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',:' • �': ,t.
.

'

."

.<

f' •.
t

.

I
<lS

• f)��.. .:
.

�J',
• Rua Núnis :�àchado" 17 SeMiç� L�z (Reela. 'I Moderna, Santo �ntônio e

;
" IJÉ�JO, QE �AS.sJS,,' ResIdencl8., Tenente SH- (

,

T' d
-

t) b
.açoel) 2.40". Noturna, situadas às ruas

I
, , .. ,

:_ MEDICO' _... '. . lio' ,

esq. Ira. en es - so ra- Polícia (Salá Cu_J.. I
.

. ... . '. .'"
.

\ I velra, do I 3
João Pinto e Trajano.,

•

Iry "D�S! Se�vj�s.,.:d� 'C!ínica In-
.

FONE�' 3165 I
- sa a • . lárie) .; •..... " I.OIP A presente tabela não flO- ,

.

'

..

"

f��lV' ,,�' A�ff.!�tfncia �uni-!
. �

II DD H E NR. I QUE'
Polícia (Gab•. Dêl.-

,;<clpal e lI�SpJtal de.,Candlldt> ''':'.'

I
u. arado) .•.• 2.594

derá ser alteráda sem pré-
.

'.
.._

:f·CI,iNIOA·r!i\IÉDICA UE ,DR· ANTÔNIO MO- PRISCO PARAISO COl\1P,ANHIAS'j)Ê" via autorização. dêste De- Curso São VrCt nle de Pa J
.

CRIANÇAAsl"rE.gt�DULTOS NIZ DE ARAG'AO, q'. �ÉDICO :
. AT��RAENQSPORTI', partamento. , c' .,

u a
" --

-.... urs? prImario - Equiparado aos grupos· esc.�I"'-
c, ·lt·I•.

-

peracoes - Doer�l'as iI''''C I DI
res D t EUDO

U "

onsu orw: -Rua Nunes ,

'

, .,; ,;S A
_ ••••••••••••• 3.700 "C a p' I ". I

- Ire ora:
_

RA SCHAEFER MEYER _

Machado, 'i-Consultas das CIRURGIA TREUMATO- '. de Senhpras � Chmca de C\'Uzelro do Sul..... .z.1I!0" &1 I marra - abertura das auléls: 4 de março
",

d .

Ad I
OI

VI
.. 10 d"

- lDIClO a matl'lCU-
15 às 18 horas. '� LOGIA utos.,.. '�." Danair ••.... , ...•. l.ó53 Adventista .la. e fevereIro. das 9 às 11 - Rua' V' d d
R 'dA

•

R M h Ortop .II 'e d V .. Ouro Preto 123
. lScon e é

.

eSI .encla:. ua �ree ai e �a
.

UFSO
_

e ESI?�cialisaç�o �
ar., •.•........• : 2.325

"

I' .

.

Gullherme, 5.-- Fone: 3783. Consultório: Joio' Pinto, �o .Hospital dúf" ServidofE'S "Lóide A'reo� .. �.•...
,

2.40:/ Mq,tnculas Aberta. 't' �------;-::-__-'--';'_ _

-_ 18� do Estado
ReaT ..•........•.. 2.33'8 C.Jrsos: Primário e Aó- __

-- ... - '.,'

Das 15 Às 17 diAriamente. Scandinav.. •.•.... 2.500 missão.'
...... I t, :tI':r.IftRP.1'!'fli;l

Menos aos Sábados (Serviço dI) Prof. Maria- HOTUS ����Ii.IIJ-1I.!

Res.: Bocaiuva 135. no de Andrad�) Lp' ..•..•........ 2.021
Rua Visconde de OUro fOlU""u.. o,. c.ia.,�_

F 2 71 � Preto' 75
ruz"""..... PROS".... _.........

one: � . ''to Cl�!lsllltas _ Pela manha- Ma�..tlc .•••.••..• %.276 I'
.__

respi-
no Hospital 'de Caridade.' Metropol .••...... 1�14'i ----------

À t d d
. La Forta . 1.32'

. ar e, as 15,30hs. naclque'
d

"" ..... '., .... , S • .f4!1
em iante no consultório, C_trai . . . . . . . . . .. Z.",
l.1 Rua Nunes Mach.ado 17, .Batrela .•....... " .1.37'

, E'3qn.na de Tiradentes. Te:. Ideal . . . . . . . . . . . .. �.fi5"

2,766. ESTREITO
DISQue' .•.•..•..••.

2

DR· I. LÜBA'fO
EILHO

Doenças do apáre'ho
ratório'

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADlOS

.

COPIA DOS PULMÕES
CirUllgia do Toru:

Formado pela Faculdadt
Nac�onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do
Hospital Nerêu ,Ramos

I

Curso de'especializaçãlil pela
S. N. '.1.'. Ex-inter'lo e Ex·a!';.
sistente Je Cirurgia do Pl'of.
lIgo Pinheiro 'Guimal'ãe�

(Rio).
Cons: Felipe Schmidt. ��

- Fone 3801. i

Atende em hOl'a rnarf'ada.· ,

Res: Rua São JO,l'ge 30 -

"'Fone 2395. i

,

I
j
f

I

. Florianópolis, Terça-feira 23 de Março de 1954 o ESTADO
---------------

----------

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA'
- do -;-

IDA VOLTA

Itajaí Rio Santo.

23/3
3/4 I

24/3
4/427/3 29/3

Viagem ,com segurança
e rapidez,

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

RjPl�O l<SUL-BRASltElI8)
Fl9rianõPoh8. ltajaf - Joinville - Curl't'bI ............. J •

. oi/Jd \ �!j..

AgênCia': Ilua DeodoJ'o esquina da
Rua Tet:lente Silveira

Curso «�ão
.

o MELHOR JURO

I
Diretora: -:Professora MARIA MADALENA DE,

MOURA FERRO "

·

CU1'SO corresponGente aos Grupos Escolares
·

: ,P�'epara alunos para os exames de �dmissa-o
G���

�

. P�'ofessora dos lO e 2° anos - Sra. Alaíde Sa d'
. Amo1'lm.

r a

· .

.Professora dos 30, 4° anos e Curso Médio _ Sra.\1c.l'la Madalena de Moura Ferro. '

A matrícula acha-se aberta tio dia 10 d f- .

em d' t d 9' 11 3
'

. e everelro
mn e. e ,a.s ,O a rua Saldanha Marinho 34

todos os dIas utels.
' ,

.

AgêDcia
de

ar 5%Resil1ência - La Porta
Hotel. BAR E SORVETÊft'tA'

AMERICANA

V i íl fi t' 11\ D 1 R t TAS
flüRIANÓPOIlS - RIO ÁS J,
fFOllS,-S, PAULO RIO

"

4.
rpOllS,·· CURITIBA ·RIO AOS SAG'

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

,

DEP8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLAPI�lic_
Vende-se o Bar e Sorve

'terié' Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar,

.:,0: local com o'sr. Umberto
'\.fachado,

.

o qual explicará,
'

(. motivo da. venda. I

RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLIS' .
Cais",Belltal, 4-5

1>'1orlanópol"
Suta Catarlaa

Início das aulas. Dia 4 de março
Telefone - 3,737..

.

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

Lavando ,com Sabão

�irgem
'

Especialidade
da Clt. IITlIL IIDDSTIIAt-J81.vUle. (1Ilrca registrada)

economiza-se fempo e' dinbeiro . .

----------......---•.-----...�--•.. --- _.. .... -.�,-....-�--_._-..:...._- ....

r-- - '...... �.,_ ...".� .. ;

Vende-.e
CASA COtp sÊlis' quartos_'

sata, dt jantar e copa.
Tratar � Rua Almiranta

" Alviu';,' 7 das 14 às' 15 hor�s
CASA MISCEL:ANIA distri.
bl"dora dos Rádios R.C.Á.
Vitor;',Va]vulas e Discos.
Rua ';onsf'lheiro Mafra .

. :.' .. '�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-I; "MEtVfN4TOft" NO; 'Bft4
ASSINADO EM DETROIT, I�POR�ÂNTE,ÇQNTRATO',

COMA CIA. AtTTO LPX

PERDOA O �UNDO SENHOR

A luz alvinitente, a que conduz
As almas tôdas para a eternidade,
É forrada dos' bracos de uma cruz,
A todos nós com _fé e com verdade.

Pied..osamente a nós, manda Jesús
A sua graça, a sua divindade.
Mostra sempre o caminho, aquela luz
Da esperança, do amôr e da lealdade.

Complacência, Senhor, para estas almas
Que se afundam no lôdo do pecado.
Daí a elas perdão, misericórdia,

São negras 'lamas, negras em discórdia,
Pecadores que vão vêm o elevado
.Amor que Tens por nós e nos espalmas.

ÚLTIMA MODA

.)"4

Em tecido de

listado, _
uni

.rr.esmo tempo p,: ibco c

_ gracioso. A saia .� _ligeil'fi
'mente rodada, 'cou franzi

dos do; lados e ::orF) com

palinha, também uu. P:JÜc','
de

- franzido.
'

-

A tira da f!e':te é traba

l,3da ('0"11 as .listas nr.

sentido eontrári a � val até

a barra da saia.

ANIVERSÁRIOS:

MANOEL FELIX

CARDOSO

tura, embóra modesto, tem

sabido se impor a estima de

quantos com ele privam,
pc los elevados

�
dotes que

lhe ornam' a personaÍidade.
Por tão grata efeméride

muitas serão, as homena

gen's e as cal'Ínhosas mani

festações de reg�sijo com

que verá transcorrer o a

niversário de seu natalício.

O ESTADO apresenta fe-

�icitações.
,-,

CADA COISA A SEU

TE�Po.

Eugênio Vecchsetti Netto

ALBERTINA ALVES

x x x

?\:E�::':A ODE"!. i''-; BA

Ninguém anda de capote
em pleno verão: seria sim

plesmente absurdo. Pois

quem 'come feijoadas, mui
ta carne e pratos gordurp
sos, nos dias de calor, co-

'mete absurdo ainda maior;
fica como que encapotado
por dentro. ,

Coma de acôrdo com o

clima e as

necessidade�de se.U Q1'ganismos no ve-
,

riio, evite as comidas
gordurosas e muito con

dimentadas.
,� SNES. I

BHAZ JOAQUIM ALVES I

«

,

DA COSTA
eVê transcorrer, na data

de hoje, o do seu 8° aniver- '

sário natalícío, -a galante e

inteligente menina Odete

! Baião da Costa, dileta' fi
lhinha do distinto casal Ho-

p:lrticipam aos parentes,
.rmigos e pessoas de suas

relações o nascimento de
=eu filho CARLOS JOSE'
ocorrido no dia g de mar,

mero Natividade da Costa-
I 2,0 de 1954, na Maternida-- Joana Baião da Costa, re-

de Dr. "Carlos Corrêa".
Fpoli�;, março de 1954.

sidente em Laguna.
Por tão grata efeméride

o lar de Odette se engala-
na, festivamente, recepcio-I •

nando seu vasto circulo de'

Yende-s'e! amizades, sendo-lhe <ofere-
...

.cida lauta mesa de finos Um automóvel Frit'd tipo
1936 - 4 portas - Pintura,
Máquina, Estofamento,
Pneus, tudo novo. Preço de

.Ioces e guaranás.
/\. aniversariante e aos

(lignos genitores as felicí

I tacões de D ESTADO.

Faria,

ocasião,
Tratar com o' sr.

Fo.:e 2.'125 e 2.4.66.I SRA. JOSE' CALDEIRA
-<, 'JF ANDRADA'

Deflue, na data de hoje

Andrada, J",tUc!onál'ia
w

1 fcos Cc-rolos e TE ,�gi'i:J. 0::-

desta Capital e esposa do

.nosso pre-sado conterrâneo

sr. José Caldeira de: Andra
\

r' ' ....

DéU�:\ virtuos s,

-úria 'L" osa, a k;rnta aui

er-ndici.t e goza de un

vasto cc-culo de r,"iÍzaJ,:,s,
:�U" l ',8 oportmidade a

" .'

nm2nagearão com moqui

dé ".
.

vccas !; ",',vas e a d.' _, e D •

111 l'é.1��ão, testemu .ihando .,

.1:' r ".1 '<.ço em oue I:: ••( �

... ;. "Icic t ade local,

Poro aqueles que gostem
de estar bem p ente cdos,
FIXBRIt: representa a uitimCl •

palavra em.

Rcsneitosamen,e l''i ele .o

EST!\T)i) apres !Ut·,p: à dis-
• PLACAS SII'ILITICA8.1Elillr de Nogueira
."Ie" .ulltar •• tra.

t••••t. d. .lfUI8.

Albaní,' viúva do saudoso
conterrâneo sr. Luiz Alba-

So�za, prestimoso e

Diretor da ,Imprensa
cial do Estado;

Sta. Rosa

Lennkulh;
� Sta. Nadir Bárreto,

funcionária do INCO.

,

,

-

Foi celebrado a 12 de Fevereiro último, "em' Detroit, nos
. 'EE. UU� imortante contrato' entre a fábrica iCelvinator e a Cia.Auto Lux, Indústriã e Comércio, de cujo ato a foto nos oferece
um flagrante. A linha compelta dos produtos Kelvinator _ re
frígerádores, máquinas de lavar roupa) aparelhos de ar condi
cionado, unidades de refrigeração comercial e seus compressa,
res, fogões elétricos e a gás etc. -- passa a ser"do1'3vante, distriLuida, em todo o território brasileiro, por essa 'organização J!,acional., o cliché focaliza um aspecto da' assinatnra do referido
contrato,:.,que terá uma duração de dez anos, vendo-se 'no centro,o Snr. E. H. Wilcox, ExpoTt Manager da Kelvinator. ladeadopelos Snrs. Carlos Heilborn e O. L. Schuller. 'dá Cia. 'Auto Lux,Ind. e Com .. De pé, à direita, o Snr. L. P. Tullio e à esquerda
? Snr. 'C. E. Findlay, Gerente de Produção da Kelvínator Expol't.

..
,�..

':Vc'nele -seI
no terreo' do Salão Grêmio
�; 1 na Rua Blumenau _

Um arrnangsm e Bar.
Ot ima freguecia bôa casa

It.ijaí.
Tratar no mesmo.

Mot-ivo de doença com

,:rgencia.

Preço: Cr$ 90.0UO,00.

·1

cor.

meios culturais.
Dr. Hélio Milton Pe-Cavalheiro de vasta cul-

reira, Inspetor de Coleto-
tias :I<\, I,rais (. influenh'

desportista local;
- Sr. -Celso Silveira de

I

Carteira de Comércio Exterior
t:omunicado 'N.. 5

A CARTEIRA DE co- rístícas, assim evitando,
, MÉRCIO EXTERIOR soli- tanto quanto 'possível, os

I cit� a �tenção do comércio inúmeros pedidos de altera-
AS NEVES DO KILLMANJARO

, !'imporíadq_r em geral para I ção
de licença, devolução

Diversos e-valorosos são os predicad_os qae torna�
I
os in�onvenientes advindos, de ágio, modificação de pê-

'eA5A recomendáveis esta' maravilhosa produçao em Techní-
da licitacão em Bó!sa de Iso, 'reajustamento de valo-- Exma. snra. d. Dotilia

'"

1 d d 1 é t di o da 20 Th e Century Fax. ,,' ,

",'
.

I
co ar, ro a a pe os s u iS.

d
.

d" d ta' disponibilidades cambiais, I
res, etc., que se vem regis-, ' Além de um elenco seleciona o, on e se es ac m

Iv-ende-se
_ um� com 3

GREGORY PECK; SUSAN HAYWARD, e t;V� sem que, previamente, este- tran��. ,. .quartos! sala ,de' J��tar, co-IGARDNER, este romance repleto de .cez:a� ,memo�avets I jam('ps, interessados seguros ' A título exemplificativozinha é quarto de' banho, desenrola-se em ambientes, que por SI so, ja constItue2n da possibilidade de forneci- e porque foram reiniciadosd' ti
, .

cacadas em pleno coracao
". _

,

f
.srn terreno 10x30, com en- gran e atra IVO, como seJa� ,

I.
'

mente da ,mercadorIa pre- os leiloes de francos ran�
, • I ,

"

1'" da Africa ou as touradas Vibrantes e quasi sempre san- '" "

. _

d�rada pal'a automove. --'
_

b t' as praças de' Espa- tendida.

1
ceses, -para aqUlsiçao egrentas que tao em carac enzam

A '

., Informnç�es: RU,f Mon-
nha.
'.

"

E' de toda conveniencia mercndorias previstas no,enhQr ,Top_ps" n., 11. , Corria coadjuv�nte dos a�ores, à,cini�., �it,a�os_ ap�r�- que, a?tes de .adquirir as

I
Acôrdo de Comércio fran�

cem em curta porem expr�sslva �rfo�rriarl_�� }l �tnz, aivis�s, Ó Í11fportador. entre cc-brasileiro, ocorre-nos
atívo

EMPRE�,-S',AOI
HILDEGARD NEPT, que -já ,conlie.''cernas, da.; �lI?ula erÍi

c

êonl�to" c�rh o fornece-Ilembr�r a necessidade de as
Ofi- DECISÃO ANTES ,;00 AMANliECE�, ',.' �- :'. ;

, . '..I A.S NEVES DÓ KILL�ANJ1\RO� Ipi' prod�.zida do); estran�eiro, para veri� fIrmas mteressadas consu!��aria Frecisa�se de', uma quP., por DARRYL F. ZANNUC� � q.irigi��.ppr l1?ã� .�� p'les- ficar a__ 'e?,equ�bilida�e d.a I tarc·rn seu� f,o�necedores so-

".!ih", cosinhar. , I
tre pelo v�teran� HENR_Y,�ING ..

,

': '_ '" '_
,

de-' oper_açao deseJada, mclUSl� b��� a possIbilIdade d� obte-
. . P,01' taiS motIvos esta e uma ,produçao-- que nao

_ve quanto ao custo da ;tner-

f�te)l1 ê.l�.&"". das au.]tondadesTratar à R1I-a FehcIano
I ve ser perdida por aqueles que de perto -acompanham o

. A t' .' ,"_, y. ,,;,
'

<
' '.", •

..
"

.

.. , .

, cadona, peso e suas carac e- competentes, ,a nece&,Sana.\lunes PIres - n. 14, I progresso da cmematografla, nos tempos que correm.
"

-

-; , '; "; _' 'd'
'

"

.. ,

.

' �. ,iú,l,t�nzaçao. para o 3:tt;l1 I-

V NTURAS 00' � Z'E MUTRETA-
,

'1 � �'T�eô-to das encomendas, aA E' '., .,

' .

,
a.a

'� :fim:�E:) obVIar os lIlcouveni�
,

"

�'�.
I

,
;', �,�, \ _ _!: �:ryt�s ,assinalados.

'

.
-'

.
'. ,,,' :-,

, 'I',P-" : _' '.; PElo Banco do BrasIl S.
,

" .

.'.
.:� �í'\ � =

.

' ,�:' ·�.Y-:- Florianópolis._., ,;;::.. 1I::TI' '

,,��{ :' .. .!1t� � � ,

"'\'

tY;,'1J '�, "'1 \) \b \;) (_ • '_-Carteira de Comércio Ex-
;, Ó : :_ " �,

'

t�l:iiJr.
, � /'Ii�, ll� (a) Edgar da Cunha Ci-

r / � dade - Gerente .

. (a) Osmar Cunha

Chefe,de Serviço.

.... . Banco

Vende-se

HOJE- NQ IMPE-RIAL

I
Duas casas de madeira

il:) fim da rua Laura Cami
,
nha Meira.

i
Tratar na Casa "A Capi,

t.al".

Meca-uógrafo
A Escola deEscrita e Fa

,

zcnda necessita de" um Me
canógrafo.
Procurar o Tenente Bar

roso, no edifício da Escola,
no Estreito.

COMPRA .SE
E ,VENDE.SE
Compra, conserta e re

forma-se GELADEIRAS.
, Fone 2088 - Rua Arau
jo Figueredo, 6.

ENPREGADA
Empregada doméstica __

Precisa-se de duas, na \'1-
LA �AVAL (Pedra Gran
de), casa n. 8, -

I '

-I fr.quezu em ser.1

I
Vlnbo C,r8elelldo
� (Silveira)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O

Esteve estupendo na tarde de ante-ôntem, no Maracanã, no .scrateh brasileiro organizado por Zezé Moreira. Após um pri
meiro tempo sem abertura do escore, na fase final �s nossos bravos rapazes realizaram uma ofensiva sem' precedente na'
história do Ioot-ball brasileiro, conseguindo quatro lindos tentos contra apenas um dos paraguaios, campeões sul-americanos.
Como 'vencedores das eliminatôrias.os brasileiros irão Li Suiça disputar as finais da Taça do Mundo, esperando-se que as suas

"performances" sejam as melhores possíveis, conquistando o. título supremo do íoot-ball mundial. Os marcadores foram Ju

liíiho (2), Baltazar e Maurinho para os locais. O quadro hrasileiro apresentou a seguinte constituição: Veludo (vasado apenas
uma vez nos 4 jogos), Gerson e Newton Santos: Djalma Santos, Brandãosínho e Bauer; Julinho, Didi, Baltazar, Humberto

(Pinga) ,e Manrinho. De parabéns está o Ioot-ball nacional pela explêndida 'conquista de u� lugar entre as nações que
" • -» .

.._ irão á Suíça .

o Esp
��,..., I "'_'"."

Comemorando l'I passagem do 140 aniversário da'ltácio; P!��, Lagarto e Nelson; Galego, Base Aérea, JO-lcriação pelo govêrno Nerêu Ramos da. modelar Cblônia . celin, Olw�� e Pouca Roupa. -

Santa Tereza, a direção da mesma tendo á frente o hu- />;�;\ . ,.-'.
!

manitário médico dr. Adalberto Tolentíno de" Carvalao, ; PARANAENSES X GAVCHOS

promoveu Um grandioso torneio futebolístico nos dias
10, 11 e 12 do corrente, entre hanseanianos de Santa No últímo dia do torneio. ou seja a 12 do corrente,
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. constituindo um terá lugàf'o match entre Paraná e Rio Grande do Sul,
verdadeiro Campeonato Sul Brasileiro -de Foot-Ball, ra- 'I decisivo pelo segundo posto. O públrcofoí -d.o; rlC;'oO dos I
zão porque foram os .prélíos presenciados po: milhares mais numerosos, dividido em duas "torcidas" O quadro
de esportistas, adeptos do popular esporte de origem- � araucariano num dia 1!1S�iH do conseguiu levar a

me-Ibritânica. _ Ilhor por 3 x 0, marcador que foi construido na face ini-

_

O sucesso foi enorme. Os jogos caracterizaram-se cial por Orlando (2) e Flávio.
pelo empenho e ardorosidade dos' quadros litigantes I Constituição das equipes: -

A equipe da Colônia Santa Tereza, organizada e

adestrada com esmêro, logrou sagrar-se campeã, após PARANA' _ Artur, Atala e Otacílio; Palhosqu'.
_ .emhates Enhidos e disputados, nos �uais deixou pa- Miguel e Quincas; Marlnheiro [Zézinho) ,. Vadlnho, Or-

, chos; todos foram grárídês tar;W na ,-,7-0"""""Ft.o-,.-",,,nr�"�m- lando? FI*vi9<,� Juv�na1.: ;/.'1: �. -I
,.

_- '.,

I
"" loj" ,,�,ct t..;....llo IId uer... -7 � .. �II.,'�C-T"r· �� �.... ..

rota, utando com cavalheirismo e I>erfeita noção dos . En'cêrl'á'hdú-'ésté'1i�\���ifJL.tZ'e:1'l e Pitá-
b011s mandamentos d .,

d' ..' . -
s· a 10 ,-;go� a compe-

e
.

I .,.,' � mais '>3 10 (,;,pOrbvismo, o que tição que cremos ser á prrnerra no Gênero no Brasil
r!�IVa e dizer que n30 houve venc'dos e sim v.encedo- queremos felicitar o díertor da Colônia. Sant:l Tereza:' I. dr. Adalberto Toleutíno de Carvalho pelo retumbante

êxito alcançado e que propo.ctcnou
.

t d I1 1
aos m erna os di'l- -

que e uti estabelecin.ento momentos alegres c; diverti-dos. -

I

....�Q����eH..�g� �a��� �R �_�;xs.·..�."�"""""""""."9"""••B.B•••B"'�:.,.B.'�B�BMB•••'.B••"••B••••••M.M'M, �..�..��eH�..04..�..�..�...m���..oe..� �..�..
-f·:,·- _)

Campeões sql ..brasileiros os internados
da ColôniaSanta Tereza

MANOEL DA PAIXÃO TOURINHO

O primeiro tenente reformado da Aeronáutica
Manoel da Paixão Tourinho fe';: aniversário ante-ontem,
sendo homenageado por seus amigos e admiradores que
o são em grande número.

.

Baiano, de nascimento, há muitos anos radicado
nesta Capital, onde serviu na Base Aérea, revelando-se
um militar inteligente e brtoso, :vhnoel Tourinho, pelo
seu cavalheirismo e fino trato, grangeou logo a €-Stima
c a simpatia dos i1orianopolitanos.

Foi técnico do Caravana do AI. Paula Ramos c Avaí
'e desempenhou, as arduas funções

-

de diretar do De
partamento &e árbitros da F.C.F, sendo considerado
t'à.ue:tídWiHErumte � 'ui7;_de_f�ebol_número U! 'I de Sap-

0, .

-

CATARI�ENSES X PARANAENSES

N'_os, que o ternos no melhor conceib fazemos'questao de enviar-lh-=, embóra tan1'amente' ,
.

abraco de pa b s I) nosso
: .

ra �ns" �(m votos de feliCidade:;, extensi-vos a sua digna família .

DecTrlw. O Conselho arbitral: dia 11
de .abrll a abertura do Campeonato

.

PARA AQUELES QUE

.

O primeiro match teve lugar dia 10, jogando
.

os
conjuntos de S_anta Catarina e Paraná, Foi um jogo re-

C , �.
-r"

p!et� de emoçoes, agradando em cheio á grande assís- A

nCe
.

tência pl'esenU!. No primeiro "half-time" "màrcador it a o O'Jogoacus�u 1 x O para as locais, gol conquistado com perf-
�' ..

'.

cia p�lo ."cente·r'�Mandico. No período final houve-maior .

� ,

.

equílíbrío de aça9' tendo. sido marcados três tentos pa-ra cada lado, pelo. que tniunfaram os barriga-verdes por

C" A I
·

4 x �. Marcaram os seis tentos do período derraàeiro: ax'Ja t
.

tJoen!� (2) e Mandíeo, para a Colônia Santa Terezae' S X e ICO�taci�lO,. Orlando e Flávio para os rapazes da terra d05

'.

,'" ',?rganizada a tabela do Torneio-lfIído
!:nnheIrats. •Ui>' Ir:., .,. .

Os quadros forlnaram assim:
. .

Este id

ta' :e��T� ��TA�NA - Valdemar, Alfredo e Poe': Pesslvel a transferência do encontro Avaí x .:rbitr�l v�� r����l�_ç�� ���:r!ee�7:t�;e��t;b���:���
M�ndicoo, J ru�lOv.e. re(sGPo; Lházaro, Pimpão, -Ioenír, Caxias para a tarde de sábado " ��do dIscutIdo.ass:,nto.s com referôncía à disputa do

.

e ose ieira auc o).". -r Campeonato Citadino de Futebol de 1954. '

,. PAR�NA' _ Artur, Atala e Miguel; Palosgui,Ota-. O Campeonato contará com \)s mesmos concorreu ..

I
clho e QUl,ncas; Ciro, Vadinhc, Odando, Flávio e Juve- (C .Marcad� p�ra a 5emana pa"Sac.8, a temporada do tes do ano pass:\-:Jn l1'na vez .qu'· fo�./ � .

d'nal ' aXlas com dOI'> t f t -;- d
.. -, ..

- "1 unal1lm,:! a eci-.' .

.

'. ." b'l��l)n ros ren e HI Avaí e Atlético �ao os repres:-r��:'lte." dos clubes interessadcl3 de
I

,
.

��V€ de_ ser tran<:fel'lda para e3ta wmana, em virtud� l!Ol1servar n� dIV1S10 lCletropolitana o Imbituba Alléti- I

CATARINENSES X GAVCHOS .e enco�trar-se o g�'ên'jo joinv!lellSe com q'lutro joga- 1:0 Clube, de Hen�'iq le LaO'e.dores contundidos. Por su estão d <: -
':

,. • • • •

Segund . n'·. G • .

g ') .. 1. LIbera.o Cé.rlOl1l dIgno reprp-
. ....,

o o ':ir. h ceu ornes, �.;to menhr avaiano I
�'entante do Paula :1:'1110c' foi nal'r·' da a 'dato d 11 d-e respunsavel pela . ind d' .' b'I .

d
-, - -". a ,e e

,.

• Y a o pxt<�r, so esquaelúio alvi- <1 1'1 vm ouro par::! . .1 I-E'alizacão elo "Initium ') I . d
�;�od o ttletIco V�'I:JL de comunicar ao Avaí a impossl- I a .primeira rodada do certam� :l ffOr realizad' c_evel� o

l�l i a e e tomar pa�,.ê na tem}:lorada do c1ub� dos Co- mmgo seguinte 18 de abI'l'l
a 1!0. 0-

m pelo l' .

t .

1 I'" .

d
' que, so iC. (:�. o cance amfnto do jog:> marca- FOI feito o sQrteh do torneio fie"ndo os J'oa .

� par� o prOXjmo salJado. distribuidos:
« , "os aSSIm

Adlantou-nos o q Dirceu .....

I I l'• -.0 •.
':

•

•

'-"Clmes ter te.egrafado .0 Jogo _ Guaraní x Atlétlcf)
P�l ato. sri Ped� 0l'C)hn, COtr,.ullIc8nclo a decisão do grê- 2.0 jogo _ Imbituba x Pa111a Ramos
:ll�v�r� or e, S?, lltt�.�d? pa:a tl'all!'+e�ir o jogo Caxias

"
3.0 jogo _ Figueirense x B�c:lj.uva

-

A
e

q�m;t- eu,c.. ah nOite pé'ra sabado, á tarde. 4.0 jogo _ Avaí x Vencedor rio 1 o joP'�respos a evm'a 'c .t.�ar hoi� ; �. 5.0 jogo '_ Vencedor do 2.0 x \'enc'ed ':>'1 3 .

6 '. V
or - o <.0 Jogo

.FLAMENGO X SELFÇÃO DA HUNGRIA A '

.0 Jogo _ encedol' do 4.0��?�:�.?or do 5,0 jogo.
.

DESEJAM O MAXIMO
. 4 DE-ABRIL, EM -VIENA I

ECOS DA ELIMINAÇAO DO SEIJ��CIO.
GAVIL

.

r
VIENA, 21 (V.P) - Vma partida de foot-ball en- NADO DA ESPANHA'

Al\'I DIZ QUE VAI VENCER �a�ao !�n;:��gO, do RIO ,de Ja�eh:o ,e uma _seleção hún- '. MADRID
..21 (V. P,) - I'otb a impren�a lVIadri-MARCIANO .,' a�pest, sera a prl11Clpal éltraçao dos festé- lenha comenta cr,m amargor a dpscl'''sifkação dE.

CHICAGO, ,22 (O. P.)' _ Kid Gavila11 declarou JO� �omemora�Iros da "Festà da Lilwrtacão da Hun- nha das finais ja Taca do Mund� O· "AB.C·' /
spa- l !1If � IJp,,_

que está confiante e que vai' venCf:}' por Kno-:k-out o

grIa '. que. tera ugar a 4 de abri{ p['(;xim�. I "esta foi a mais Qur� derrota da' Es anh ;�. 9�e i f�
- . • B b 01 F d Jorz_:als chegados a est_a Capital dizem qu,� tanto a

de seu foot-ball".
p a na IIstoria I rfl};.,,/j:.campeao melO pesauo o ::.r.n (' depois V'll desafiar e eraçao Húngara éle F tEU �

, '. O" I �!'"Rocky Marciano a juta!.' pelo títUlO àe campeã,) mundial futebolísticas' br�silei"a
00

i.
a .. , l:Úmo .as R;_tol'ldades.' .

_

s

JO�naI�, le me de geral, JiÍr"(ntam que a elimi-'
. t5:1:H'JW�:4C:��rm�l�q���/�de meio pesado. Ga'.:ilúr. e Olsl)n já assinaram contrato cam eã d C�.

_ s, �O? ir,I'!élT.am qu; o 1< lamengo: I na�ao ten' a s1'1o de�H,minada ;?�!o sorteio. '\. im)r�' <::
�"

para a luta que d('vc�rá ser realh;:�Ja no ,>tadiull'I de 1 ,
P o

.

a apItai brasIleira, (,l1lJ'entara uma selecão ; assmala que em 3 m.,-jchs a Espanh::. .1 en,a

Ch nungara no -lia n cncionad B d' "". t .J"
� marcou seIS 0'0al5

icago a ,2 de nbl'lI vindouro. Ü cubano porá 5 mil t
)

d
- .. o, em I, apest, uma sema- ! con ra quatro '.la fur0uia Mas (l ABC d' ")V"

b

PERFEiCllÓ SE/1 G
cruzeiro de garanti.l pela derrota -le Marcian). "Não te- �: :�:� o j��� )Il'trnacional Húngria x Austl·.<l. 'de 11 desculpemos, ag<II:é' .. Não falem.os em Ku��la .�� nfos -

I I)!/L

h d d M dI L ':In v lena .

" lemos do f ., h
.
'. ao a-

n o me o e � arciam... eclarou.. G"vilan aos jornalis- - . ---:;--. "
.

rac�sso 00 matc que dit.putamos em Istam-
tas num almoço (li.l� ele e Ols'J!l fmam convidados de

,
NAO HOUVE JOGO NA SABATJN'A I �ul (� Es�anb.a .P��+�li p�r 1 >( Or Ante� d.� mais na-

honra, Disse ain']a Ckvilan: "l\'Ia':nano não é .Jack: O
.. _,

.

'. a, procuremos d c:aus<, dISSO tudr . 1"'e> � BAR E SORVETERIA
D G rr

• mau tem!,).o C"Jnspirou ('or'l"� .. real' .

d' me'dI'o"
) (' ap lqu�mo" o re-

empsey, ene J.une<.;. Jack Joh!l5,On ou JOE! Louis T
..

. ...•. IZa".IJ e no- .

AMER
d 1 t' 1 ..J

vo }Jre. 10 Av_aí �.vc.�l'�u.'s" AtU·ti50�. �la tarde -'te" sa'hado. I. :-.-;:-:::-::-:::-:::::-� ,____
.__

ICANA
.

quan o e e es a utan",o. Eu espero lutar contra Mar�ia- F. �

1

�lULTno com u� pe�o �upêr�or ao rneu éltualmente". E bas- �c_amos, "a.�.,,!m, �em uma bl):i sabatina futebolísti- ,

1 _1i,DA PELA COAP A FEDER !\çÃO
Vende-se o Bar e Sorve-

tante entuSIasma.·b crJ!ltinuou: __ "Eu o acec� ...rei antes
ca, pOlS o ent.us:a:;:-J}'J Crl\ enorme eHl torno da luta uma' . n:\I I\.'S'A·

. '"

terié! Americana sito à Rua
de ele me t N 10 d

vez que o trICOlor ·udo lria envd:ll' para 1 ct ,I . ,

.)_ ..

. �. ld ,h M .

h .

'. ,.

acer ar, os roun '; a cara de'Marciano revés de quinta-f<!ua por 3 x 2.'
v n",ar-st' 00 �ohcla� .cheg.1da5 de São 8alv.'lC10r dizer que a- Fe- _ .._,a. ,aI: a. arm o n. V,

flcara 19ual.a um l>al�o. Terei de usar mais a 'direita Ao que. a no,,;;a l'eportagen '-1j'nou '.
deraçao Bahlana :le nesportos '1'c:�iestres foi multada I EdIflClO Machado. Tratnr

contra Mar�ianp e :;t�oar�i en.l êua ,.voJta selnp;;� procu- avaianos e.' atlE;
...
ticHn_c,s f.IC'ou sem d�;t�, para0 Jogo.. �ntl1:e ..pela_�ÇOAP e.m 2:' 1)liI cruzeiro,>, por haver ma!opdoc 1)0 local com o sr. VmbertOrando acel'ta .. lo.

. .
_

zacão d'
. - n

.
d. st..a rea J- . I) preco dos ln'�rc"so ,-

d
-

'1
v

-

M h d-'.> ,s�n o ·m2,mo [;l'cvavel o ;i::il cal1ceI.or,c·e'nt.)'·- DI'
j' .!:i-. _. S pOI' ocas.:!(' ,o p.re io Vitól'ia x,'

ac a o, o .qual· explicara'�lt ... -, � .,l... .1 ...... 3. lU:!. '

c motivo da venda.'
,

No .dia segu�nte voltaram á liça os �até!rinense�.desta feita 'para <tar combate ao quadro do Ri,) Grande
.d? Sul. FOI uma pugna atraente e de rara movimenta
çao;. tendo �. pl��ard final acusado cinco e t!'�.;, para f'S.lOCaiS. O prImelro tempo finalizou empatado pOI' ,2 x �.rvlarcadores:

.

Alfredo (2), Pimpão, -Anízio to Mal1dico
para os catarma.s e Base Aérea (2) e Clóvis- para os rà-
pazes da terra dos pampas.

-

Os conjuntos atuaram ��sim organizados:
...

SANTA C:�TARINA -:- Valdemar, Alfr�do e Poe.
ta,' Pe,dro, AmzlO e Crespo; Pimpão (All'nor) J .

M"nd J' V·
. oenlr,

" lCO, ose IeIra e Gaucho '(Lázat)
. .

RIO GRANDE DO SVL ,- Marazi�i: Zena a. Pi-

l,

-

EM CORTESIA
E EFICIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolís, Terça-feira 23 de Março. de 1954

---------- _', - _---------- ,----- _.___".t ...___._ _

JUIZO DE DIR.EITO DA c50 "ab .initio" e, julgadaJ \ ção dos Palmares;
COMARCA DE BIGUAÇÚ, esta,'se proceda de acôrdo

_ em 1726; a então Nos-
'com o disposto no art. 455

sa Senhora do Desterro foi
EDITAL DE CITAÇÃO do C.P.C. e seus paragra- elevada a categoria de Vi
COM O PRAZ!) DE TRIN- fos, sendo após, julgada .la, pelo ouvidor- Dr. La-

TA '(30) DIAS por V. Exa., procedente a
nhes Peixoto, passando a

presente ação de conformi-
20 de Março de 1823 a ca-

OD��Ab������deoomo�ill'������CW��eé � �--�-----�-------
ta Amntes, Juiz de Direito bem do C.P.C., podendo, as- Florianóp?!is,' Capital de
da Comarca de Biguaçu,

1

sim, o Suplicante, adquirir Santa Catarina;
.Eetado de Santa Catoruui, o necessário titulo para à

na-jónna da Lei, etc. transcrição no Registro,
Faz saber aos güe o pre- _ Darido a presente o valor

sente edital virem ou dele de Cr$ 2.100,00, para efei-.

, conhecimen�o tiverem que, I to de al�ada. Pede d.efer�
por parte de ANASTACIO ,.

mento. Biguaçu, 8 de J���l
SOARES, por seu assisten- 1'0 de_ 1954.· (Ass.) Acac;lO
te

-

judiciário Dr. Acácio I Zólnio da Silva. Relação
Zélnio da Silva, lhe foi di- I das testemunhas: Fernan
rígida 'a petição do teôr se- ! do Costa. Horácio Montei

guinte: - Exmo. Sr. Dr.
i
1'0. Luiz Ferngndo da' Sil

Juiz de Direito da Comarca va. DESPACHO: A. Como

de Biguaçu. Anastácio Soa-leeqUel> �m têrmos, Desig-

C.
1'tItttI. -

._' -_,

res, . brasileiro, viúvo, pes- i ne-se dia e hora para a
.. nativistas passou a se cha-.

.

O.'muni.CIÇ.IO
"

.; _ Ell1 JeJa''l'tl'd-,"� ""!'l'Jl'stosaBs-eOfeLtuÃaOd'U',' na's canchas da SOo'
cador, residente e domici- justificação prévia, ciente -,nar Grancisco. G'� Acaiaha .

1- "'� ,�OI _-

d P' D P tor Público . THE TEXAS COMPANY (South Amertca) LTD. ciedade de 'Atl'l'�dores de Flortanójx-Iis, defrontaram-selindo em Armaçao a le- o r·. romo . de Moirtezuma e fo.'i o V_is- " ...
.

.
.

4 (A ) TEXÀCO - comunica aos seus prezados freguêses as e.quipes do C'revrolet (Granadeiros da
..Ilhá) e Ara-dade, neste Municipio, vem Biguaçu, 11-1-5. ss. "-,

de d" \. J
'.

itinh h '.

.,

d P 15 dcone � - e' equr in on a, : amigos qU2 transferiu seu escritorio a' raça e
ras (Atiradorés) , levando a melhor, nas duas partidasPior' seu assistente judie I'a' - .Ab-elardo da Costa Aran- f- 1'-' 'l-. ,

-

R" d J
'.

r
z

bro: " 1° J 'nstalaco-es' d A I d
.

" n.
a ecidojno H) e a11e11'O _'\Jovem roju - anuar, para as suas novas 1 '

�. (20 'bolas) a equipo' os' raras pe a�' contagens e' _,rio, requerer uma ação de tes - Juiz de Direito. Pro- éni}5 d� .Ianeiro de.'187,0; io seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, 129 661 a 618 e.632 a 58':' pontos, r

usocapião, para o que ex- cedida a justifificação foi -,;onta do Leal - Estreito - Fone '6.221, onde espera' Os pontos IOl:am é'ETim distribuídos pelosSolorristas:.

t ta j Is d 01' sentença - eontar com a mesma preferência .de �empre. ARARAS - AILerto 144, C2.m_ili 142,' Osn,i 137,Põe a V. Exa., o segum e: es a JU J:;a a p
._ -.em. 1811, foi. - c.xeado o

. Comunico, outrossim, que toda e quálq,uer corres- • Georges 136, La��:·te J29, Vasd li!:.!, Afípio 117, Bubi1 - Possue o Suplicante; do teôr seguinte: Visto, municipio de Brusque ten- pondência poderá ser endereçada à:" l116, Cidade 114, 8.�'!k 71 e Ivo G8.um terreno situado no 10- etc. Julgo por sentença a do por' séde a Vilã-de São Caixa Postal, 62 - Florianópolis:' , I' CH�VROLE'J': __ Melquiad�� �'43, -Vado 135, Can-
gar Armação qfl Piedade, justificação produzida pelo' Luiz Gonzaga,. Em 1890 -/-.

- -'-'--'�-',---'---'-- -------.-,
.•
-- __ .

,tídio 134, Wa:ldemil'0 j 28, Henrique:: 125, Otávio 121,
neste Municipio, o qual me- autor Anastácio Soares, pa- pãssou a ter aquele nóme

�. _

-.'--.,A�",te.. '.' .'
..
,1)'., __ 'ç-': ..

' ',,'aN.'.Q.,•
__

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

L !I,.J._IaroldQ i17, G�níJ J��9 Egon 10tl, Paulo 54 e Na.:d�de 'de frente 121 m e de ra que produza os seus ju- ellJ,';homenagem ao", '�resi- _

.

------=_��
"- _

- fundos 2.000 m, ou seja r1dicos e legais ere.it9s. Cit�-' .�. :,�,,'; "

'Dr. milnci��Hos' .

, ",.�., . '.
.

,
>.' _

I \.
área de 242.000 m2,- fazen- se por mandado o Dr Pro- d�: A�'aujo�B:'usq�eE-':�,· Precisa-se de uma rtlOca co:m 'prática em s�rviços •O·do frente ao Norte�, com a motor Público e os confi- -' ='em 1:853, foi lçrj;:J.à a d� CO�l�a?ilidade. e .oactilC:grafla; as' interessadas �lll�:.,.:

.,

�estrada Ganchos Armaçüo, nantes do imóvel. Para ci- Freguezi<l;, da S�tii;sima ram dIl'lglr-se a ENfl;p..CO, -Santos Dumont, 15. _ I.
•

,

confrontando ao -Sul, fun- encia dos interessados in- T' d d
.

't Uh' d C----;
._-

'

B"
.

M
-

:

dos, com terra� de João certos, expeça-se edital na S�:a-a_C�tar�::;·a- _
a, e

asa a" eira �ar j
1 b 'fo'rrl1a do art. 455 § 1° do

_ em 1868, o falla't:.'...
·

o
'

.

.

d -u B
. -- I . ,1 ,)',:\BO A :'L:' ","_'ACoelho, o qua tam em e

no vende-se

..
aprasivel .Vi.vc:r:da �it.U.

a

_.
a a

...

'

fi.
u

..

a ocalUv�"
.I..!I...II!!�.!......

.' ") C '1.1

o confront-ante a Leste, e a Cód. de Pro�. Civil. Custas eX,érciÍo de' Francisco ,So- G. �3!, nesta ,.Cidade. ,M,als mforI1J.a9oes'�'c()tr o, S�nh?r kl p .� _� 'I Atual. Ãtlantida. Nac."O�ste c6nfina o cit�dà ter- afinal. Big�açu, 20. 1.

54'lla�0 Lopes evacuou,'Hu- :_\_lc_I_b_Ia_'d�� Dlas; rua Alvaro de�Car��I�o,_n.;,l?,.� -r!!!! I .!!!!!!... .
No progran;a:reno, 'com terras de João (Assinado) Abelardo da maitá, f!3rçado pelos ata- SINDICATO DOS. TRABA�H:ADORES,cNAST, .�;._. ,-As:5 _ 7 1/4 _ 8 3/4hs. I Preços: 7,00 - 3,50

Hock. 2 T.em refjl,eL,<�nk, sô- Costa Arantes Juiz de

Di-, ques d� Exército- Aliad?; 1-NDÚSTRIAS GRÁFICAS- DE FLORIA-' 'I Sessão das' .Mo(�a-:;
- Ili1}). até 14 anos.

bfe o aludido-terreJ;lo, .a reito. E para chegar ao co- "NO':pOr..rs - SANTA CATARINA ,

PieI' ANGELI em:
posse mansa, pacifica, sem nhecimento d� todos os in- -em 1869, o Marechal Fundado em 28-10-51,- Recorihécf�O ém 3-�-52 VZ:!I'H:iI.L wm,: 2(�?' �!J,oposição nem interrupção,e teressados, passa o presente Luiz Marques de Ca�ias.

No programa: � li 1iI_
com o ânimo de dono ha edital com o prazo de trin-

.

por extraordinários se;rvi-
r·i;

E D I T AL., N ücias da S�'i1am. Nac As 8hsmais de 18 anos, sendo que ta (30) dias, publicado e a-! ços prestados na' guerra, do
'I'rec:i:�: 3,50 ---,-- 2,00 1,"0 ,.G'l:�egory PECK

_. .'

i ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA. ,8,;'1:1 antec_êsso�, E.- Hoék, fixado na fórma da lei. pa-, Paraguai, foi agraciado
C>tanças . maiores de ri, san H;A�WARD em:'possuia as' Çlitas terras, nas do e passado nesta Cidade

,.
com o titulo de Duque' de Na qualidade de' Presidente cumpro o dever de ',:nos poderão cI,trar ia, 1 •

AS NEVES DO'di�smas condições, ha mais d,e Biguaçu, ao primeiro dia Caxias; :onvidar os associados deste Sindicato para se reunirem I s.:.�. -,�io das 5 }-.).".13.
.

l'" KILINMANJAROde' i5 anos. 3 � Não pos- do Inês de fevereiro do ano II -em 1872, faleceu João m Assembléia Geral Ordinária, a efetuar-se no Clube. �. ','
N O"". .

:le lnil novecentos e cin-! da Silva Tavares. Visconde �ecrE'"ativo e Cultural "15 de Novembro," (ex-Demo.cra-:· �'. � probraUla.��ind9 titulos do ,menci9na- ,
. 'a), sito à Praça 15 de Novembro n. 21,' sobrado, nestà

• O Esporte na T-ela. Nac."dõ te-q:eno o qual adquiriu quent� e quatro. Eu, Pio do Serro-Alegre, Brjgadei- �apital, no' próximo dia 26 do Gorrente (6a.-feira), às' Preços: 7.60 _ 3,50'pox_,':c.ompra mediante -r_eci- Romão de Faria ., Escreveri- 1'0 honorário do Exêrcito e 9,30 horas, en1 primeira convocação, com <:\ maioria
I

l' t' 11' mp, a e . anos.bo.,: qu.et- adquirir o don�i- �c Juramentado,· no impe- Comandante da Guarda los sócios quites, ou às� 20,00 ho�as, em segunda C9nvo-,.� .

- ;
f d t ,-'I .'Y_lf 1 lo ocasion '11' (ii) Escri- NaSclonal

.

dâ Provincia do :àção, com qu�lquer I�úmero de associados presentes,�l'(f,.(COIU' -un amen b nos ,. . --
_

arts'. 5-50' e '552 dó',Código vão, o datilografei' e subs- Rio Grande; �

"

)éjra tratar da seguinte,
',' ,

'Sessão da" :VI.lças
. ORDEM DO DIA r IFR ANGEI; em:Julgarnento e votação secreta do Relatório de 1953

i! parecer do Conselho Fiscal sôbre o mesmo. '.rEREZA

Florianópolis, 22 de março de 1954.
- No programa:

(a.) Euzebio Christovã'o de.Campos N·'!lcias da S�l1anr,. Na(. S, s<'ão das !\loç<i;,

Presidente Preç(�: 3,50 _ �,L:, __ 1,50
i

David NI'yEN - Ven

Kem'-eo-te-s-d-e . BortaJicas_ e. Flores i' Imp. até 14,·anos. I ��L�:� C'e:;at ROME-

.CHEGARAM ; .gd,-�llfi 1., C MUNDO A SErS PÉS

. DI,RETAMENTE DA DINAMARCA- PARA FLo-:rítsll._ �o prograrl"la:
Tadasco RIANOPOLIS SEMENTES SELECIONADA,S E DE .

- .. _._ -- ",. CineJornal. Nac.'
PODER GERMINATIVO GARANTIDO

. I. As 8h5. Pl'ecos: ��o - '00 -_ 1 ,-o
--- ----------------------------. G. A.: CARVALHO -_DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO Mi�oh; AUER e.:l' -I. )��P. �té 11 anos.

� MERCADO PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - �
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...

'L'-I.-RA TEH-IS.·.·.- el.U8E_.�,,-·.· :-: F'�1lERAÇÃO CAT�-
II

_.

' �'I R1NENSE:'DE FUTE,7:.
-

. em 1789, o Governo ,BQ'L, .'�

d M· G
.

V· d -' l . EDITAL -

'

e mas erais, iscon e ,'EDITAL N ,1.
. -"

l'
\

. .' ,

�

'..
.

-

, �.�.. ;-; , '<De ordem, do sr. J?resldente, convoco, pe,o presentede Barbacena, determinou A Diretoria do L�ra Ténis Clube torna pu�hco para I edital, os membros componentes da Assembléia Geral,em circular, a suspensão do I,J
conhecimento dos interessados que recebera propos- i para uma sessão ,extraordinária, a ser realizada nÜc,dia

'

lançamento da "derrama", tas para arrend�mento, do BA,Rd,e REST:URA�T. �� 24 do corrente, com. h*io ás ,19130)�('l'as, com a segUiu:. . " -: . I propostas deVf'I'30, ser apresenta as ao esoureiro ,�t te ordem -dOI c11'" '. " ,ê _� '� ",' '

,cujos efeitos vinha enquie- Clube �I' Dmíublo Mello até o dia 31 do 'corrente,

r
:

)
-

> K �:, � d "T{ ,': '- t G' l' .' ,

,.
, '--' , ,

. -' -

d 'a�. AprO\'lilçi:tO o .Le�u.ameo c era, .
'

"tando o nobre e heróico po- , Fica a critério. da Diretoria a aceítaçâo ou nao as
b) ,-'- Eleil;ã� 'de dois memnros cc Tribunal de :ri.s-

vo mineiro; propostas apresentadas._.' " :l, tica Despor tiva.<'

FIOl:ianopolis,. ,19 de ,Março,de 1954:" ., -

_ "',' Floh�p,)�nhs--, 19 de março o; 1954
- em 1794, na Bahia, ",' "I

,A �I�ET.:RIA
.

r

:/'_' ,:', (::.) Hélio .Qui.n't, f-,,'cretário

-vENDE SE Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não-

ferrosos em lingotes, chapas,' Tubos vergalhõés, etc.;Um l�te situado na Vila de Fátima, distrito do Es,:, ,Breu (Resina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponio,
'rdto, pfóximo à rua Pedro Demoro,-êQntendo 426.25 soda cáustica, 'Parãfina, etc.; Matérias plásticas' para

'--' '12. com 18,44 m. -de frente e '27,40 de furídos. moldagem, injeção, compressão, extl'usão, etc.: Celu-.

Tratar com vy-: SANTOS.
. '" _, t l§-ide, "Lucit(i!" ,etc,; R.�D. L ..LANç:::E� .C .. P 1396.,,-" _.

Distrito do Estreito - Rua 24 de 1\1aio 1261. i RIO DF. - Telg. LANGECELLERIN.

o ESTADO

. ,

'?Mtl-dQt...
não é nadai

: .

Em pó e em

comprl m Idos r:

Á data de hoje recorda
nos que:

�em 1702, uma

Neutraliza a hiperacldez
estomacal e age benefi
camente sôbre o fígado,

carta
"Mil" a

'régia mandou dar terras,
insentas de _ dízimos, aos

bandeirantes paulistas que

tomaram parte na .destrui-

nasceu Francisco Gomes

Brandão. Por sentimentos

Civil; e� de co�fo_rmidade
,C01U ô'91't: 454 do Código dé
'PI�ocesso Civil. Assim, re-
I

quer a V. Exa., se digne
ouvir os depoinientos das
t€stemunhas adiante arro-

crevÍ.

Biguaçu, 1 de fevereiro. -e1n 1874, faleceu a Du-
de 1954. qúesa de Caxias; ,

(Ass.) Ab'eZa,rdo da Cos- i - em 1874, em Niterói,
- t:r Ar_antes.

_'

faleceu, velha, abandonada
JUIZ DE DIREITO e pobre, a- famosa atriz Es

tela
.

Sezefreda d)3 SaLtos
viúva do grande artista
João Caetano;

André Nilo

ladas, as quais compare- Confére com o original a-
cerão em Juizo indepen. ,'ixado no logar de costume.

dentemente 'de intimação, D EscreverÚe, Pio Romão

procedendo-se-.- a jm�tifica- de F'a1·ia.

I
,.
I

f i'G Á I:n) P R I SÃO O E V E N. T R E

·1 OS IAROAAIÓRIOI 'A. CAlllY ,omuni,om que. por motivo de 14ria, ,o'o'i,..,.

os seus dÍYersos servi�os não ,funcionarão no período de 1-4-1954 a 30.4-1954.
': rodovio. um pliJntõo ficaró à disposição dos Srs. Médicos, para a entrega

Li�eAo��o�r�s ;�s �s�e�ia�:a:àsMd:� .la:::t�r::,o, S 28 _ C U R li I B A
.

,.' flORIANÓPOLIS
�_._���.�, .- ....

��1",::'_��:_�.:::::�:...:. :,;:=��:_"�:=�-�._._,,.;,,,....,,::o�--:::;::: ::.:;"""'-c==:r��_._..,_.;_.:;:�,.::::�;:::=�..--=-:�.:...--::::=:.:.,_,::.:'::=�_;::_.=:....__=___;_;.;__.--=--' _=..:..=;...:..:
.,..

5

Urt.a nova fórmula 'g'i'andem�nt. 'melhQ-:(ld�
-combinando ".�'. ,"- �

" ,,'
, "-_.- "

..
-

Cre:ne fk iloi:óet!/� t�.

LOç'1}1J fôc/r)lféiii�,
'

lNGRAM'S em potes • ,em tubos
,

�

CREMI DI IARIIAR MINTOLADq, ,

·1

Proporciona um barbear

••. Espumante
•••Suave

•••Rápldo
••• e, aqora,

UM "ODUlO IIISfoL.MYI ..
·

MUITO MAIS ICONbMICO I

ti

inernas

Su-

As 8h3.
1

.

". .. --- -- .... .

!m,l,w
I,' A_s 8h"

Exporfação do" Ex'erior
-----,.- ..�------_.

V·END'E -_SE' .' ,- "Qualquer procedência, produto ou artigo em qualquer-

ramo,. Informes a p�dido.

Por Imotivo de forca maior vende-se o Bar'e CC!l- i \._

feitaria "SCHMIDT", �ituado à Rua.Geronimo Coelho /. LEILõES DE FRANCOS' FRANCESES
nr. 18, nesta Capital.· , Já foram, iniéiados, Temos ótimas cotações - Azei-

Trarta no mesmo local à qualquer hora do dia. -, I te, Azeitonas, Bacalhau; Cereais. Condime,ntos" Conser-

'_._._.
. __ , ,I :::", ����'i.tivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos,

-OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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��--':"'_...,..",-,==="""",=,=,=-..-...,..-==",-."..,�.........,...::...=-"";_',,.,..,-,....,..,. ._,.•,

_
_;i{.,...,-- �_;__- _'._�. �. ,_._ _..,:_ ._�..".

MaterDldade ora Cadas lraRsporles I. CatariRtRSe
Correi ",;

O,RDEM DO, DIA

ASSJ.!:MBLÉIA GERAL O,RDINÁRIA

(DA ASSO,CIAÇÃO, IRMÃo' .JO,AQui�)

São convidados os senhores acionistas desta socie-

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

séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de
Florianôpolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte

' I

Obstetrícia Ginecologia Cirurgia.

Completa assistência � gravidês e ao parto, trata
jnento clínicos e operações de senhoras" com hospttalí
sação em apartamentos de: luxo e quartos de la � 2a
classe:

Distribuidor

C. RAMOS SIA <,

Comerdo - Transporte.
• '�t:t'ua Jol�"'Plnto,' 9 .Fpoli.

o j

ASSEMBLE'IA GERAL O,RDINA'RIA

ou permuta-seVende-se
. Vende-se um "Cadillac", 1950, completamente equi

pado, em perfeito estado, com rádio de 8 valvulas.
Aceita-se troca por casa ou terreno.

Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos _
Fernan

des Eingelsíng, no per1odo da manhã no Hospital da
I

Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à Rua;
Bocaíúva .,�o. 210.

_ _ \
'�i;,,��,,;���2�:;,.tlt�;;�:Iii,��;'iJ, ,', " qop!pro ,9,U. -assncí0-pi e

, -'I� ,; ;," "r"ro .' .''L,
"

"C':..l',;' ,fi 'l'
" ,7' ',r" , c '

"
,

' • ,;. ,.,., " '

,

,.

,

',-,.� J.. "", ....1tT1rtwa (!""'toJ'aQ"i-dÜ Ó '" !'" " "

. I '

: � �'. l ;

,

:;: ';�,{'1! .

Y ::-J,���ii����i�ri� diré:t��2�:i.fe):{Íl�nê�tê�' � �,; _;�;:' "c.omprQ pequeno armazem que disponha, anexo,
�

Mat.l'i�� � �I�ORIANÓPO,LIS ;', � .asa com 3 quartos para morar, em rua que passe o,
IhUl Conselheiro Mafra, 135' jrcular.,

Fone.. 2534 - - Caixa Postal, '435 'I'arnbem poderei associar-me com 30 á 50 mil cru-
,. End. Telegr.: SANDRADE seiros, em negócio seguro e lucrativo, tomando parte
Agência: � CURO'IBA LUva em serviços de escritório ou balcão, com retirada

h)tmida 7 de Setembro 33-20;24 atisfatórta "pro-labore",
Fone: 847 (Linha Paralela) Tratar com Aby Cardoso na rua Major Costa, 107

I b I-á • A·
Enil" Telegr.: SANTIDRA u Marechal Câmara, 85 - Estreito.

mo i I ria e
, ,'geQ(;lamealD' '�1LII��:n�:1:ti;;;n���4iAULO, _

Canjo-I. Â. C. FOlle;\'g-��:96'::" Ate�RI�i��:'��J(�>;MAR 'fIJMANDADE "DO SENHOREJESUS DOS PASe,OS

FlIld" TNegr.:;<ê'ANDRAbE ,'_;" �-:<�:- ..;.",: ;: ,,;
.'..

,

f��Jências$i�l�{nio:r� J�p.eir�;�é 6JA:l)�lo l!.0rizon�,éi7;�:' ta;O,SPITAL DE CARID.ADE

t,'raJego muttl,o/at·a; �fito 'p-aulQ, com ,f!,: Ejnp.r�8a ':#,e
.

Trana.., ,

'

, '�1.� ';;',i:",�,,:,:�;?/J ,Mi�as.,���qiS:$/1}
,

,� I
,

� ''.-':�'' "�,. :' �, Previnon��EI����sN�� �� d;:YiDd�D�rrente ao

i'" --' {'};\, lia 2 de abril 'estarei com o Irmão Tesoureiro na Secre-
aria desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Cate
lral das 9 às 12. horas'para o recebimento de anuidade.

Consistório, 12 de março de 1954.
José Tolentino de Souza - Secretário

_, EXpre8!\o
São convidados os senhores acionistas desta socie-

dade para a Assembléia Geral Ordinâría, a realizar-se
no dia 20 de Abril ás .20 horas em sua séde social à Pra

ça 15_de Novembro n. 11, nesta cidade; para' delibera-
rem sôbre o seguinte: '''';;�",� ,

1 - Leitura, discussão e aprovação do bàl�:ir�*;'
conta de Lucros e Perdas, relatório da Diii'éio�'
ria 'e Parecer do Conselho Fiscal. :"';� .:

2 - Assuntos diversos de interêsse Social.
Florianôpolís, 15 de Março de 1954.

ALDO ROCHA - Diretor Presidente

Florianópolis
de

.

\

RUA CEL. PEDRO, DEMO,RO" 1.663

ESTREITO, - FLO,RIANóPO,LIS

CASAS À VENDA:

E,STREITO,

JmtIlOS na Vila Florida
130.000,00, '(Estreíto)

"

"

IMAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTQ A

115.000,00 I LONGO, PRAZO SEM JURo'S
,

,
'Oportunidade especial pªra, aquisição, com grande

45.000,00, facilidade, -dé um esplendldo lote na VILA FL,ÓRIIDA
Lugar alto e saudável, 'e �todá facilidade de condueão.

j �

300.000;00IpriViligi:lda
localização, nas PRO,XTMIDADES De:> E�-

TADlO, DO, fiGUEIRENSE, assegurando valorízação Úlcera do estômago e duodeno

60.000,00' imediata. ,,'
'

Clinica Medica, doenças do aparelho digestivo, ti Ice-
,

OS TERRENO,S EM ZO,NAS MAIS DISTANTES as do estornago e duodeno e allergia-dermatologica.
130.000,00 _'lÃO, PO,DEM O,F,T!:RECER AS MESMAS VANTA-' Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do;Rio de Ja-

Peça hoje mesmo informações a ie iro, atende á rua Victor Meirelles, n? 18, 1° aad.
SOCIEDADE IMO,BILIARIA SUL BRASILEIRA liariamente das 9 ás 11 horas.

",�. ,: ;'" . LTDA. (SUBRALL, Chamados a qualquer hora do dia ou da noite no

Sscritório:' Edifício Sã" Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9.:.2, Iotel Cacique, á rua Felípe Schmidt.

1 - àAv. Sta. Catarina de
alv. c/5 compart.

1 - à Rua CeI. Pedro Demoro
alvo c/S comparto tem ar

mazem anexo, além da re-

sidência .

1 - à Rua' Aracy Vaz Calado
nova ótima água, madeira

,

1 - à Rua São Pedro, de aIv.
c/p comparto .

1 - à Rua Moura (Barreiros)
c/7 comparto madeirá .. ,

1 .; à Ruá Curitibanos (Ilha)
cj9 compart.. de .alv. . ..

preço:
-------------------------��

Prf ceito do Dia
CAUSA DA PRISÃo' DE

VENTRE

Alimentação excessiva

ou deficiente, regime ali:'
mental' monótono, masti

'gação incompleta, irregula
ridade de horário nas re-

feições, abuso de gulosei
mas doces, pastelarias, tu

do isso concorre para' a

prisão de ventre. Este é,
pois, na maioria dos casos,
o resultado de uma alimen

tação errada.
Livre-se d:a prisiio de

vent1'e p1'Ocuranqo elimi
nm' ou corrigir as irrequ
laruiades de seus hábitos
alimentares'. - SNES.

Ven·de-se
For motivo de transferên
'ill de rr sidênoia para ou,

;,j a cidade, vende-se um

I tiio estofado em ótimo es

tado, um quarto de soltei
i'é', uma mesa redonda, uma
«scrivaninhn e um arrnái-lo
p3!:a livros .

Trator à rua Tenente Sil-
velra, 130.

preço: ,Dr. Miguel Nunes Ferreira C A 5 A'
preço: CLíNICA GERAL

preço:

preço:

preço:

TERRENO,S À VENDA:

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos -

..

1 - à Rua Santa Luzia .

3 - à RUa Santa Luzia con-

junto '

; \
'

preço:
1 - à R,ua São José, ,.

"

preço:
1 - à Av. Santa Catarina .. preço:
1 - em Barreiros '(Junto ao

Clube Barreirós) .'." ..

CHÁCARAS:

....�-:'"".. -.='----

�"

preço:

3(t;OOO,oo
40.000,00

100.000,00
30.000,00
40.000,00

J
80.000,00

preço:
preço:

/

1 -: em Abr.ão próximo à Bom

Abrigo ,......... preço
1 - em Serraria c/2 casas de

ma"ira '

"

preto:

80.000,00

60.000,00
..... , ;�.

MóVEIS À VENDA:

v

l

1
1
1

Sala de Jantar cOllilpleta,
finO' acabamento, 9 peçás preço:
Jogo estofado, 4 peças . _. preço:
Dormitório, com 6 peças preço:
FO'gão esmaltado . . . . . . . .. pr�ço '.� "

.�

J

2.200,00
2.000',00
3.000,00 •

1.000,00

IMPO,RTANTE - V. S. desejando vender, liY""gar,
cO'mprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de'terra,
pO'ntos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
ciamentO' Canto, das S às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A - LA.C., põe tam
bém, à disposição dO's seus clientes, uín Departamento
de Construções, ,Plantas de Muros Etc. I

Aluga-se uma de alvena

: ia sita à rua 14 de Julho

n 505, no J:;ôrto marítimo

de Estreito, com uma sala

de visita, sala de [antar;
varanda, ampla cosinha,
oois quartos e um quarto.
para empregada no sótão,
sanit:íria comp'leta com chu

'/eiro, água e luz com abtÍn-
/

dância.
'

A tratar no mesmo local.
-

Vende-se-
I Vende-se uma mesa elas

tica, 6 (seis) cadeiras um

balcão e uma cristaleira.

Preços módicos.
Ver e tratar na Rua :q.,

Jaime Camara nO 2

DINHEIRO
DINHEIRO - em )::Jarce

las de Cr$ ,40.000,00 a ... ,

CI:S 500.000,00; Empresta-se
sôbre garantia hipotecária
de prédios localizados no

Estreito e nesta Capital. (
O interessado dirija-se �""

rua Santos Saraiva, 185 -

Estreito.
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i�' uma venda exeepcíonal para comemorar' o seu 300 ANIVERSÁRIO!

•
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1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DlYINO-c
1 CONFORTANEL TRAVESSEIRO

I .

.

Em 'Abril será realizada a mais gigantesca
venda especial de tôdas as'mercadorias do seu'
grandioso estoque, inclusive das grandes no-

, vidades de.inverno já enccmendadas, por pre, ..
ços- aproximados do custo nas fábricas .

,
.

.

"

. I

7
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L" C
.

.Justiça que solíeitavao comparecimento dn advogado do
" Dl'SCUrSo' 'do dep ',I --berlo'" e'aI- na- âmara

-

. tenente Alberto Jorge Franco Bandeira. O indigitado
'.". " .' _

'. �'" ,.
�, ,TIM. • li I' matador do bancário Afrânio Arsenio de Lemos, trajan-

Discurso profendo pelo Dep. Leoberto Leal na sessao de parte do Mínistérlo da Guerra, para pagamento dos sa
'- do farda da Aeronáutica, sentou-se no banco dos réus.

17 do 'corrente, .na CâmarOc,·Federal láríos relativos a 1954; apezar de constar do têrmode' Apesar de ser esperado o adiamento. do [uri, o salão .do
SEnhor Presidente: Itransferência do acêrvo, da Superlntendêncía das Em- O HOMEM-PENEIRA Tribunal do Juri estava repleto de curiosos. Como não
Acabo de regressar de Três Barras, Santa Catarina, prezas Incorporadas para, o Mlr.istérío, da Guerra, que -Custa crêr que um ho- 'tivessem comparecido os defensores do jovem oficial, o

onde mantive errtendimento com os �nti�os servidores I' êste �e encarregaria de tai� paGam.entos.' recebendo, par� 1f b f d d u magistrado suspendeu a sessão. Bandeira, com o sorriso
da "Southern Brazil Lumber & Colonízatíon Company" tanto, daquela, enquanto nao providenciasse verba espe- mem a a e iza o, ex- ep -

calmo crue o-tornou conhecido durante os inquéritos pó-
d TA B h b I 'f' 1 f'

, ,,'
•

d d I t d
'1.

no quadro da antiga Serraria e res arras, oje so Cl ica para ta im, pOI empres ...i�T.O, os recursos necessa- ta o esta ua, aparen an o licial e judicial, abandonou o recinto do Juri, seguido da
a responsabilidade do Exército Nacional que alí está pa-I rios. ,

' ,bom fígado, queira tapar o escolta, constituida de' dois oficiais da Aeronáutica. Sem
ra instalar um Campo Militar.

,

Permita-me o Plenário que cu trace ligeiramente 'U sol com uma peneira. Aliás pre sorridente, mas um pouco contrariado, o jovem aeu-'

Não' vou recapitular os fatos vergonhosos que, de- I
situação de calamidade em que se debatem os 246 em- ,

M SOL .ado teve que enfrentar um verdadeiro batalhão- de fo-
C M deveríamos dizer U .

ram lugar a .que os bens dessa antiga organização, que pregados-da antiga Lumber hoje servindo no ampo 1- tógrafos, à- saída do Tribunal do Juri, já que o magistra-
foram encampados, passando a constituir parte do acêr- litar. Eles, com suas famílias, ao todo mais de 1.200 pes- Não é que o sr. Aroldo

do permitira a entrada de fotografes. Em .seguida,
"vo da "Superintendência das Emprczas Incorporadas ao soas, não dispõem mais d� ,dinheiro, nem de crédító pa- Carvalho (diretor do jor- Bandeira, que despertou a atenção sôbre sua pessoa nos

Patrimônio Nacional fossem vendidos em concorrência- ra prov�i aos alimentos e' ao vestuáiío. E, faltam apenas, nal "Viva Papai" editado corredores do Forum, desceu apressadamente as esca-
\ pública, por "tuta e' meia", com desobediência do pré- �rês'me,se,"s 'para. q�e �e.:, inicie,:): inverno, ,rigoroso naque-. C h) t t las, rumando com os me,mbros da escolta para a Base

1
-

,

- em anoin as vem en ari-
prio edital, aqueles que tinham grande valor, ficando a I

as I>:;lr.a�en�� �- o"
:

• •

'

'

,

;_

,

'

;
'do dísvlrtuar as "constan- \érea de Santa Cruz, onde se encontra detido há mais

velha Se:;'aria de Três Barras, uma das maiores- do mun- "
. A};�pbslste�ClQ ,M�t� �a 5a. ��lal), �,!spe�deu há ,

Ie um ano por fôrça de uma ordem de prisão preventiva.
do, mas ja obsoleta e'Iocalízada em região onde não mais mUlto,�forn�ll'�ento�, de maneira que esta vaSI9 o ar- .tes vitórias que o sr. Ne- J jlblgamento do oficial - voltou a reafirmar o presi
existia matéria prima, reservada para constituir - um

f maze� pa pa... ()��p'()ÜCoS gt:neros que o Comando rêu Ramos vem corrquistan- lente' do Tribunal 'do Juri - serã realizado impreteri-
"presente de grego'{.para o Exército Nacional. Ic'� U�dâdecónsésu�,��q:uiri': com as Econo�ias Admi- do para a manutenção rda ,

velmente na próxima sexta-feira, dia,26.
Conforme eu alertára em meu pedido de Informa- nístratívas, chegam a�nas '�arét 11m fornecimento que dcmocraeía, para a honora-I

P ·

d '

ções a, posteriormente, em umTnquérito Parlamentar, !�tinge às raia,s:do Inacreditável. Cc-nversei com donas de art. O Social Dem,ocra'I.-lto'ocorreu precísamente..o que era de esperar. I essa, de família numerosa, que me descreveram o seu Lílidade do Parlamento 1:' p "

Todos-os bens de valor, entre os quais a magnífiéa, i desespêro",Recebem elas, um r,uilo. de açuca.r por mês, para a glória de seu Esta-

propriedade de Calmon, �om duas serrarias, desvios fer- I <!u�tro quilos de_ arroz, alguns QUIlos d� trl�O .e nada do natal? Quem é afinal o POsto dta Jllsl'am'ltoto' DIIl·ltoralroviários, trezentos mil pinheiros, outras tantas Imbuías, r mais, Dínheíro nao tem para procurar o comercio local
sr. Arolde Carvalho (no u a Ú" n ti

fic�lU com os fe.lizes adquirentes,' e. a ve.l,ha Se,r.raria dr,� I f;: ninguém m.ais lhes fia u.m,. eru.zl'lro siqu.er. ,
- D O f 1 d C 1 b ról das cousas) para desme

Tres Barras fOI entregue ao Exército ja prátícamente o Major yama, o reia ,� ava aria que e Su • Na séde do Partido, à- rua Arcipreste
imobilizada" ficando ainda a cargo do Exército 'p6'! 'Comandante do Campo ..;_ o -::0:, andante se ausentou e recer 'de um conterrâneo
cúmulo de desventuras, todo o antigo pessoal da L�fuliér,,�co�sta que não mais regressará - escutei palavras de .que só tem sabido honrar til Paiva; n. 5 (sobrado), os correligionários
o qu;. importa �uma re�ponsa�ili�ade, se se q,:!i��r;:"-' (t�s�spêro .pela trist! situação, atus 1, ao inesm_o tempo que engrandecer sua terra? encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17
pensa-lo, de mais de qumze milhões de cruzeíros 'dê,;;" aj,!lza4aa" ponderaçaes a resoelto, da soluça0 ql,le urge Quem" é o hornem-pe�ei�a? horas, pessoa encarregada dó alistamell-
denizações. /"�''';;':' ,�Jak�a,,7.'

"

,,' "

Depois de recebido o "rédio presente" confél�me 'êJat /:: Siiq daquele digna oficial as seguintes considera- Um hatrf,(j'tio 'desa{iandu- to eleitoral.
pressão de um 'ilustre oficial ;0 qual os hábeis a(lci�lren� r �ões: '''Impõe-se que o G?vêrri? pagu: (.'s airazados a_?s estn!las? Um -ric;lrêt-à : efll

tes do restanté doacêrvo, lográram confundir 'fói-se-vê- trabalhadores do Campo, md!!lllz<, e dIspense os que'nao busca de r.ol,:)l':edade? Na,

rificando que tôdas ai profe<;:ias dos que córihecerido 'à' são ne<;�ss:?r.lOS ao seu �uncio.n�r;l�JJto, e -llão o s�o 'qua.3i da disso. L' um lrero políti"
trama, auguravam um máo sucesso para � êaso "aÍndâ:es-' todos. O Fxército pogerá vender ó m�terial qúe exist':? ,

tavam aquem da realidade.
'

,

�'
"

"
,-

,',
.

",

DO Campo - só os trilhos lá e�,!�'{ente's vendidos COIitú
co ... uden:st ... E esta dit(]

Até hojé não ficou resolvida a"sitúa�ã� 'dos serViáo.: f�rro �elh? produzirão o,it?'mf,hões de cruzeirôs, alérr. tudo. Cr)'mo Úmtos outro�
,

res, que chegam à passar fome com as suas famílias e (-, das maquwas desnecessarlas cue em grande parte:;e tda mesma jaqueta parti·
campo de manobras ainda não está insjplado.

'

ercontr�m expostas ao relento - e com ú produto �n:., dária) vi,ve do ódio e paré1
E' de desolação, o estado � que chegou o patrimônio. talar CQ� J:erfei�ão o Campo �� 1rei�amento". o ódio, Seei eonhecer ou.

entregue ao Exército e a situação do pessoal,civil é ab. '

, ?UVI do Major Oya�a � r-J:''''maçao d� que, se o E
'

tra cartilha. Em Florianó.
solutamente insustentável. '"j

yercIto nomear uma ComIssao (,H.e arrole e venda o ma,

No co�é'r do Aano passado, o pessoal da Lu�b$!;" os
tU'ial da ::I .umber" qu� 'flass:'). ao seu contrôle, terá 're· polis, em cEida cem pes�

"flagelados de Tres Barra:>", como éram conhee.tdós' no (.Ursos SUl.Clentes para mstab.r o Campo. E urge que as �ôas, t,alvH um ... , t�nha ou'

Norte do Estado, chegaram ;:; apelar para 'a cariâà'd�tpú.� l>; IIo faça porque êsse valioso [-u1rimnio está se .deterio vido fa1::!r n;_, AroIdo Çar
blica, para darem pão lOS r lhos. . tI;:,'�?�', ,iando.:,

"
"

" valho. Enh etantc purantEl,
Depois de muitas demarches, com o ComarlJàrite do:: ,

',�ão, qut'i'O c�nçar mais' os I"lfUS dig!1oS par�s; CQd
, , , t" t d' Ih d d'

,,.

d T A B d quatro anos êle viveu ',na
Campo, eu, os Deputados Saulo Ramos e Wan4,er]:ey Jú-,;; o� n,s es et!. es" a o ls���a (? res' arras e os ser,'

nior é o Senador Ivo d'Aquino, obtivemos da boa von-
. '�'ldores da anbga L\lmber.. . .

Capital dó Estadô, como

tade do ilustre Ministro Oswaldo Aranha um adianta-: :;' Quero, entretanto, para tcrL'JiUar, transmItIr desta deputado estadl'al! Ultim1;l-,
mento de quatro milh(:)es de cruzeiros, po; conta de um Ttib�na, o �pêlo aos dignos M,;nbtros da Guerra e de, mente <;elt nome' foi maÍ!!
crédito 'especial de seis milhões e meio, a ser votado ao Fazenda, que lhe fazem os qu� '<:;'V'em no Campo Milita"

\ 1 T A

B 't'd
.

,

v,entilada ,por CHasa do, es·

MinistériQ da Guerra, para o' atendimento 'dos salários .( e res: arras 'no se,n, 1 o segl.,Inte:
dos servidores da Lumber. ,

1° - (fue/se pagu'e, com' c s<irydo do crédito abert" cândalo de. jeep abandona,

Esse pagamento, ocorrido em agôsto, impediu, qUf{ p{'1a �ei n 2.150, os salários "er!t él�razo relativos .a 1953 do. Aí pel1 menos, as ro·

os "flagelados de Três Barras" já então no limite da re. ,

2 - que se tOlPe� �rovrdenc"as péFa a�le seJam pa das polici:üs tOl"_�,aram co'

sistência físic� cessassem de sofrer, naquela 0l'as1fo.
gos ��ontarnente os s�la:lOs. d{1 ,�no", �1tl'e:�tE:; .. .

nhecimento d� ,sua existên.
Não perderam entretanto por esperar aqueles veUio" i)

-

-.".... que a SubsIstencIa da 5a. Reglao Mlhtar seJl .

Q d f' b' d
trabalhadores do Brasil p�is o sofrimento recomecou li;- autorizada a fornecer o.Armazem do Call1po par� que a

Cla. ua;1 o ;11 � l"Iga o a

go dep<?is .. "

" ��me 'e'� desabrigo não, continuem rondando os seus h.a- �devolver o wlculo (s�m
", Apezar de votado o crédito, em regÍlnem de urgên l'Jtant:�, "

'

" A' A '.
dano) de q�e se apossara

cia, pela Lei 1}. 2.150, de 30-12-53, até hoje não foi en:
..

4 - �ue s� resolva d� uma v�s,por todas, em.deÍl ;'ndébita�,e-nte; para usa-lc

tregue o saldo, no montante de Cr$ 2.509.289,30 ao Mi- 1 n�hvo, a slt,!aç_�o dos servldo�E!s �lVlS d� L.umber, 1�() em passe::," f' (nas horas
l?-istério da Guerra, para pagar os salários dos meses de deles sob o 'regIme d� Fonsohdaçao das LeIS, Trabalhl5

vagas) em cabaia política.

.

.

setembro a dezembro de 1953, tas e, 66 extr�-n\lmerarl6s;
,

Tamb{m se desconhecem' qu:;;isquer p:...ovidências dI. 5° ...... que se proée�a de pranto à insfalação do Cam- :G:sse, o homem�r;eneira. O
�_' --;::_'

-- '_- -- - ..._ - -, po Militar, lá ou em oütro ]r,cal adeq!.iac0, já que-os r� que'vem ilisultondo a gran
cursos para 'tanto, o mát:!:tial lá existent e, SI" ,não perm l' de figura I!acional, cujo Inecer ao relento," poderá produzir.

'

- comportm"(l"nt(l cívico e

m o r a 1, credenciaram-no
(mui justa"lll:,tfe) ao títu Ilo de: O Homi,m Austero

'

da HepúbUca, Mas o sr.

AroIdo Carvalho tem que'
falar ma!, oóar, caluniar.
Caso co. tl'ário 11ão

terá)l:.agagem !);;11'a íigurar na

chapa ao fulm:o pleito, co·

mo ardoro�Q uctenista. Aí

Florianópolis, Terça-feira 23 de Março, de 1954
"

Essa gente é de... arder!
,

Do jornal Alvorada, diri· lípi-i.!dos, concreto! ou as

gido peb sr. deputado Cás-I falto, (jU€ são rC1-igosat.
sio Medeiros, extraímos

O,)
p01'q:tte o� motoristas pode

que segu.e: riam e,xagerar a ?)clocidade

Os oposicionist(ls são ,ter- ,dús teus 1'eículos.
ríveis,

,_.

Os Postos Fiscais, "úma "

DizerE que tudo 'vai mal. béleza. E' () cúmúlo que

Que as nossas estradas se pennit,a os' colonos tm-

estão toda.s esburacadas. zerem �·.Gas verdu-ras, ovos

Que os Postos Fiscais, e !.Jal-'inhas para as,

feiraS'1c1'iação do, n<?sso grande Ir(�? fazel' concurrência aos

mago cJas fina,ngas: Dr. lwb1:es '·t'lLcarões. Qu.e se '
'

Ba'yer (se é Bayel' é bom), tleh{' p�ssal', mesmo à cus

constit;w'ln ttma verdadei- ta de-iJgumas nota.'! amare-'
,

m aben·agão. linhas os' grandes cami

_ Dizem que temos um go- nhões cargueiros. Coitados

i'êrno q.ue se diverte e11.- Pagunttantos ''imposfOs,...
quanto' o povo sofre. E I�e o f,overno e seus

E dizem i/$,so e mais aqui- auxiliares se divertem, fa
lo, só para irritar. -Só por zem fJrG.ndes ,!!iagens ao

oposição. Só' por espírito R ia, vã:o às boates, bebem

de contradição. u"is;�r1J li custa do Estado,
,

M li.S as cúisas não andam

,assim ltio mal.

As nossas estrádas estão

esplêndidas. Nós nos sacu�

dimos "na constante � bura�

'-lueira Quebramt;,s as mo�

La,� �(.[s cl·àteras e n.o:. divel·
ti,mos nas constantes ondu:'

nada j'issO tem importância.
E' necet,súrio q'ue se mos

tre ahi 'h'a que em nosso

Estado andamos às mil' ma

radlhas., (Embora o povo
!Pllha

_
que apertl!r rlJ.ais a,l-,

Duns furos na, cinta peló
pre",o escé.'1'chant(# dos ge-

lações. ,:'I,.Jat. isso até é bom, nêros de primeira necessi

Mait,o mel_h (;)! do que, estm- a 'HIe),

Esquecimento'
o Presidente da Assembléia, para defen

,der-se, de' um pedido de informações formulado
)lerante a Comissão Permanente, a respeito de
negócios feitos com carros da Assembléia, 'li
mitou-se' a fugir das respostas que devia dar e a

repetir que procedera" na compra de um carro

lIsado, lal qual o �eputado Protogenes Vieira,
lIa contlna de um carro novo, aquela feita no'
lHo, esta feita aqui, com a'utorização da As-
sembléia.

�

Se transacôes dessa natureza foss'em feitas
F
por um João' José de Souza Cabral; por. um Es
tiv.alet Pires" por um Cássio Medeiros, por· um
Braz Alves, por um Vicente Schneider, por um

Eroní Teixeira Pinto, por Enedino- Ribeiro, por
um Osvaldo Cabral, por un{ Elpídio Barbosa,
por um Bahia BitencQurt." por um Bulcâo Via-.
na, por um Francisco Mascarenhas, 'Pllr um

Antônio Almeida, por um Fernando Oliveira,
,

por I.l,m Wilm:l1' fIÍl;,- I,or um JO:I() {ot!lho de
Souzà, põr um Ribas Ramos, por um Celso
Branco, por um Siqueira Belo, ,p�r um Clodori�
co" Moreira" por um Gallotti Peixoto, por um

Otacilio Nascimento, por um Lenoir Ferreira,
por um Ft'edel'ico Kurten, por -um Barros Le
mos, por um Ivo Silveira, poi um Leciari SI0-

�

winski, ,por um Renau Cubas, por um Walter
Tenorio Cavalcanti, lJOr um lImar Correa� por
um'Romano ,Massignan, por um Caru-so Mac
Donald,' por um Olívio Nobréga, por um pa
Nova, por um Waldemar Gl'uba" por um Aquiles
Balsini, pdr um Nelson Brasil, por um Padre
Rabelo - por certo que o sr. Francisco Neves,
'oui�lltro repi"esentante qualquer, não pedi�ia as

informações que pediu, como njnguem as pe-
diú, quando o deputado ',Protógenes Vieit'a,
honrado, Presidente do � Legislativo, adquiriu
aqui um carro novo para a Assembléia.

.

'A �êfesa do alu_al Presidente esqueceu-se
disso .. :

'

"Qualquer um :lesses srs" deputad'.:,s, na pr�.
sidência, s� venqesse ou comprasse qualquer
VtÍculo faria uma operação às claras, lisa, lim
pa, honesta, sem motivo para, pedidos de infor-,

como o qqe foi: feito,,,slo ve�dad.f� �l

está porq',le Co diretor

jornal' "V:V"l 'P&pai"
'

tiu-se (r-':lf.::�!amente)
homem-pcne;'c'D

do

ves·

de

BUM.

oas QUO poderá
matar em 30
SBIIOdos

,

DENVER,22 (U: P.) -

o jornal "Rocky Moutain 1
News" inform� que o Cor- í
po Quimico do Exército dos 1
Estado:; Unidos está fabri-I
cando 11m gas contra os '

nervos capaz de matar uma

pessoa em trinta segundos.

Acresc!nta que o referi
do gás, ao qual foi dado o

n�mc d� 'G-Gas" 'é,fabrica� Ido no Ar�imal das Monta�
nhas Roéhosas, e que o ge
neral E. F. Bullene, chefe
do Se,rviço' QUlmico do E-

xé�cito, confirmou a exis

tencia e a fabricação do

ii'e-Smo.'

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

t Missa de 7- dia
dou} Roberto Bri,clo GoilboD

-

Os filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados e

sobrinhos de JOSE' ROBERTO BRIClO GUILHON,
profundamente consternados com o seu falecimento,

convidam os parentes e amigos para assistirem a

nissa de 7° dia que farão celebrar em sufrágio de sua

)lma, no ciltar de Nossa SenhOl�, na Catedral M'etro
politana, quinta-feira, dia '25,' do corrente, ás 7,30 horas,
agradecendo antecipadamente a todos que comparece
rem a êsse áto' religioso.
.. _._çW_=.�4M.�_�_�wW.�.�_�_A.�-'·W�_�.�w�.�.�_�_�.w_�.�.�_�_���_ww�= __

.

Os maus exemplos, diz velho princlplO peda
gógicos, são mais imitados do que os bons.

Aqui na Capital, entre os círculos udenistas, o

péssimo hábito de o governador lançar mão do
alheio para enfeitar-se esta fazendó escola. S. Exa.,
até' há pouco, usava só do chapéu do sr. Getúlio,
Vargas para alardear operosidade. Os armazens,
os silos, as pontes, os grupos escolares, as máqui
nas, a,s sementes, .os adubos - tudo obra federal
- foram ,explorados como operosid,ade boníha�seana.
Cansado de enrustir as realizações da União, S. Exa.
resolveu avançar nas do govêrno ànterior. Para
disfarçar a apropriação indébita, S. Exa.' retardou
de dois anos a inauguração de alguns grupos, que,
em 1951, estavam práticamente concluidos ou con

cluidos e não inaugurados, como o de Itajaí.
/ Depois' passou a chupinzar' por atacado em

obras outras. Assim é que, no Posto de Puericul
tura Udo Deeke... de. Caçador, inaugurou uma placa
com os dizeres POSTO DE SAÚDE.

Esse avanço no alheio está-se refletindo... Já,
há tempos, indicamos a odgem de uma crônica dó
Tenório,do Diário da Manhã: um plágio m'iserável
de Medeiros de Albuquerque. Demos, à época, as,

duas comp�sições, h,do a lado: a original e a fur
tada.
Agora, no domingo, saiu outra. Em dias da sema

na p�ssada; um jornal carioca contou o seguinte
episódio: O sr. Marcos de Souza Dantas, presiden
te do Banco do "Brasil, fora procurado por um i1us
tre procer da U.D.N., que lhe indagou da melhor
'hora para ir ao seu gabinete, pois não desejava
aborrecê-lo.

- A qualquer hora - respondeu-lhe distraido
-6" dr. Dantas.

Êsse epi.sódio apa��ce dtmingo no órgão oficio
so, com- personagens' da nossa política: em vez do
Presidente do Banco do Brasil está um chefe pes�
sedista� e po lugar do procer udeÍlista, um deputado
pessedista.

'

Aí está no que-dá o mau exemplo do sr. Irineu
Bornhausen. I
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