-ím- ., 'd' f'
.

'
,

am,a QS a .qua quer rora o la ou da noite ·no
. .'., d aliás, so eve ser eita por H t 1 C'

"

F lí S h 'dt'riais virtudes e dotes cns- prensa, Jornalista . Jose e
,. . .

o e aClque, a rua e Ipe .
c mI .

, • .. d 1 d d I tit
médico especialista.

tâos goza de vasto CIrCUlO t Dlniz, ,e ega o o ns 1 u-
.

(lo amizades, sendo respeí- to Nacional do Mate, em I
tada por .quantos com da Joinvile, onde lhe serão:
pl'iva;n, razões pelas quais, prestadas s�gnific�tiva1? ho- ';
.na data de hoje, ver-se-á menagens, as qUaIS, praze- -

cercada de carinhosas ma- rosamente, nos associamos. I

Passado
,

,

CLíNICA GERAL

visitando-a
Sra. João Pires Machado

nijestaçôes de apreço e re-

_. \

�X6,� 4Ss,!)
\\\)\\) �'f//Jlq,

POLVILHO'
�

ANTISSEPTI(O
,.." GRANADO 'c:.

('fie', .. �\)"
. 'If8$ Suores \t\� .

ria Linhares Mach..ado,
.

es-'

apresenta os mais sínceros Ocorre hoje, o aniversá
votos de muitas felicidades. rio natalício da sra. d. Ma-

, .

Sr. Miguel So:vas.' pôsado' sr. Joã� Pires Ma-Ichado; representante co-,

mercial. . <.
'

. O . ESTADO se associa as !
Na (lata de hoje, que as-

sinala o aniversário natalí
.

(;io do sr. Miguel Savas, Fis
�a;1j.�';'"

homenagens.

---------

Participação
. ....

Aldo Humelino Ribeiro e Senhora� par-

ticipam aos parentes e pessôas amigas o l1:1S

dmento de seu primogênito' ALDO, ocorl'iilô
dia 11 do' éorrénte-, na maternida�e Dr. "Car->
los Corrêa",

./
Fpolis., 11-3-5,1

Mecânicos
r

PRECISA-SE NO ESTALEIRO ARATACA.
:TELEFONES _ ---2.266 ou 2.212.

"�?t'" --f-:i· ···.'k'
�..... l t�.;· ..:.::" ._, .. _,-

;' ..</

',EM'PREGA'oA
PRECISA-SE DE UMA QUE! SAIBA COSINHA,R.
'I'HATAR _ À RUA ARTISTA BIT.TENCOURT,

N° 28..
-

,.

_. , OP.__ -.----...... - --- ..----" •• -.���••

PROCURA-SE

,ARRUMADEIRL\
pai'a peql:wna família. Ordena�o Cr$ 300,00.

.

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

I
I I

1 \

'iIP .,
,

'".iio<
'

..

. -
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Du flamengo aos seus torcedores
dé . Santa Catarina

CtlMG o TE'NICO'PARAGÚAI VIU A
VlTO'RIA DO BRASIL FRENTE AO

-CHILE
A visita 81

,

(Conclusão)
Domingo, num convescote Pl.:':n<·\'id;') pela A. A.

B. V. que o fez em homenagem aos distintos hóspedes
da Polícia Militar E: de Flonanópclis, _nr)�jllnando as

sim, mais uma vez, a íníabílídade-da trad.c.enal, hospi
talidade dos catarmenes. Explêndído o .diaí Resplenden
te de luz, radiante de sol e beleza, muito concorreu para
a alegre disposição de espírito que de todos irradiava,
fazendo dêsse passeio, um passeio i�sqilecíve1. Notá
vel a excelente .Jiijlosição d'JS visitantes que, na expon
tânea alegria que externavam, revelaram a impressão
própria, melhor do que .to�os os l?'-!yort>s qUE� a prover
bial gentileza dos nossos fidalgos hóspedes, nao se pou-

.
.. pou 'nunça em distribuir com prodigalidade.

Segunda-feira deveria ter chagado o CeI. Brenno
r Pernetta que, infelizmente motives imperiosos retive
ram privando-nos da honra e .prazer da sua visita. Dia
'de despedida, ás 19 horas; um jantar reuniu e confra
ternizou os oficiais, de ambas as Corporações. Em se

guida', no Barriga Verde, ralizou-se a sessão de encer

ramento e entrega dos troféus conquistados e assim
distribuídos:

Tàca PREFEITURA MUNICIPAL e medalhas aos

venced�res da prova de florete - POLICIA . MILITAR
DO PARANA'.

Taça CAMARA MUNICIPAL: florete 1.0 Tenente'
Carlos Hugo, 2.0 Cap. Orlando X. P.ombo; espada 1.0
Nelito; 2.0 Cap. Rui; sabre 1.0 Ten. Carlos Hugo, 2.0
Cap .. Pombo..

. RIO, 18 (V.A.) - O técnico italiano Bertollí, da
ielecão do Paraguai, fez as seguintes considerações so

'ore "a atuação do quadro brasileiro contra o Chile, na

tarde de domingo no Maracanã: - "Este não foi o .Costa . recebeu o

3rasil que conheci em Assunção. Sua atuação contra ofício:
rs chilenos esteve muito aquern daquela contra o Pa-

'aguai. Estou certo de que contra nós a produção dos
orasileiroa será bastante diferente. Principalmente do
ogo para um e outro. Podem estar certos os brasileiros
le que não pegarão os paraguaios desprevenidos. Na
uralmente que tirei algumas conclusões e que serão
nuito uteis .para o jogo -de domingo próximo .. As medi
Ias principais serão. tomadas de aeôrdõ com o que ob
ervei em Assunção, quando o selecionado do Brasil se

xibiu com muito maior categoria do que domingo. Lá
iude ver onze jogadores o que verdadeiramente' sa

liam. Aqui no Rio, naturalmente se pouparam um' pou-
o, certos de que, a vitória não lhes fugiria." Depois fa
.endo referências a alguns jogadores brasileiros, o téc
iico 'paraguaio disse: - "Na minha opinião os jogado
es "chaves" do ataque do Brasil, são Julinho, Baltazar

, Didí. O ponteiro pela velocidade, pela facilidade e

tais pela potencia do arremate, sendo sempre um el�
mto perigoso, tanto no meio do campo como nas pro
'imidades da área. Baltazar ié outro excelente jogador.
10m cabeceador, arremata' otimamente. Constitui as

im, também, grande perigo para a retaguarda contrá
ia.1)jdl, pela sua mobilidade e velocidade impressio
iante, pela sua classe indiscutível. O jogador arma seu

ime e ainda encontra tempo e oportunidade para ati
ar a golo. São jogadores que merecem cuidados espe- .Sob as ordens do prof�s-I de de hoje, no estádio daNA VARZEA:
·iais. Nosso próximo encontro, domingo, será muito di- sor de educação física, José rua Bocaiuva, preparando-.PALADINO 6 X VASCO DA·GA� 2 I

ícil, talvez' a vitória esteja do lado dos brasileiros. 'A.
Ba.�ão, o �au.la Ramos vol-I se.. para . futuros compro-Domingo último, no período matinal, assistimos no lisposiçâo dos meus rapazes é grande e todos sabem

.

tapete-verde do Abrigo de Menores, a ralízação do pré- [ue será talvez a, nossa ultima oportunidade. E quem
tara a exercitar-se na tar- misses .

.,.lio Paladino x Vasco, em cumprimento à. primeira! roda-' leixa escapar a derradeira chance? Não conto com a
.

da do Torneio Quadrangular Varze.ano. Venceu o Pa- vitória, �as tenho grandes esperanças em conquistá-la"..��..-aH>--.(���l_O_
ladino considerado como franco favorito e :.ajudado ain-
da mais pela ausência de alguns players vascaínos, A
partida agradou pelo êntusiasmõ, já que, tecnicamente
falando, o Paladino foi sempre superior. O, V..asco, nos

momentos iniciais locomoveu-se satisfatoriamente, dan-
do a impressão' que venderia caro a derrota. Mas tal Recebe�os e agradecemos o oRcio"abaixo:
não aconteceu pois o centro-médio improvisado, lança- "Florianópolis, 17 de março de 1�54.
do pelo Vasco não correspondeu em nenhum momento.

I
Ilmo. Sr. Diretor Esportivo de " O ESTADO"

Avancando demasiadamente e marcando mal, dei- NESTA
'

xava seu homem liv.re o que facilitou a tarefa.dos . diàn- De ordem 'do Sr. Presidente, tenho a honra de co-
teiros contrários que alvejavam a meta guarnecidá por lmunicar a V. S. que, em data de 14 do corrente, foi eleí
Poli dando chance aque praticasse boas defesas. ta e empossada a nova Diretoria deste Clube, para o

O primeiro tempo terminou com a contagem de

I Em curso, a qual ficou assim constituida:
2xO pró Paladino marcando Waldomiro e Francisco. No Presidente: José Lino de Almeida Bastos
segundo tempo o Paladino foi senhor absoluto das si- . Vice-Presidente: Luiz Claudio Blumenberg
tuacões, jogando mesmo sem se empregar a fundo não I 1.0 Secretário: José Melo
teve duvidas em ampliar a contagem para 6 contra 2 de 2.0 Secretário: Dalirio Bastos
seus adversários. Marcaram para o vencedor pela or- 1.0' Tesoureiro: João Kinceszki (reeleito)
dem: Francisco, Celso e Ailton (2) e para os vencidos 2.0. Tesoureiro: Luiz Costa

,

goleou Carlos I (2).
.

'Comissão Fiscal: Antônio Moreira, Deodato Ve-
No 'Vasco gostamos do trabalho de Poli,· Hélínho, loso, Osvaldo Kinceszki.

Claudi e Zequinha; enquanto no bando veneedor todos Sirvo-me do ensejo para reiterar a V.S. os
atuaram num mesmo plano. Apitou a peleja o Irmão rrotestos de elevada estima e consideração.Doroteu com bôa arbitragem.

.

José Melo - 1.0 Secretário".
As equipes atuarão assim:
PALADINO F.C. - Gersíno, Mauro e· Armindo;

�to�i�s� g:��� Chimbé; Ailton, Francisco, Waldomiro,
ZEZE' MOREIRA: "�EU�LUGAR' NÃO E' . De ordem do Sr. Presidente da S. C. GRANADEI..

ROS D� ILHA, convoco os senhores associados da re-VASCO DA GAMA F. C. - Poli, .Hedínho e Níl-]. VITALíCIO; QUEM QUIZER FAZER ferida Sociedade, bem como os membros da Comissão deton; Claudi, Dilnei e Zéquinha; Adulcio, Moacir, Car-
MF.LHOR TIME DIGA" -Têabalho, para 'a sessão de Assembléia'Geral, a realizra-los, Valter e-Fevri. 'f ••� , '

ANORMALIDADES - O Paladino teve a seu fa- se no próximo dia 21, às 9 horas, na, Caverna dos Grana-
'.

. deiros, à Avenída ,Mauro Ramos, tendo por finalidade av.or três penalidades máximas, que 10ram defendidas RIO, 18 (V.A.) - Apesar da vitória conseguida .

eleicão da nova Diretoria, que regerá os destinos da Sopor Poli. Confórme os jogadores que estiveram em açãÇl .'rente;lo .Chile, a seleção nacional ao deixar o Maraca:; .�ied�çle no período 1954-1955.na primeira rodada do Torneio Quadrangular Varzeano. nã fôi, como se sabe, vaiada por longo tempó pela tor- I d d
. ,

Florianópo is, 15 e março e 1954.Podemos formar a seguinte seleçã(i): .

.

'':1'da carioca. Falando á imprensa, o técnico Zezé Mo- o 'Manoel B. Feijó - 1 SecretarioPoli (Vasco) Lili (Am.) Hedinho (Vasco) _Ç.arl�- ;'eira' debç:ou transparecer que não se mostra inclinadonhos (Am.) Alberto (Am.) e Zéquinha (Vasco); César 1 moqi.ficar a equipe frente ao Paraguai. Disse Zezé
(Cruz.) Francisco (PaI.) Beto (Cruz) Itamar (Am.) e. Moreira: :- "Me\! lugar não' é vitalicio; quem quiserCelso do (PaI.). 'azer melhor time, diga. Ou que se caQdidate a' substi-O craque da rodada foi o zagueiro americano Lili ·uir-me. Não serei, eu, em hipótese alguma, que me
que sábado frente ae Cruzeiro cumpriu uma atuação voltarei contra estes craques que até agora só tem dado
espetacular; ;atisfação ao público brasileiro. Três jogos, três vitó-

M. BORGES 'ias, uma das quais de suma expressão. Refiro-me ao

sl'iunfo conquistado contra o Paraguai, em Assunção.
Pois bem, é com esse time que jogaremos para a dassi
ticação. Estes craques que até agora, e mtodos os senti
Jos têm cor�spondido plenamente, ,têm meu apôio in
eondicional" .

daO dr.. Milton Leite (número 1 do Estado) o

obséquio de interpretar
junto aos ofertantes os

sentimentos de grandes re

conhecimento dos que pro
.curam S0m descanso, cor

responder á confiança ne

les depositada.
Muito obrigado

a Clube de Ragtas do
3 I Flamengo"

seguinte Flamengo por intermédio

I' do dr. Renato Ramos da

.Silva, o artístico bronze
"Rio de Janeiro, 9 de fe-

,
que a torcida de Santa Ca-

vereiro de 1954. I tarina lhe ofertou, em co-

Ilmo. 'Sr. Dr. Milton Lei- .nemoração da conquista do
te da Costa. ,I Campeonato Carioca de

Florianópolis Santa I Foot-Ball de 1953 .

Catarina. I VSTl ü Diretoria pedir
.Recebeu a Diretoria do J V. S., s.ócio estadual n.

'SAIRA' HOJE A TABELA?

Está �arcada 'para hoje, suntos com referência
às 20 horas, uma reunião disputa do próximo Cam

do Conselho Arbitral da peonato Citadino de
F.· C. F. que abordará as- fissionais.

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

, ...• '1>."\1.1- TREINA HOJE O PAULA RAMOS

s. ·e. ulenent'es do Diabo»
Convocação

\

PARA AQUELES QUE
�

DESEJAM o MAXIMO
EM CORTESIA

E EFICIENCIA

VER� CRUZ FUTEBOL· CLUBE

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

renhores membros da Comissão de Trabalhos, para a
sessão de Assembleia Geral, a ralizar-se no próximo
dia 21, às 9,30 horas, no Galpão dos. Tenentes, à Rua
Felipe "Schmídt, tendó por finalidade a aprovação do
carecer ao Conselh.o Fiscal-e a eleição da nova Direto

, �ia, que rege�á os âe�tinos<! da "Sociedade no período
1954-1955.

Florianópolis, �6 de Março de 1954
MANOEL GOMES - 10 Secretário

c AS AI
meus.

SI 4
I'
\.I. Granadeiros

Convocação
Ilhada Aluga-se uma de alvena

ria sita à rua 14 de Julho

� 595, no pôrto marítimo

de Estreito, com uma sala,
L:e visita, sala de jantar,

d ampla cosinha,varan a,

001s quartos e um quarto

I para empregada no sótão,
�:;nitária completa com chu

,feiro, água e luz com abun

dância.
A trat�u' no mesmo local.

I,

Vende-se
,j_.I �- -cOJ
l/ fA1'S ..

"
.

- "OUIWtTE TOoO·DfA*", .

nos \lAI)CJOS .

I

,�8.�,.� ,�\,tn ... �� �
�

.

Fo;' motivo de transferên
cia de residência para ou

tra cidade, vende-se um

trio estofado em ótimo es

tado, um quarto de soltei-

1'r.I, uma mesa redonda, 'uma
(:sc"ivariinha e um armário,

P:J).'U livros.
. Tratar à rua Tenente Sil
,'eira, ·130.

BOLÃO
.

RESULTADO DO TORNÉIO ESPIRIDIÃQ AMIN
CAMPEÃO POR VITO'RIAS - EQUIPES A e B

1 o A.A. Barriga Verde com 14 vitórias.
2.0 Soco Carn. Granad. Ilha com 13 vitórias
3.0 Coqu�iros Praia Ch.. com 12 vitórias
4.0 Soco Atiradores de Fpolis. com 9 vitórias

CAMPEÃO POR PONTOS - EQUIPE A e B
1.0 Soco Carn. Granadeiros da 11ma com 8.719 pontos
2.0 A.A. Barriga Verde com 8.669, pontos
3.0 Coqueiro_s' Praia Clube com 8 . .«1 pontos

,

'4.0 Soco Atiradores de Florhmópolis com 7.982.pontos-

CAMPEÃO POR VITO'RIAS -- EQUIPE A
1.0 Coqueiros Praia Clube com 8 vitória$'
2.0 Soc: Carn. Granad. Ilha com 6 vit6rias
3.0 A.A. Barriga Verde e Soe. Atiradores de Fpolis.

com 5 vitórias'
CAMPEÃO POR VITO'RIAS - EQUIPE B

1.0 A. A. Barriga Verde com 9 vitórias
,

3.0 Coqueiros Praia Clube e Soco Atiradores de Fpolis.
com 4: vitórias

CAMPEÃO POR PONTOS':'_ EQUIPE A'
1.0 Coqueiros Praia Clube com 4.59,7 pontos
2.0 A.A. Barriga Verde com 4.509 pontos
3.0 Soe. Carn. Gran. da Ilha C9m 4.466 pontos
4.0 Soco Atiradores de Fpolis. com 4.047 pontos

CAMPEÃO POR PONTOS - EQUIPE B
1.0 Soe. Carn. Granad. da Ilha com 4.253 pontos
2.0 A.A. Barriga Verde com 4.160 pontos
3.0 Soco Atiradores de Fpolis. com 3.935 pontos
4.0 Coqueiros Praia Clube com 3.844 pontos.

FESTIVAL DO NAGIB SALUM
F1JTEBOL CLUBE

q Nagib Salum, valorosa ras E.C.
agremiação- fundada em Bi- 5.0 jogo ;14,10 ho-

guaçú, levará, a efeito, no raS--: A.D. Barreiros x Es- ------

no terreo do Salão Grêmioproxi�ó d��i�go, em
'

sua . trela Azul F.C.
,

•. 21 na Rua Blumenau
magnífi�a praça de espor- .6.0 jogo .:_ 14,5Õ.- .ho-II Exporfação do· Exferlor Um armangem e Bar.
tes, um bem organizado ras - G.E. Lopes Vieira x ,,' .

Ótima freguecia b�a casafestival futebolístic'o; cujo Nacional F.C. . I Qualquer pl:ocedência, produto ou a:tigo em qualquer Itajaí. \

programa d.amos abaixo: 7.0 jogo --:- 15,30 - Pay- I ramo. Informes a pedIdo
Tratar no mesmo.

1.0 jogo - 10,00 h.oras slindú F. C. x Princeza Iza- LEILõES DE FRANCOS FRANC,ESES Motivo de doença com
- Santa" Catarina .E.C. x bel E. C. Já foram iniciados. Temos ótimas cotácões - Azei- Llrgencia.Palmeir<>s F.C. 8.0 J'ogo - 16,10 - Ju- te, Azeitonas, Bacalhau, Cereais. Condime�tos, Conser- P C $ 900lJO

..

reço:·r . ,00.2.0· jogo ::_ 10,40 horas ventude F. C. x União F.C. vas, Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos, /
..

_

A
,.

E C B S t P etc., etc...

V d
- menoa

"';
. x Iflnsu- omos gra os ao sr. e-

OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR ecesso F.C. dro José de Azevedo, es- Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não n e-se
3.0 jogo - 11,20 horas forçado 1.0 Secretário do ferrosos em lingotes, chapas,. Tubos vergalhões, etc.;

- União �.C. x São Cris- clube alvi-rubro; pelo con� Breu (Resina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponio,
tovão F.C.

'

vite que -nos enviou ·para soda cáústi<:a,. :arafina, etc..:.; Matérias_plástic�s para
.

I
moldagem, mJeçao" comprrssao, extrusao, etc .. Celu-4.0 jogo - 13,30

.

hora� comparecer ao festival erI_l lóide, Lucite. etc.; R. D. L. LANGE _ C. P. 1396 _
Guarani F.e. - Lim:ei- apreço.

.
RIO DF. - Telg. LANGECELLERIN .

Vende-se

/ Duas casas de madeira
no fim da rua Laura Cami
nha Meira.
Tratar na Casa "A Capi

tal" .•. _ ..

.'
.;..

•
.

.l/i"f.'" .•.•
i
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o E::>TAUO

passeio a um dos

da nossa capital.

'.'3S, a fim de visitar uma

Iamilia conhecida que lá
, �,

reside há muitos arios.
, .Conhecia, de relance, o

; 'referido bairro, mas, por
, l�ãi _9.aRer o local onde re

.sidla a família a que me

destinava, fui instruido. pa
ra saltar' do ônibus na fren

te da fábrica de Café MI-
I

rJn. Desconhecia a referida
-

'fábrica.·9 ônibus estava

��I'pedotado. No banco em

que me sentei estava. uma,
senhorita, aparentando ter

mais ou menos, uns 29 a.30
anos (balzaque). De comê

<;0 pensei que fôsse senho

ra, porque estava com o

anel virado e representava

pão deslisa e sim pinoteia.
Cansado, perguntei à "bal

zaque" se ainda estava lon�

ge e ela'�ntão, tôda sorri

rlente, apontando para um

Bar, disse-me: "deves sal
tar 'na frente daquele Bar,
pois atraz dêle está a fá

brica de Café MIMI".

Balzaqueana. .. não de

vias me enganar. Nenhuma

ressoa de bom senso enga-

1'!3 o seu semelhante. Esta

va eu a dois quilômetros de

(Estância do lugar a que me

ãe!)tinava: Voltei a pé por

que o ônibus estava demo
rando a regressar, e um

1.1111tO macambuzio, vinha

andando, lentamente, pela
('!>trada ·a fóra. Encontrei a

fábrica MIMI, mas a garo
ta que ficou de me esperar

no ponto do ônibus já lá

não estava mais. Perguntei
a um cidadão onde ficava
a casa da referida família,
e êle prontamente me en

sinou. Cheguei, bati pal
mas "atendeu-me a velhi
nba conhecida, mas tôda
chorosa, porque a sua filha

que havia ido me esperar
,

estava uns prantos doloro

sps, e a casa tôda estava

alarmada. indaguei do a

contecido; passaram então

a narrar-me o fato.

Caros leitores eis a even..,

tualidade: a menina que

me esperava no ;ponto do
ônibus foi violentamente

brutalizada por um- moto

rista indigno,. que parou o,
automóvel, e à fôrça, que
ria obrigá-la a entrar no

."'" '�'

���&ldz�i..." �.k..d;;tii�:·,

F'lorianópolis, Sexta-feira, 19 .de Março de 1954

vivo interêsse,

Vende-,e
necessárias a assegurar aos

delegados estrangeiros uma

bôa estada em São Paulo e

'a todos facilidade no de-

vem a -comissâo organiza
dora cuidando COlÍl' o mais

-
'

,r. .

F�.quez•• em ger.1
Vlnbo Creolotado

.(S'Uveara)

to fiscal, direito aduaneiro,
_c1l.rejto social e .e'conôm\co;
'ensino .do ,direito,' material

.ativid��

cesso' administrativo, direi-

�ftll�i�Il!1.ltfi,
<O REGULADOR VIEIRA) ,

• i doc�m:ntário,
A mulher nilari dore. '

I profISSiOnal dos

AUVIA AS CóLICAS UTERit'\
..
\�

I í', finalmente,
ética

F..mprega-lIe com vantaf)�m pau! lissional. '

combater ai Florel Brancas.. CoU-

advogados

.n. ganização de um instituto
I de imigração (resolução

pro-

A primeil'ao cmissão se

d. dividida em duas seções,
f' primeira destas caberá

L) estudo de problemas ge
l'ais, a saber,: _ 1) discussão

do rElatório :1cerca da or-

. cal Uferinas, Menstmael e ap '. o

parto,' e Dorel DOI ov'ri;l'.
I poderoso calmante e Reg.. la

. 'dm- por excelência.
FLUXO SEDATINA; peja 1iIU, com·

provada eficacia 'réceitada plJI

médicol ilustres.
\."

. FLUXO SEDATINA encontn....

toda parte.

I,

�, i= ,'---- -,
---', /' .----,,---
,- ,

--.

.: 411t..
,

'O Cen�o de Irradiação
Mental ccAmor e Luz'� realiza
sessões Esotéricas, todas. as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar;·

'

ENTRADA 'FRANCA

,I'.,·

CL,IM ,A �"(IDO-IVnl 8011 erênclà, Interamerieana
- zç,·�:'''''{:U\'"RICO" ,

�.
-� ·.�e�'-' ·,A"a-.vo'a�closde' -nsegurança '_-"j):},; '.

" Icu.
.

.' ...I
'

, J;ii{\ [! r,: ':\ ,," 6-' IMPÕIi'rANfi C'oNCL 'da Coiúe,'êbcii> -de Monte- ultímou os preparativos pa., chmann, 'oferece,"," ao

. '- A· folto iJ.· ;�J \\i�;�\d.\ AVE PROGRAMADO PE

I
vidéu) .2) discussão do re- ra participar da Exposição Sr. Francisco Matarazzo

P. J. XAVIEIl. r-arre proferindo palavões ',' -: pt, . •. '" " I.A COM,IS,�ÃO �DQ) I� lf�óri� �ôb��
c

�s, leis côn- Ih�li�r.�al�. ?ó�erCi,ill qu�. ��bririhb ��a imagem �e

:,�:�adi�g�;�:1� �����t����������Itt. �Jl�Y��:;�:; It�;��:i�]�i!;��!��r�Éi���li;� !���{��i����:f���
rizonte, saudando o solo Iamília capoeirense. Con- mente, formo crist�� �?r; ·�.u••e 'À PRIMEIRA DAS CA- clusão da c1ásula de arbi= I

'

,.

' I
f d di m-me' olojom no. ortic"'açj)e'j ��u",ndo os ,

_

florianopolitano com o seu muan o, .Issera ." cruci'ontes dore',/d,o .t.,liin�,ti,smo el TORZE COMISSoES tramento obrigatório de li- I

darão radioso. O dia esta- que as prostitutas se insta-
outros moles do •• i�t·.�J f!(inári·o. tígios nos tratados. inter-

va magnífico, convidando la��m entre as casas de fa- A, Pílulos D.e w..f.t·:.i:lh� �f�Homen,eI. (2mericanos (estudo com-

para que se fizesse um mílias, trcnsformando a- .obre o. rins, ���o,lnn�r!.hGl o. Os membros do Instituto parativo).
. 1 bair tã

, 1 suo oção notufQ!�' f11.tf�' do ..bairros que e airr o, ao apraZlVe. .... ,..•.. '., "�c. '<. •• ;, da Ordem dos Advogados À segunda secão cabe-
. . Impuruos do. CI".�á'n"'Jn,o.'. ""

e tranquilo mim verdadei- O trotomento o�';�Md�o ��ve lo· que tornaram, a seu cargo ará: 1) normas para solução

»< ���:;:::�:o�:�:t�::;� ::�::i;::;::o;�:o�,:,�:��: ·�;��t�lC< �E;��:?,::�:.�:t�: �s�:�::�:��;:::'::
fé, com destino a Capeei- na frente da sua casinha, à

con.eguem dor olí.vio: programa de comemora- nais; 2) propostas para re-

noite, .duas lâmpadas ace- nos moi. r.b.ldu co.o.
cões culturais da Comissão visão da Carta d,as Nações

sas; a casa· visinha foi
do IV Centenário, 'têm tra- Unidas.

ocupada por prostitutas Pilulas
que também colocaram na

DEW·ITTfrente da sua casa duas

lâmpadas; agora, os depra-
para os Rins e a Bexiga

vados, de quando em vez, Em vidros de 40 e 100 pilulcls
estão intranquilizando o__0ií.6!J.rcl_n.de_é_·m_c1.isiaie.co_n_ô_m_ic..o__
ancião e tôda a sua família.
Diante do exposto, os mo-

I

radores de Capoeiras, atra-
vés dêste singelo artigo le-' Vende-se uma mesa elas-

, ,

,
vantam as suas vozes ela- tica, 6 (seis) cadeiras um

mando para que as autori- balcão e uma cristaleira.

dades competentes tomem I Preços mÓ,dicos.
'1S devidas providências, no Ver e tratar na Rua D.

sentido de que essas mu- Jaíme-Camara n? 2
Iheres sem pundonor se re

tirem ou se afastem mais

para longe das casas de

uma aliança" mas; lancei- famílias, para que os boê

lhe uroa olhadeJa e, incon- mios possam distinguir o

tinenti, ela virou o anel, Joio do Trigo.
'

:::oltando-me um sol'Í'iso tão

caricioso que resolvi lhe

perguntar �e sabia aonde
.

fiéava-a tal fábrica. Res

flondeu .>Qu� não me preo

cupasse porque diria o lu

gar em que eu deveria de

�'e)11ba:r:car. O ônibus dés

lizava ou melhor, pinotea
va; porque por essas estra

das esburacadas o ônibus

METROPOLE
CompJobla NaCioDal dI 'Sega,os

de 4:o1d81te8 do )Trabalbo
.

881. LiqUidação
Publicacão em observancia ao art" 150 do Decreto- ,_

lei n? 2.063 de 7 de Março de 1940.
CRESCIÚMA

'

OR. HENRIQQE CHENAUD: Despacho: Atendi
balhado afanosamente nes- A Conferência será ins- do, como credor ,quirografário, pela importancia de

tes últimos' dias, de manei- talada' no dia 15 de Março cincoenta cruzeiros de honorarios médicos, por servi-

cos autorisados e comprovados, conforme documento a-
ra a poder garantir para próximo e se, prolongará'. '

presentado.
'

o importante conclave o até o dia 22 do mesmo mês. .

. Em 19 de Setembro de 1953
.êxito desejável. Não, ape- HOMENAGEM DA Archimedes PÜ'es Moniz de Cà1'val'ho
nas do preparo dos traba- AUSTRIA AO PRESI-

.

Liquidante
lhos intelectuais mas t31P.- DENTE DA COMISSÃO CRESCIÚMA

, , FARMACIA SAMPAIO. Despacho: Atendido co-
bem de todas as medidas DO IV CENTENA'IUO' ,

d h 'Imo
.

credor quirografário pela importancia e um nu

duzentos e cinco cruzeiros, de medicamentos fornecidos,
devidam.ente autorisado e comprovado.

Em 29 de Setembro de 1953
Archimedes Pires Moniz de Cal'valho

Liql!idánte/
'

Estiveram ,no, gabinete
do presidente da Comissão

do IV Centenário, os mem

bros' da delegação áustria

sernpenho de suas, tarefas, ca, que em�compa�hia do, IBICARÉ
Sr. Otto Heller, consul "ge- FARMACIA ITAPUf: Despacho: Atendido como

�éil da Aústria em São Pau- credor quirografário, pela importancia de duzentos
.

e

lo, prestaram .uma singela quarenta e quatro cruzeiros de Itonorarios médicos, por
. serviços prestados devidamente' autorisados e compro-

Uma das providências homenagem ao Sr. Francis- vades.
desde logo adotadas foi .:'0 Matarazzo Sobrinho. Em 29 de .Setembro de 1953
"

larga distribuição; entre Depois de .agradecerem Archi1:;"edes Pires Moniz de Cm'valho
,,:,s interessados, do temário

.

a aco14ida que tiveram os Liquidante
FLORIANóPOLIS

.la, Conferência, que com- útistas austriacos qúe par-
FÃRMACIA SANTO AGOSTINHO: Despacho:

lJl'eende trabalho para ca- riciparam ria II Bienal de
Atendido como credor quirografário péla importancia

torze comissões, versarid.'a· Arte Moderna, anunciou .0 de oitocentos e oito' cruzeiros, por medicamentos forne

METR.OPOLf-C',�,mpa'nbla Naclo·:.,t ;;ôl;>re direito .internacional Dr. Steyskal, diretor do Mi- ,ciclos devidam�nte autorisado e comprovado.
, , > [,nSblico, -direito' internac1o- nistério de economia da

'

Em 19 de Setembro de 1953

nal de "eu'urol Oerals ' "Archimedes Pit'e$ Moniz de Carvalho
.

"

'

�\1 ., "aI privado,: direito consti- ,Aústria, que seu pins ja Liquidante
em '�iquida"a-o t tttcional,' direito municipal, CRESClúMA.

Q"
'

d D

.

t
1 ;-!ireito civil, direito de fa- DR. JOSE' DE PATTA: Despacho: .Atendido como

Publicacão em observancia ao artO 150 o ecre 0-

t
'

i

I
d

.

f" l' t' d' co $ 175500'

'

rdlia e sucessões, proprie-

*fJTIRI�nD.
cre or qUlrogra ano pe a I:llpOr anCla e �r, . ,lei nO 2.063 de-'7 de Março de 194Q.
por servicos niédicos outorisados e comprovados.FLORIANO'POLIS dade industrial e' direitos •

Em 19 de SetEmbro de 1953
PROSPERO HERMOGENES LAPAGÉSSE: Despa- 'LItorais, processo' civil e A1'chim,edes PÜ'es Moniz de Cm'valho
cho: - Atendido como credur com privilégio geral pela

I
comercial direito maritmo .

Liquidante
importancia de Cr$ 5.694,90, saldo apurado nos docu-

I
. l' - 'b ,.,

"

IBICARÉ. egIs acao ,a n c a r 1 a e
mentos eXIstentes.,

, �, FARMACIA S. FRANCISCO: Despacho: IncluidaEm 9 de Outubro de 1953 !
.

trusts , transportes e co-
'como credora quirografária pela. importancia de Cr$Archimedes Pires Moniz de Carvalho v lirnunieâções, direito e pro- 449,00; por fornedrrtento autorisado e comprovado.Liquidante cesso penal; direito 'e pro-

,�

Em 7 de Outubro de 1953 #

Archimedes PÜ'es Moniz de C'arva!ho
Liquidante

J

JOAÇABA
ARNO VIER - DR: Despacho: Ateridido como

- cí'edor quirografário 'pela importancia de Cr$ 530,00,
honorarios por serviços profissionais prestados e autori-
-sados.

'

Em 19,de Sétembro de HJ53
Al'chirll,edes Pires Moniz de Carvalho

Liquidante
FLORIANóPOLIS

DR. JOAQUIM MADEIRA NEVES: Despacho: .

.;_

Deixa de ser' atEndido em face de ter sido apresentada
fóra do praso previsto em lei.

Em 9 de Outubro de 1953
Al'chirnedes Pires Moniz de Carvalho

Liquidante
FLORIANóPOLIS \

PEDRO AUGUSTO CARNEIRO DA CUNHA:
Despacho: - Incluido como credor quirografário pela
importancia de Cr$ 272,60, saldo apurado no encontro
de contas da aMETROPOLES" - 'ACIDENTES DO
TRABALHO e "METROPOLE" - SEGUROS GE
RAIS, entrosamento, em tempo autorisado.

"'Em 9 de Outubro de 1953:
Archirnedes Pires Moniz de Carvalho

Liquidante

tMissa de 7- dia
MIGUEL TERTSCHITSCH

Valentim' Tertschitsch e família, Vva. Aninha Soa
res e filhos externam sua gratidão à todas as peSO�13
qué enviaram condolências, corôas e ramalhetes de
flôres por ocasião do falecimento de Miguel Tertschitseh.

Aproveitam o ensejo para convidar as pessoas Rmi

gas para â'missa de 7° dia a realizar-se sexta-feira às 7,15
horas, ria capela do Ginásio Catarinense, antecipando
seus agl'adecim'E'ntos a todos que comparecerem a êsse
áto de f� cristã.

'VENDE-SE
Por motivo de força maior vende-se o Bar e Con

feitaria "SCRMIDT", situado à Rua Geroriimo Coelho

I nr, 18, nesta Capital. '

.

Trarta no mesmo local à qualquer hora do dia.
"

"
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Restauraçãa da, Capela dei'
Santa Fílemeaa em' Praia

Comprida, s. JO'�é

• l\1aÍld� .sua esmola para: Eloísa Rios �os
- ,Em Florianópolis - profa.·

..

�
, . ,

'1
•

,Mlitl'i�,; �a Glória Mattos "--o

. 'GruPQ:':Et's�oi�r' "Lauro Mül�
ler�j.� ::,\ ,:':' t,' , ,

"E'U'l0Sâo Joi;é:� Sra. ,Ze'-
,

_,;0' -'f' \- ". • "

nir'-:Gel�bú:!k'""",,;,:,Praía Com-:' José A. Pereira .

, .:_ ,- ,"_ �

.. _;?f ....
- _.

i>-' �.:. \

• -. J
_". ,� •

" r�ricljl;. ,�_� > : .. '� � "

.

,'1' Oscar .C. Machado'
.

,
. cC?ii.�il)il i'çõe� �\1�eC}fidas' Anastácio s J"

'

dã

3'" /);02:·��i}:.:", >:;�l'$',' ',��st�r : .... : ....
. 1'otal publicàllo':- '1.93.4,00 ,A1)Á�tón�V.: da Ro-'.

Áltãm;ii�:�!a'd�hm1 c • .;Ú)O:�o , sª_ .:
...... : .:: .

/ f,A�,���r J�rp���I!�f'�>' ,', 2���0 Lâir
j .:

Domingues
. Elisêu)Di)Be;rnardL 200;00

.

Phllíppí .

�ljiíí_Íi�:���1;�.">.·"\�-;':'�_·'Õ5;P() I'Líd,iO Mattos
�

.

Osvalçto::F.tãmos , .. '> 2 ,.00 .,.\. .' ---

.Dibk. '.p;;�l'_\�;�; ',10.,,00 I
Total ':

....

'

.. Cr$ 2.911,000 :
� Aq��,é}Jcle :1i� �Silva"

.

';
"

. ,�Q?�;��;'�it�,;·,�::�;:_:>�� ,,10,00! A Comissão

.

AJUDE no prossegui- -Albertina- R. Silva
r .. '

mento dessa obra e peça à Leda Gerlack.;:.
Santa Filomena suas graças Léa Maria .de, Ca-'
ebençãos.:
Santa Filomena cura, às

i doentes, consola os aflitos e

é-auxílio poderoso dos estu
dantes em exames.

Santa Filomena

margo '

José Ramos .

Olga, Domingues
Alcides Domingues
Ester Schmídt ...

- para as mães, grande felí

cidade no nascimento de
seus filhos.

<,

Isolína Lauríndo .

Acácio Jo�é de An-
.drade .

obtem João Carlos da'Ro-
�

sa . '1' ••• : • � • ,'.

João Ciríaco Outra
Vahnor . Ventura' .

Santos .

Algido 'Natividade

-, f. ,IAMOS ,S/A.-Comértio e ',gênCias
Rua Jcão Pintol· 9-.Fpolis--St�. C�t.rin.

C'j'n:e fi a s; Idllal
1 JUIZO DE DIREITO DA

)0,00
, 5,00

lO"o�
,30,00
50,00
5,00
5,00

. 2,00
10,00
5,00

12,00
2,00
1,00

5,00
20,00
5,00

10,00" .�

,

200,0001
200,00

EBI1'AL ·DE ICITACÃO .COM O PRAZO, pE
.

;: TRINT:I\ (30) DIAS
'

o Doutor Abela'fdo da Costa Arantes, Juiz de Di- A�".5.:'hs.
reito da Comarca de Bunutçu, Estado de Santa Catari- Patricia BURKE - J)u-
nft, na fórma da Lei, ctG,·.

, zid FÀRRAR -' Richard
'-.-- ...-----"--,' ,----

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele
fAUBER em:

As 8hs.
conhecimento tiverem ,que, por parte de LAURINDA

M LISBôA ,Banr ANDREW� - Su-
MARIA DE J,ESÚS, por seú advogado Dr. OsvaJ Pe- :]'IN��ONTROE .

"1 san, Ht\.YWARD _ Patél-reira'Baixo,:lhe foi dirlgída a petição do teôr seguinte: o programa: '.' -'" lExmo. Sr. Dr. <Juiz de Direito da Comarca de Bíguaçu, ,('ine Joi·nal. Nac. '1 era 'RgE em: ,

. ',( Edital de citação com o

Laurinda Miria de Jesús, brasileira, solteira, doméstí-
Preços: 7',60 _ 3J�o

,'AIXÃO SELVAGEM
.. " prazo de 30 dias

ca residente '1e domiciliada na localidade de Inferninho, N p gra la', -
.

Imp. até 10 anos.
. o ro n' .

Município' deiBiguaçu, 'por seu, advogado infra assina-
. ri' J' 1 N ) ,

� -- .

A 8h C'ne
'

orna. ac. , 'O d utor Manoel Barbodo; inscrito" ria OAB, secção. de Santa Catarina, vem, s s. .

. o
.

..' -

respeitosamente, com fundamento nos, -artigos 55.0 e 552 . Grandioso Espetáculo de Preços: 7,00 - 3,50 ! sa de Lacerda, juiz de ,dít�i-
do Código Civil e .scgundo as régras dós artigos 454 e 'aIco e Téla: '

I, Imp, até 14 anos.
, to da _4a. Vara - Feitos da

seguintes do Código do Processo Civil, propor a presente T'I' I F d P
, bli d

ação de usocapiâo, provando mediante prévia justifica-
Na· e a:.

I

I !
azen a, u rca. a eomar-

, . Pt" BURKE Da' •- - • •
ca de Floria�ópolis,· Estado.ção, o seguinte: 1) Que possue, por si e por seus her-

.TI'd

a

rFIAcl..aRRAR _. Rl'ch.aI'Q: I' !�11 ., ::.,)? �, ,de
' . 00' "

deiros, ha mais de trinta anos, pacifica, interrtíptamente , _�� !'! � ;! �_. Santa Caiâríria, na for-
e serr� oposição, um terreno de fórma regular 'na loc�li- 'AUBER. em: ,I A 8 1 ,,';i . �a da lei, etc.
dade Inferninho, Município de Biguaçu, medindo 600 'NCONTRO EM LISBOA

P
'. � "BU'�R

..

IKs·E D I
Faz saber, aos 'que o pre-

metros ao Norte, onde confronta' com terras de quem" atncla -
, a- -

. . _ ,

de direito, 35 metros ao Oeste, onde confronta com o
No Palco:

, I \ id FARRAR _ Richard
,:;ente eddltal �e clt(aça)o dc.ommorro do Pavão, 600 metros ao Sul, onde confronta com Espetacular SHOW

TAUBER em: o. prazo e �rmta 30, las,

terras de João Monorato Ferreira e 35 metros ao Leste, ZE'QUINHA, BRASIL - lENCONTRO EM LISBÓA I vlr�m ou dele conhec:men-onde confronta com terras de Estevam Laurindo:' 2) ) Embaixador do ACQrdeon N .o.
to tlverem que, se esta pro-

Que a suplicante sempre usou o citado terreno para 180- Apresentados por: F.ol proJgramla. N . cessando por êste Juízo" e
voura; 3)' Nestas ,çondições requer a V. Exa. se,' digne

'

I me orna. ac.
LUIZ JATOBA' pelo cartório do escrivãodesignar dia e q.ora para a justificação prévia, com cien- - j 'I'! ços: 7,ti) - 3,50_

cia do repr,esentante do Ministério Público, ouvindo-se As garotas q\le cantam e, Imp, até 14 anos.
as testemunhas abaixo arroladas, que comparecerão in:- encantam:
dépendentemente de intimação. Requer, ainda, que fei- AS IRMÂ.S. CÃS-TRO
ta a justificação da posse e julgada a mesma, se digne II No programa:V. Exa. mandar citar os confrontantes conhecidos e por
edital com o prazo de trinta dias, os interessados,.ausen-, :alme .Jornal.. Nac.
tes e desconhecidos para acompanharem os termos .do Preço único: 15,00
proCfsso .

até final, sob pena de revelia, contestando, se Imp. até 14 anos,
tiverem 0- que, alegar, dentre> do' prazo da lei, julgan
do-se, afinal procedente a ação e expedindo-se o campe
tente mandado para a transcrição �o Re'gistro de imó-"
veis .da sentença que atribull' á suplicante o domínio Ido referido terreno. Protesta-se pelo depoimento pes- , As 8 hs.soaI de quem queira contestar -a ação, por inquirição de I

testemunhas, juntada de documentos, perícia e por to-; Ftichadd· BESEHART
dos os meios de prova permitidos em direito. Dá.;,sa á J Cary MERRILL em:

pr,ese�te o valor de dois mil e cem cruzeiros (Cr$ .... "DECISÃO ANTES DO
2.100,00), Testemunhas: José Joaquim de Carvalho, AMANHECER
João Honorato Ferreira, Francisco Jacinto. Biguaçu, 4
de janeiro de 19M. (Ass.) Oswaldo Pereira Baixo. Se
lado com 'Cr$ 3,50 estaduais, inutilizadas. Em dita pe
ticão foi dado o seguinte despacho: A. Como requer,
d�signando-se dia e hora para justificação, ciente o Dr.
Promotor Público. Biguaçu, 8-1-54. Ass.) -,Abelardo da

..
Costa Arante, Juiz de Direito. Procedida a justificação,
foi esta julgada por sentença do .teôr seguinte: Vistos,
etc. Julgo por sentença a justificação de fls. produzida
pela Autora Laurinda Maria de Jesus,. pará que surta
os seus devidos e legais efeitos. Cite-se os confinantes
do imóvel, bem como o Dr. Promotor Públieo, mediante
mandado. Para ciência dos interessados incertos, expe
ça-se edital, na, forma do art. 455 § lOdo Cod. de Proc.
Civil, ,Custas - aflnal. Biguaçu,' 25-1-54. (AssJ Abelar
do da Costa Arantes,- Juiz de Direito. Para chegar ao

conheCimento. dos interess;;ldos, passa o presente edital
co.m o prazo de trinta ,(30} aias, publicado e afixado. na
fo.rma da lei, Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu,
aos vinte e séte dias do mês de janeiro do ano. de mil
no.vecentos e cinquentà e quatro. Eu, Pio' Romão de Fa
ria, Escrrevente Juramentado, no impedimento ocasio
nal do Escrivão, o datilografei e subscreví. Biguaçu, 27
de janeiro de 1954, (Ass.)· Abelardo da Costa A;antes'
- Juiz de Direito, Confére com o original afixado no

lugar d) co.stume, O E.sçrevente, Pio Romão de Faria.

5/6° Episódios,
O RASTRO, DO 'TERROR' parecerem em Juízo por si

ou por s�us .procuradores
bastan.te, para, no prazo de
trinta (30) dias, a contar

da pdmeira publicação dês

te, falar aos têrmos d� feito

-

ECONOMI,A a[bsoluta�
Grande CON'FORTO.:, \. "

.

I
J

4a. VARA

'Feitos da Fazenda Pública
ãa C01na1'ca de Fló'rianó

polis

'CONFORTO'absolut()
Grande ECONOMIA

'"

.4,,,,;�:�,4i -�
.

;'it..-.

.,.,
,

·�·j,!;íif.�·���7�-r.:t:..;.,,....:»r

"AQUECEDOR
. '

..

ELÉTR1CO

.fun-·�4,
.,I,MEflsÃO e CHUVEIRO�-:.iiI�iíAo........

_Capólçidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cob��, .

.' Aquecimento ultra rápido,

.e Játo abundante na' tempe
ratura desejada .

;� .../
,'�

-
-.

'O
..
MISTURADOR DÃKO, de regu·

togem instânloneâ, permite, Q

maior escala de graduações d.

T�MPE�ATURA,

f"

,

que. 'êste subscreve, os têr-

mulher d. Maria Catarina

como o inven-
PláCido LUlz,'

I descreveu entre ,outros her
deiros o sr. Orly Plácido
Manoel Luiz e d. Osmarina

Fernandes,' essa viúva, pelo
presente chamo-os a com-

em aprêçó; sob pena de re

velia, E para que chegue ao

�onhecimento de todos,
mandou expedir o presente
edital q'-;le será afixado nó

lugar do costume e publica
do na forma dp lei: Dado e

AQUECEDOR ELÉTRICO CENTRAL
,.

Capacidade:
100 a 1,000 litros

Fabricadas nQl tipo,
horizontal e verticol.

passado nesta cidade de

Florianópo!ís, aos seis dias
do mês de novembro do áno

• Construção sólida, sendo a caixa interna de. COBRE e

revestida de material "áltamente 'ISOLANTE (lã de vidro),
• Reslstêncla do tipo tubular, inteiramente blindada •

• Controle automático 'de temperatura por: T�RMQSTATO,
que -proporcíona grande ECONOM.lA.

. - -

GARANTE O QUE" FABRICA

I?ITZ
71'1 ç;cs: 6,2' . - 3,50

.

Imp, até 14 anos.

de mil novecentos e cin-
,

..

qucnta e três. Eu, Vinicius

,Gonzaga, escrivão, o subs-

I
crrevÍ. (Ass.) Manoel Bar
bosa de Lacerda, juiz de di�
reito da 4a. Vara: Está cón-

t
forme com' o original. O es

cri:rão: Vinicius Gonzaga, I

CONSELHO DELIBERATIVO

Convocação

De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con-
. 'oco os senhores conselheiros para uma reunião' extra
rdinária a ralizar-se dia 18 do corrente, ás 19,30 ho
.as, a fim de tomarem conhecimentos e deliberarem sô-
ire assunto de interêsse do Clube.

.

, Consoante o art. 106,. letra b - § 3°, "dos Estatutos,
, livro de pr€ sença será encerrado vinte fnunutos após,
;3S0' 'não "haja número legal em primeira convocação.

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

-

LIra Tenis Clube'
FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

Grande Show da "MAIOR" da Hádio Nacional peJa
)rimeira vez nesta Capital,. diretamente para o "Cluue
Ia Colina",

'

Apresentação da Orquestrll do Li-ra. com IlOVO re

)ertório de músicas do momento.
,

Reservas de Mesas na Relojoaria "Mül1C>i"',
Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos. Cr$ 25,00.
NOTA: Exclusivamente par\! Associados.

f3Lt)l?IÂ
Estrel10

As 8h".

Wip WILSON em:

VINGANÇA DA

FLORESTA �

.. :-_.-- �------13/14° Episodios
FLASH GORDON

No' programa:

No programa:
Atual. .Athintida. Nac.

Pl'f,�os: 6,21) -. 3,50'
hnp. até 14 anos.

Vende-se uma com 3

quartos, sala de jantar, cO-I'zinha e quarto de banho,
em terreno 10x30, com en:
trada para automóvel.

Informações: Rua Mon
senhor Topps, n. 11.

COMPRA-.SE
E VENDE.SE PARA AQUELES QUE

Atenção
Pr€cis�-se de uma moça com prática em serviços.

de Contabilidadéye Dactilografia; as interessadas quei-
ram dirigir-se a ENARQO, Santos Dumonf, 15:

.

Compra, ,conserta 'e re

forma-se GELADEIRAS.
. -, ,

...

FÓ'ne 2088 -

Ru.a Arau-'Ijo Figuer'edo, 6.

Vende.-s;1 �,,/)/�.
Duas casas d = madEc,ira:II;, �. .

I�-
n·) {im da rua f.dUl'H -

�C::;;=��.1�1:' ha Meira. � JJI!!!!!!!II'I!'!IIIIII

T:afar na Cas�l ".A. CA_1 .

\ ·'7'.....iiiilliI',..-rIllllilIll'...._
nTl\L". I PIHF&/fRCJ SEM /GV/Ji

DESEJAM O' MAX IMO

EM ,CORTEZIA

18AHCO
deCRfhlTO POPULAR

I� :'AGRiCOLA I 'I
,

Rwo; cl�flM'd.16
.. I

,
f'LOflIAHOPOLIS - s�õ.eQr�rIM,

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

E EFICIENCIA

VENDE-SE
-0.-- U R G E N T E -0-

Vende-se, por preço (le ocasião, por moEvo de
mudan,:;a, uma ótima casa de material com todos os

móveis dI': ,iI' buia fin.:,
.

T:(atar na rua Olavo Bilac n. 130, no ESÍl'tito,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() ESTi\ DO

c
CONSELHO DE�IBEBATIVO

Convocação

De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con

voco os senhores conselheiros para uma r-eunião extra
ordinária a ralízar-se dia 18' do corrente, ás 19,30 ho=
ras, a fim de tomarem conhecimentos e deliberarem sô
bre assunto de interêsse do Clube.

Consoante o art. 106, letra b - § 3°, dos .Estatutos,
o livro de presença será encerrado vinte minutos após,
caso não haja número legal em primeira convocação.

Florianópolis, 9 de março de 1954
M. Gonçalves _.z. Secretário C. D.

�
"

..

----�-

LIra Tenis Clube
FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

Grande Show dà "MAIOR" da Rádio Nacional pela
.primeira vez nesta Capital, diretamente para o "Clube
da Colina". -

Apresentação da Orquestra do Lira com' IJOVO re-

pertório' de músicas do momento.
_

Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller".
Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,00,

\ •. dNOTA: Exclusivamente para nSSOCla os.

(DA' ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)
r-:

---

Ginecologia' CirurgiaObstetrícia

Completa, assistência �
mente clínicos e operações
saçâo em' apartamentos dt!
c lasse. .__,_,-'

gravídês .e (ao parto, trata
de senhoras, com h.ospitali
luxo e quartos de la e 2a

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

. Gabinete de fisicterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, .iraios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxígenío, metabolismo basal, etc.

BE�ÇARIO � ESTUFA para recemnascídos prema
turos,

COMPLE'FOS . SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangues urina, escarro, fezes, secreções, etc:,
t' provas biológicas para diagnó�tico, pl:ecóce �a gravi
dês'). Exame de material para o diagnostico-do cancer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcop.a.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE
SIA POR GASES (Foregger).

O GABINl<:TE DE RA:OS X E O LABORATóRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS ,NO PE
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

Imobiliária e Agenciament9
Caoto-I. A..C.

-.

Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Março

.u

Maternidade Dr. Carlos E o I T A, L,
.

Correa
.

JUIZO DE DmEITOG��ç<ir°MARCA DE BI-

� I
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE ITRINTA (30) DIAS

o D01lt�r Abelardo dlt Costa Arantes, Juiz de Di
'e:tó da Comarca, de Buniaçic, Estado de' Santa Catari-
�a, na fÓ'l'ma da Lei, etc.. .

, '

Faz saber aos que o :111tsente edital virem QU dele
zonhecímento tiverem que, por parte de LAURINDA
�VIARIA DE JESÚS, por ;seu advogado Dr. Osvaldo Pe:.

'

reira Baixo, lhe foi dirigida ii petição do teôr seguinte:
2:xmo. Sr. 1)1'. Juiz de Direito da Comarca de Biguáçu.
Laurinda Maria de .Iesús, brasileira, solteira, domésti-

C
' A'·"',

"

... 5" 'A'
" lerre'nos·'·' na' Yl·l·a- Fio;· rl*da�a residente=e domiciliada na localidade de Inferninho,

.

.Município de Biguaçu, por seu advogado .irífra' assina-
10, inscrito na OAB, secção de Santa Catarin�,�vem, . Aluga-se uma de alvena-
respeitcsamente, com fundamento ;no� artigos 55� e 552

:i� sita à rua 14 de Julho
. (Estreito)do Código Civil e segundo as régras dos artigos 454 e

u .1'>95, no pôrto marítimo .

seguintes do Código do Processo Civil, propor a presente MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEl\f.l,l) A
ação de usocapião, provando mediante prévia justifica- Je Estreito! com uma sala

J _ LONGO ,PRAZO SEM JUROS'
cão, o seguinte: 1) Que possue, por. -sí � "pôr 'S'eus,,:Q.�-. ....!c., vis;ita.,,' ., sala -de ,jãI}tãr;: 1Ôp6rtünidadEt especl.aI "pará- aquisição, com grandedeiros, ha mais de tríntà !anos, 'paeificlt,; int'êrrlipta�é�te varanda" a�pla cosínha, faC1lí�lád.e, de um esplendído lote na VILA :F'LÕRIDA.
ê- sem -op�sição, um terreno de fôrma regular na locali- :, 's' t um uarto Lugar, alto e saudável, e toda facilidade de condução.dade Inferninho, Município, de Biguaçu, medindo 600

c 01 qual' os e q
, _ Priviligiada localização, nas PROXTMIDADE;S DO ES-

metros ao Norte, onde confronta com terras' oe quem pára empregada no sótão, TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçãode direito, 35 metros ao Oeste, onde confronta com o sanitária completa com

ChU-j imediata.
.,..

'

.

morro do Pavão, 600 metros ao Sul, onde confronta com .eiro, água e luz com abun-
'

" OS TERRENOS EM lONAS MAIS DISTANTES
terras de João Monorato Ferreira e 35 metros ao Leste, dância. NÃO ,PODEM OFERECER AS MESMA.S VANTA-
onde confronta com terras dê Estevam Laurindo: 2) .

. Peça hoje mesmo informações a
Que a-Sí.Íplicante sempre usou o citado terreno para la-

A tratar no mesmo local.
SOCIEDADE_ IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

voura; 3) Nestas condições requer a V. Exa. .se digne LTDA. (SUBRAL)
designar dia e hora para a j;rstificação prévia, com cien- Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-!l-2.
ela do representante do Ministério Público, 'ouvindo-se
IS testemunhas abaixo arroladas, que-comparecerão in-

.

V
.'

d'
.

.lependentementévde intimação. Requer, ainda, que feí-
.
en ,e-seta a [ustificação.Ha posse ê' Julgada a mesma, se digne

V, Exa. mandar citar os confrontantes conhecidqs e por
edital com o prazo de trinta dias, os interessados ausen- .For motivo de transferên
tes e desconhecidos para acompanharem os termos. dó cia de residência para ou-
processo até final, sob pena de revelia, contestando, se .ra cidade, vende-se um Transporte de c.argas em geral entre Florianópolis.
tiverem o que alegar, dentro do prazo da .lei, [ulgan- C1àitiba e São Paulo, trio estofado em ótimo es- Com viadens diretas e permanentes't: r a {do-se, afinal procedente a ação e expedindo-se acampe ,.,

1L j Mi! tente mandado para a transcrição no Registro de imó- tado, um quarto de soltei- Matriz: - FLORIANóPOLIS.
} RUA CEL, PEDRO DEMORO, 1.�6�, veis da sentença que atribuir á suplicante o domínio i·r.', uma !!lesa redonda, uma Rua Conselheiro Mafra, 135
, ESREITO - FLORIANO'POLIS do referido terreno. Protesta-se pelo depoimento pes- escrivaninha e um armaria

I
- Fone: ,2534 -- Caixa Postal, 435-'� J

,

-

I s�al de quem queira contestar a ação, por inqúiriçã'a de r., li
" End. Telegx.: �ANDRADENDA . p.I!U ivros.

A·A. CURITIBA
..: CASAS A' VE :

I testemunhas, juntada
de documentes, perícia e por to- , . gencia: - \

_ N.ó .bairro N. S. de Fátima, ;aua Pedro. Demoro, �a,: I dos os meios 'de prova permitidos em direito. Dá-se á Tratar a rua Tenente SI1- Avenida 7 de Setembro 3320/24
Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros presente o valor-de dois mil e cem cruzeiros (Cr$ .... _'eira, 130. Fone: 847 (Linha Paralela)
e Palhoça. i'2�100,00). Testemunhas: José Joaquim de Carvalho, r; End. Telegr.: SANTIDRA....

.'

'

.'
.

� ". I João Honorato Ferreira, Francisco Jacinto. Biguaçu, 4 Agência: ',- SAO PAULO
'\,'. LOTES·E ,TERRENOS A' VE�DA: , I de janeiro de 1954. (Ass.) Oswaldo Pereira Baixo. Se': Rua Rio BQnito n. 1247
Barreii:os, Rua' Pedro Demoro, Ball:�o N. S. de �a- lado com Cr$ 3,50 estaduais, inutilizadas. Em dita pc- V"

"

C"é)
"

.

I .'

tima; �om-Abrigo'; �ão José, Palhoç�, Rua Tereza C.ns- tição foi dado o s'êguinte despacho: A. Comq 'requer;
. e'n fi' �se'tina, �José Cándido da Silva e, Avemda Santa Catarma designando-se dia e hora para justificação, ciente' o Dr.,

'

Automóvel marc, FORD 49- - 2 po:tas. 110 H.P:�· Promotor Público. Biguaçu, 8-1-54. Ass.)' Abelardo da
cf 28.000 Kl.,rodado - Pneus novos - Maquma perfel- Costa Arant,e, Juiz de Direito, Procedida a,justificação,
ta '" ê( rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter- foi esta julgada/ por sentença do te9r seguinte: Vistos,renô. etc. Julgo por sentença a justificação de, fls. produzidaPreco - 120.000,00. -

I peh
Autora La_'inda Maria Jie Jesus, para que surta·PEQUENA F�ZENDA

'. .
os seus devidos "'e legais efeitos.' Cite-se os confinantes

Vende-E:e uma, situada entrf:: Serrana e ForqUIlha do imóvel, bem como o Dr. Promotor Público, mediante Tratar no mesmo.
no Município de São José; bem instalada, numa área I

mandado. Para ciência dos interessados inee:r:tos, expe- MoHvo ""él�' doença comde 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re- : ca-se edital, na forma do art. 455 § 10 do Cod. de Proc.
sidencial e 1 destinada á instala�ão de Engenho de Fa- Civil. Custas afinal. Biguaçu, 25-1-54. (Ass.) Abelar- �Irgenci-a.�
rinha ou tafona; possue também, um estáb,!lo para 12 do da Costa Arantes, Juiz de Direito. Para chegar ao 'pre�o: Cr$,90,OÜO,oo,
reses; área já cultivada com 1.500 a 2.000 pes de bana- I conhecimento dos interessados, passa o presente edital
na, parte com aipim e mandióca, a�e�oim etc. Gado va-I com o prazo de, trinta (30) dias, publicado e afixa40 na .

cúm e cavalar - 1 parelha de anlI�a�s novos co� uma forma da lei. Dado e passado nesta Cidade,.de' BigQaçu, V
.

_, d"
'

secarroça; 14 reses, sendo 5 vacas leIteiras, 5 �ovllhas, ,2 aos vinte e sé te dias do ,mês- de janeiro do ano de Ínil-' 8,n e- .

bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 nOVilho Zebu. • novecentos e cinquenta e quatro. Eu, Pio Rornão de Fa- Duas" casas de madeira(Pre.CO de ocasião - Cr$ 150.000,00). 1'ia, Escr,evente Juramentado, no impedimento ocasio--

M no' fim; da rua Laura Cami-ALUGA -SE: nal d0 Escrivão, O datilografei e subscrevÍ. Biguaçu, ,27�,CASAS, APARTAMENTOS E �UARTOS COM de janeiro de 1954. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes nh� Meira.
.... , '"

, , OU SEM REFEIÇOES - Juiz de Direito. Confére com o original afixado no Tratar na Casa "A Capl- G'I'd" N "V d- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis, lugar de costume. ,O Escrevente Pio R�mão de Fm·ia. tal".
. e a eira orge' a ,en ade ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga, I '

.'
.

h't 1azenada etn-

1V 'd' s • M
- ". Por .motiy,o de transferência vende-se com Ul'gf'l:-carga emAtT.l"E·mNsÇ!°A_Oou:arn... e·o e-· e ou perm,U ,a-se. .ecauº'g�a .. ,o· ,

�
_

cia uma geladeira Norge' americana com 8_pés 3/4 com
V, S. deseja comprar., vender ou �lugar: casas,

.

"".,, ,', . A E 1 d F
pouco uso; uma Eletrola Phillips com radio de 11 vá]-

t rrenos ponto para casas com'el'ciais, armaz.éns, loja Vende-se um Cad,llac, 1950, completamente eqm- SCQ a . e E:;cr�ta é a- yulas, toca discos Webster' ultimo tipo COIl:. 3 rota0õe3o: seu I�óvel? ; pado, em perfeito estado! com rádio de· 8 valvulas, l.�hda necessita de um Me- e long-playng em móvel m.oderno estilo iareira; unia
Queira dirigír-se ao Escritório da Imobiliária �

. Aceità-se troca po�' _casa ?� terreno. o.!anógrafo. coleção de discos em perfeito estado; umÇ' cepa rustica
P.genciamento CANTO, das'8 às 22. horas, que

..

sera T�atar ?om o CapI.tao -MedlCq D:. Carlos �ernan- Procurar o Ten€Ífie Bar- e 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain Ci;stels" .:!om
l'ontamente atendido sem compromlsso, pelos dlngen- des Emgelsmg, no perlOdo· da manhã no Hosplt-al da 42 peças.P ,

r

d" G . -

d t d
'

.

'd
' ,

R ,ros,o, no edifício da Escob, O
'.

t d d ' A 'd R' ,tes, dessa Organização, que visa bem servir o lstmto uar.n,Içao, oe no a ar e, em sua resl enCla a ua s ln eressa os evem procurar a _,").venl a J�
-

B 210 no Estreito. B 100público de Florianópolis, ocamva n· J' •

•

,\
ranco n. .

"

-,

R I T Z - 2 "SHOWS" ESPETACULARES
DIA '19 - ·6a. FEIRA -

.

Artistas queridos do público Brasileiro que propor?
cionam um espetáculo com ARTE, ALEGRIA e EN-
CANTAMENTO!

.
,

ZÉZINHO BRASIL - O Embaixador do Acordeon
... e o cartaz consagrado do Radio Brasileiro:

AS IRMÃS CASTRO
As criadoras de, BEIJINHO DOCE, FAZ UMANO,

NOITES DO PARAGUAY, CIRIEMA, PRIMEIR(\) ;

AMOR e muitas outras gravações CONTINENTAL! - J
Apresmtaçâo,.por LUIZ JAT<?BA'.

;

1_SABADO ._' DIA 20!
.Finalmente nesta capital.. ..
A RAINHA' DO RADIO ...

-"MARLENFJ"
--e--

LUIZ DELFINO.
Aprestantando um grande e selecionado espetáculo

para seus milhares de fans!
_-_ UNICO 'ESPETÁCULO --.

\

----- -�-----

: ,

"

"

I',
,':.:

lO.... •

''':'_'--

Fio ri,ánõpolis
de •

ANDRADE & KOERICH

-o-

Fon�: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
Erid. TI�legr.:· SANDRADE .

(AgênJias no Rio de Jafl,eiro e em Belo Horizonte com.
tj'áfego mútuo atá São Paulo com a Emprêsa çle Trans·

.

portes Minas Gerais S/A)

no térreo do Salão G:rêmio
21 na Rua. Blumenau o.'

_

, )
Um armangem e Bar.

IÓtima freguecia bôa casa: ------ _

[tajai:
' ,

IRMANDADE DO SENIi[C>R JESUS DOS PASe,OS
E �

,

'HOSPITAL DE CARIDADE

. ""':�

RECEBIMENTO DE ANUIDADE
- Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao

dia 2 de abril estarei com o Irmão Tc'",olu:eiro na Secre
taria desta Irmandade e no dia 4 mi. Sacristia ds, Cs,ü� ..

dral das 9 às 12 horas para o recebi.mento de anuidade,·
Consistório, 12 de março de 1954.

José Tolentino, de Souza - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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morreu vitimado �e ,aeomouia
Record com 46 saltos .'Erá a mascoté

"

do Naclee da Divi�ão :Aerodesportiva
rmesmas vícíssitudes de UtT:

.rígoroso .treino, até a obten

ção do nrevet, pois a� tropa
não pode ficar sem seu mas

cote. E depois, há ainda a

quela história que diz:

"Rei morto, rei posto".
0460 SALTO

Faleceu "Pilôto" (o cão pára-quedista),
às 15,30 horas de ontem, vítima de pneumo
nia dupla, quando recebia tratamento 'no cen-

tro veterinário da Vila Militar.
'

POl' ordem do comandante do, Núcleo
Aéro-Terrestre, general Penha Brasil, "Pilô
'to" será empalhado e passará a figurar no mu
seu daquela unidade militar, num preito de
amizade dos homens por seu cão. �

"Piloto" contava em sua bna lama, com faixa ránca
folha de serviços e-é 45 sal

e tudo. Buracos a bombor
,
tos de pára-quedas e já ti- 10 e boreste. Derrapagens

RIO, 18 (V.A.) �

Mor-,
foi levado até ao topo. Em nha marcada a data do 46° leliciosamente excitantes,

reu
-

ontem, às 15,30 horas, seguida, aos pequenos sal- na exposição cinófila a rea- tirando fininho nos peráus,
vitimado por _Violenta pneu- tos, sustentando por tíran- lizar-se dentro em breve em caspando o abismo (de gue
monja dupla, o famoso cão

f
teso Quando o seu compor- Pôrto Alegre. Atacado de 'as escancaradas) com .cen

"PiÍôto-", mascote da unida- tamento foí considerado mal súbito (pn�umonia) foi enas de metros em decli
de de paraquedistas do E- bom, fez o seu primeiro vôo. rêmovído para o centro ve- �e. E a luzida comiÚva bu-
xército, -

'

I Depois de algumas horas

dei
terínárío da Vila Militar b draco- uraquean o, em ex-

Legitimo cão pastor ale- avião, fez o primeiro salto. onde faleceu às 15,30 hora fI d
. . .

_ tensa i a in iana, vivia ms-

mão, "Pilôto", apesar de Saltou com maestria, tocou de ontem.
tantes dramáticos. Coração

sua origem teutonica, desde o solo como um perfeito sol- ULTIMOS IN�TANTES nas mãos. Nó na garganta.
o início de sua carreira de dadõ, sendo então "breveta- A agonia de "Piloto" du- Unhas roídas. Mêdo. Silên
arrojado paraquedista vi- do", isto é, diplomado em

irou
três dias, enquanto o!', rio, Assim chegam em São

nha se conduzindo como paraquedista. .

- veterinários tudo faziam roaquim. 'Xingando (men
perfeito brasileiro. De _ge- Sentindo grandemente 'a para pr�longar-lh� a vida. talmente) o deputado EEe
flio alêgre, brincalhão, esti- morte. de. um companheiro, Quapdo era 'examinado pe- díno, E desembarcaram co

ffiãdo por todo o Núcleo da tão fiel, afável e obediente, lo capitão', 'Frequiel, deba-
no se tivessem saído de um

.Divisão Aeroterrestre o co��m�lante do Nucleo - teu-se: um pouco, em con- liquidificador. Batidos, re-

cksde o mais desengoçado e o general Nestor Penha vulsões ,e morreu. batidos e, sobretudo moídos.
mexperiente recruta até o IBrasil -:- seguido de todos ","VELHP SOLDADO'! Ninguém queria pensar na

comandante da unidade -) os subordinados, oficiais e O sargento Edgard Mar- volta. Era um' pesadêlo.
"Pilôto" sab�a, no :�tanto, f praças, resolveram prestar ques, a �.u=m "Piloto" dedi- Uma ameaça a integridade
levar sua tarefa a seno: Na. uma, homenagem ao 'extra- cava af��çao de. amo ent�'e -físlca e aos (já) estropia,
flora de saltardo avião, [un- ordinário cao, mandando tôda a, coletividade: verde- dos nervos. Mas o sr. Bor
tamente com' os soldados empalhá-lo a fi� de figurar ·oliya, não esteve present€ nhausen pensou: Atilado co

marchava resolutamente no museu da unidade. ao desenlace do cão pára- mo sempre, imaginou ums

para a porta da aeronave e, O 'seu treiiiadoi'" sargen- quedista, Ao ser inform�do Jón;nula alta. Voltaria pele
agarrado como ostra' ao seu to Marques, '�m face do' do- do inevitável, demonstrou- alto, de avião. E com a ra

paraquedas, atirava-se ao .loroso desa�arecimelJto tem claramente sua emoção,. piaez de um Flash Gordon
..bismo. se mostrado acabrunhado, i'11aS foi consolado _'pel�s deslizou maciamente dos
RECORDISTA no que, é seguido por toda companheiros de '

.. farda, céus serranos até o litoral
'Pilôto" foi detentor de a trop�. ,No entanto, já foi igualmente consternados, num aVlao especial. Esta,

óois recordes: O de ter' si- decidIdo por unanimidade, que ricórdaràm uma frasE' vam consagradas as estr.a
<10 o único cão para quedis- a adoção de um, 00\>'.0, cão de 'casernã-; das bornausean�s! Jaziarr
'ta da América do Sul e' de para mascote do Nucleo, - "Velhos s01_dados Dun por ferra os ditir,arilbos ro,

Cer efetuado 46 saltos, nas que deverá passar pelas ca ,morrem''. doviár�os.do deputado Ene-
mais variadas altitudes' e d�no! Até que> emfim o sr

�����::�.:=::��:: (-ALTA
Q muito soldado na execu

�áo do primeiro salto '

nas

rtuvens, e porisso era <)

"querido" de todos.
Nas paradas de 7 de se

tembro, '''Piloto'' sem'pre a

parecia entre os paraque
distas, envergando seu vis
toso fardamento de gala:
Boné, botas de combate e o

"brevet", que era o seu' di- ,
ploma de paraquedista.

Delano em ano era que "Pilo
to" tomava cont-acto com o

grande público, com as mul- ,

-'d- M I
tI oes. as mesmo nessa

no.va situação, o mascote do

I,Nucleo da Divisão Aerodes
portiva não se mostrava

I
nervoso, nem mesmo quan-"
do por perto, entre as filasl '. • ...

dos' assistentes, surgia aliti-
ma cadelinha bem pare�id�.
TREINAMENTO

, O treinamento de "Pilo
to" foi quase como o de um I,soldado paraquedista. A

principio era levado a sen-
1

tir a meia ª1tura da ,torre Ide treinamepto. Dias de
pOls, �pós b'reve adaptaçãõ,;

S·r.�,"8dro
PODZOOJ

Encontra�se nesta caPi.l-
talo' sr. Pedro Ponzoni, 'aca- �
tado industrial residente em

,

,

Videira e membro da firma
iJonzoni & Brandalize, da-, !

quela cidade. I
Ao ilustre visitante os vo

tos de boas vindas e feliz
estada nesta Capital de "O

,IEstado".

jam em' Santa Catarina só

de aviãó, êsse o calamitôs(

d
'

,

)
,

,

't' estado das nossas rodovias

e com.'PI,S, ura, 'essa a,.tristíssima verdade"

Agora 'confessada (meridi-
anament!'!) pela' prime,ira
::mtoridade d� Estado, com

êsse voo de indiscutível sig
nificado..A solução (já a

pontada aqui nesta coluna)
para as' yiagens governa
mentais ao nosso hinter

land, week-ends, etc., está
• num, helicóptéro. De fácil

manejo, aterrissando atê versário natalício, transcor-
rl'do a 15 do corrente,

em praças públicas, campos '

,

de futebol. E ainda com ou' foi alvo de signific�tivas
�ra vantajem: O Ministério

I
provas de a�reç� e estima, I

da Agriculturã �s��. João o sr. dr. Jose Spmdola Ba-ICleofas) dispões de vário!" hia Bittencourt, deputado,
� daí."

I à Assembléia Legislativa, I
,

..:xxx
. eldto sob a legenda do P�r�j

Em fila. indián� os carro::
tido Social Democrático. - I
Médico de proverbial hu-

As exposições agro-pecuárias,. tanto de
Lages como de São Joaquim, tem sido sempre
ma_gníficas demonstrações de trabalho, ao lar-
go de qualquer intenção política.

.

Nesses certames não há indagar a ql\e par
tido político pertencem ou que ideias profes
sam todos quantos os promovem e prestigiam.
Os expositores, no empenho de demonstrarem o'

progI:'esso-local, não' cuidam de partidarismos.'
Unem-se todos, num esplendido exemplo de
compreensão e superioridade, sob o propósito
singular de atestarem o desenvolvimento da
terra comum. O entusiasmo que essas exibi
ções des}Jertam é força criadora de novas ini
ciativas, que refletem e repercutem sempre be-
'néficamente sôbres os municípios e o próprio
Estado.'

,

,

,Durante esses dias de júbilo e de reaflrma- ,

ç40 de confi�nça na feracidade da terra e no

esforço do labol', por uma convenção tácita�s
mani,festações partidádas ficam interditas.
'Nem se' com�reenderia mesmo que uma coleti
vidade que s.e reune para um fim comum, per
mitisse que atividades discriminatórias viessem
se opôr aos designios de todos, Dar qualquer
caráter polítiéo a uma exposição cujo êxito de
pende de apôio unânime, seria exigir que maio
rias ou minorias abdicassem de' principios que
nã'o estavam em causa ou, então" que cada par
tido, por seus correligionários, organizasse a
sua festa de trabalho.

Na recente, exposição de Sã.'Joaquim, os

que a pl'0l!l0veram e dela participaram, com
louvavel superioridade, com inteligência e es

píritó público, souberam colocar-se acima do
pa'rtidarismo. , . /--

A excepção que se verificou, para ,honra
dos joaquinenses. não }lartiu deles e nem por
eles poderia ser evitada. O gesto deselegante e

infeJiz, de dar se�tido ,partidário áquela vitorio-
. sa organização teve o seu agente,- por incrível
qpe' pareça, no prQpl"io Governador do Estado.

R_�cebido, na cidáde, serrana, por jóaqui
neuses de _todos os partidos, S. Exa., no seu dis
cursó de· chegada, numa frase qu_e bem lhe' re
trata

_ � -tacanhice da mentalidade,· declaróu qüe
- aos adversários dava o seu desprêzo.· ,

,

Faltou-lhe; ainda uma fez,,'1i compreensão
do ambi'ente. Sobrou-lhe, uma vez ainda, a faUa
de compostura. A -desoladora imp.ressão que
('a�lSOU teve 4) castigo' de ser geral e partir de to
dos os quadrant.es da opinião esciarecida do DO

bre povo joaquinense.

VOO SIGNIFICATIVO
Eni má'hora (bem que c

previníramos] foi o sr, Go

vernador á 'S. :Joaquim, de

.automóvel. M:as S. Exa. tei

mou e foi. Louvado na pa

lavra (ígnea) do ardoroso

deputado Enedíno. Que ju
rava (em altos brados). a

beleza .das estradas esta

duais. O sr. Bornhausen a

creditou no seu telúrico cor

religíonárío, desdenhando
os nossos bem íntencíona

dos conselhos. E ... ,brucútú

,Bornhause11 deu-nos razão

ladies and gentlemen! Via·

005/ MUNIClp\IOS
.

A Comissão Organizado- nefí�ios de ordem rural";
ra" dó PRIMEIRO CON-I .2 - Criação d� munici

GRE�SO CATARINENSE" pIOS; çâo de artigos em ante-pro
DOS MUN�CIPIOS tem o :� - Planificação murrici- 5eto!; de leis, decreto�, reso-
prazer de convidar as auto- pal; Iuções e regulamentos,
ridades ClVlS, militares, 4 - Municipalização de Florianópolis, 15 de mar-

eclesiásticas e o Povo efi- serviços;' 'I ço de 1954.

geral para assistirem a ses- 5 - Carta de S. Vicen- A COMISSÃO

são solene de instalação, a /

--------------------------

realizar-se no próximo dia

21, domingo, às 10,30 horas,
nos salões do CLUBE DO-'

7.E 'DE AGOSTO, gentil
mente cedido por sua dire-

toria, e que contará com a "'-
, -

presença dos -srs. prefeitos e

I Florianópolis, Sexta�feira, 19 de Março de 1954

�:r�:d�:�tad�:�:r�n:.�sta-IO--p'-reço 'do cafez·lnh---o--� temári� do �ongresso
,/

,

.

.

�e�a _:_ S�!��:�;��ÇãO d; be-I L�gDDa d,á 11m exemplo
Adidos Navais dó LAGUNA, 18

-:- (? 'Es-l grande número, nas ime-

B. L· b
I tado) - Com dois dias de diações, pedindo e' reco

rasl' em IS 08.: greve branca foi derrubad� mendando insistentemente-

Madrid Pa ris I o preço do cafézinho, que a total abstenção do café-

:' subir, para um cruzeiro, de zinho a um cruzeiro. Dian-

e Roma acôrdo com' a Coap esta- te dessa parede, as casas

dual. Os cafés lagunenses do ramo cederam. E o ca-

RIO, 18 (V.A.) O ficaram completamente va- fézinho na Laguna voltou a

presidente da República, zios- e os populares, em cinquenta centavos.

exarando ,'despacho em ex-
• - - -�-_.'�

posição de motivo� dO,Mi- Loteria. do Estàdo.'nistério da Marinha, cón-

cordou ,com' 'o' 'preenchi
ment� d� cargos de -adído

naval' em Lisboa, .Madrid,
Paris e Roma. O titular da- Cr$ 1.o.000,QO

Çr$ 5:000,0'0
,"l restabelecimento daque-: 10.583 . Cr$ 2.000,00
les cargos fôra proposto pe- - .

_

��,E:;:����ced:';",!::: , CDmpa reçatancia q';le assume para a '

Marinha Brasileira a exis

tência de representantes
-ieus em cada uma das re-

quela pasta �sclarec'eu que.

reridas capitais.

Oep_ Bahia
Bitfencourl

Por motiyo do seu aní-

oficiais regr�ssaram. Mas
ao atravessarem a ponte manitarismo, o ilustre natá

liciante em Itajaí, viu o seu"Hercílio Luz", foi uma cor

réria tremenda em busca
de oficinas. Foi um salve

se-quem-puder atraz de pe-
, ças e acessórios. Virabre-

qujns, pistões, caixas-de

troca, émbreagens, fitas-de
freios, pneus, pontas-de:..ei
xos, b�rras-de-direção e até

balagandans. Um prejuízo
tremendo

.

aos cofres públi
cos. Dinheiro do povo joga�
do fóra. Para alegria d� -al
guns e infelicidade de mui

tos! Que venha o helicópte
ro, senhores do Govêrno.:.

,t
.... BUM

---------------- �-------

LUX HOTEL
" (Restaurante)
_. HOJE-'

Bacalhau à portuguêsa
,-. AMANHÃ. -
Feijoada Especial

.

nome consagrado pelas ur- �
nas para a representação,
flopula�. Na Assembléia

'destacou-se sempre pela
I

ma combatividade e pelo
devotamento às causas po-

i

pulares ,e de interesse do

munic,ipio que ,representa
com eficiência ,e brilhalltis-

I

-

I,'
1110. Da sua atuação no Le-

gislativo valeu-lhe, recente-
I .

mente, a indicação do seu

nome para a Presidência da

Comissão Permanente, car_1igo a que vem dando deseni- ,

penho seguro e austero.

Associando-nos' às home-
-

I
.nagens que lhe foram pres-

.

tadas, O ESTADO, que o
i

tem entre seus melh�res a� I
migos, envia-lhe afetuosos

Iabraço pela auspiciosa efe-
méi:ide. -�.

te: a) Reexame e aperfei-,
�oé1lnento; b) Transforma-

6.123
10.199
5.847:.
2.015

Cr$ 200.000,00' - Pôrto 'União

Cr$ 15.000,00 -, Joinvile
Tubarão
Florianópolis
Joinvile

à 16t C. R.
"O Chefe da 16a. C. R., solicita o compa-

.

recimento da sra. Argentina de Melo Bastos,
filha do veterano da Guefra do Par�guai, AI
cebiades José da Costa Bastos, afim de tratar
de assunto de seu interêsse" "

�

---I

J...._

Na caixa do correio, ontem, estava uma carti
nha com 'o Iueu 'endereço, traçado por mão femini
na, em letra caprichada e mimosa. No enve10pe,

• aléin de finíssimo perfume, havia um �4o brilhante
jonwlista. Aberta a estranha e suave missiva, ,nela
estava o seguinte:

"Grandíssimo lambão. Porque você não com

bate a alta do cafézinho de 50 centavos para 1 cru-

zeiro? .

.

Naturalmente é porque os tubm'ões já conver

saram com você, de carteira na mão! Você"só ataca
o' govêrno porque êle não quer conversa, das que
você gosta. Anabela".

Resposta: 1 - V. Exa., dona, teve uma virtu
de:

.

foi original na acusação. Joga-me à cara o' que
nunca, até hoje, alguem teve o topete de jogar. Po
nha o seu nomezinho., � e volte, 'querendo.

2- O meu modo de combater a exploração do
cafézinho é diferente: deixei de tomá-lo. Se todos
fizerem isso, '0 prêço volta ao antigo; como acon

teceu na Laguna.
.

3 - A Coap, responsável pelo aumento, é um

caso perdido. Não adianta atacá-la. Ela é anabe�
lesca ...

4 - Onde estãolos estudantes? Que resolve o

combate da imprensa, se os viciado:,> do cafézinho
não têm força de, vontade para a reação?

5 ...... Considero o aumento /de 100% no cafézi:
nho um verdadeiro assalto, desses que autorizam
a gente a chamar a policiá ou a gritar: -'Pega la
d1'ão, pega ladrão!

x x

x

O que' aí fica, parece-me, deixa patente que
este jornal não fez, não. faz e não fará acôrdo nem

,com tubarões nem com o govêl'no ...
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