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IOm.,;1 anti.oD.iá. tii,io d�- s. (.ta,.n� 1- LONDRES,23 (U:P.) As transações se fazem

"
' An� XL' 'I

° mercado do 0l1ro de Lon- em libras esterlinas. Um

dres foi novamente aberto, COL.! rádor deve contar com

.N
"

1 nepois de ter ficado fecha- I. .. adquiridas por meio

; I · ',1 .a� 5
do, durante ts anos. de dolares canadenses ou

O{)oI ....).....()....o._.()�()... Desde 1939, o mercado do amr i
'

canos ou com ouro .

e1" 1... . uro, que em certa época De outra maneira só se

foi o maior do mundo, ficou pode vender ouro no mer-

'fechado em virtude do con-I cado. ,

trole financeiro britânico Entretanto, ainda pesam

- DEPOIS DE 15 ANOS REABRIU O
MERCADO DO OURO 'INGLÊS
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\CÔRDO COM A
No dia sete do corrente, noel Cardoso Sobrinho, Er- an-eios do povo. Por últí- ��(: do período do controle

I 17 b d ARGENTINA
em Xanxerê, com a presen- nesta Balduino, José Pe-, ma, congratulando-se com }'JTI ora o preço' o our.:

ça dosDrs. Serafim E. Ber- (l1'oSO Lang, Avelino Bamp,
I D� convencionais pelo brí- 'H)Vamente esteja em liber

taso e Cid Ribas, devida-' José Sabino da Silva Netto, Ilhantismo da convenção,
I
dade de subir ou baixar, o

mente credenciados pela
I
Adão Gavena, Julio Torta- falou o Dr. Serafim Berta-

(J�I:?'C(.ado
operará sob restri

Direcão Estadual do Parti-' te; Ventura Mialicrini � I so, o qual antes de encer- ÇO�\s.'
,

, ,-

do, foi rfi!alizada, brilhante � Hep. ne Fachinal dos Gue- raro a sessão, concitou to- -J-A-N-I-Or-N-A--O-G-OS_
I bA assinatura pelo Itamaratí,convenção, á qual compare- de s, João Souza, ,Gald.in.o dus,' os homens de o.a von-

T'OU E PUNIUI do novo acordo comercial.
ceram, apezar da constante Ri' eiro dos Santos, Plínio tape a lutarem pela ímplan-
chuva que desabou' sôbré a .Bonan, Deolindo Baldisse- tacão de uma melhor admí- S. PAULO, 23 (V. A.)

Brevemente de�e:á chegar
I �

bl dA' -
. o cereal adquirido peloregião, cerca de cem con- ra, Francisco Rosa dos nistração pú ica, cerran o

- O sr. Jamo Qualtros sus-� Brasil
'

b 1 d f! 1 d P S D ' 'O di f'" rasu, em recente concor-vensionais que entusiastica Santos - Hep, de A e ar o i eira nas restes p " ., pendeu por 3 las o un-
. ., .

d 1
.

L P 1 R S· d 1 partido nue têm U.IU 'pro- ' ,. L' P
rencia publica, a Turquia e

e emocraticamente e ege-, uz, er 1'0 osa, 111 ona 1 cionario auro r e s s a, Canadá N- ,

d
1'''1',. os membros do Dire- da 51'1\73 e Sá, Josué Anoni. zrama a cumprir e que o transferindo-o para, a sec-

.10 ana a. ao esta sen o

questiunculas político-parti- rafim Bertaso. Pará 1° vice- ".".__ �,'"

d
"

I mais espera o trigo russo,('1";I'I';oS, saiu de seu mutiS- Presidente; Dr. Cid Ribas. tório daquele município e A1�ÓS a eleição e posse cumprirá pelo va ar é von- ção de parques e jardinsU .,
-

d adquirido por intermédio. P 2°' P
.

d t· Nes que ficou assim constitui- dos -uernbros componentes ta e de seus componentes, dos cemitérios, pelo fato demo e está se re,?rgamzan-·' ara VIce resi en e.
, da Finlandia. Trinta e oitodo para o próximo pleito. LOr Grando. Para Secretá- tio: do Líretórío, fizeram-se A convenção do P.S.D., emitar o prefeito. Com efei-

mil toneladas compradas.Em duas sessões roemo- rio Geral: Ivo Patussi. Pa- Adilio Fortes, Aparicio ouvir os Srs. Adilio Fortes em Xanxerê, co�sti�uiu to, o sr. Jânio Quadros não
-

, pelo Brasil àquele país fo-
ráveis que realizou, em da- ra 1° Secretário: Arnaldo Jl�JjO Farrapo, João Brolo, o Dr, Cid Ribas,' os quais uma prova inequívoca ,df tem o senso de humor, pois,-,

d '

d ram desembarcadas aqui,d 'Mendes. Para 2° Secretá- Jorge -de Moraes, Juvencio em í)r;}hantes palavras e- que esse parti o esta es diferente do sr. Getúliotas espassa as, reorgamzou segundo informou o sr. Itti-
seu diretório munieipal e rio: Ari Carvalho Porto. Gomercindo Ruas, Benja- xaltai am a sinceridade

I
pei-tando como ..trn gigante Vargas, terminou aplicando giba Barcante, diretor do

M D· Para 10 Tesoureiro: Dr.' rmm Bortoluzzi, Pompílío sempre demonstrada pelos para o próximo pleito e a a pena ao rapaz, só por-elegeu sua nova esa 1-
, . Serviço Nacional 'de Ex-

rctora, acontecimentos ês- Chaim Welczer e para 2° I Mendes Moreira, Giocond� pessedistas no cumprimento sua marcha vitoriosa, com que, deixando cair os cabe- _

..

d T.I
'.

tidá
.

I
.

is ad pansao o rigo.
�'(S que pela afluência de Tesoureiro: Dante Travi. Carlezza, Luiz Mazetti, Ma, f de seu programa par 1 aru o nevo, nmguem mais a e, los sobre os olhos, num" I

�

dementos dos mais desta-
- I:> que ,'rora mais do qUf t.erá, per.feitã imitação do edil

�
,

l
CORDEIRO DE ,FARIAS CANDIDATO

I
t:unca o pcwo 'es,t.á compre, No? pró,ximos numero!> bandeirante da�a trotes no lANOT' FEZ CHO-cados, de inegável prestígio, M PERNAMBUCO

I� reconhecido valor moral E '

ende�'1do quais os verdadei- darell1Gs publicidade ás proprio chefe de serviço do. VER EM CAMPOS
á ros democratas capazes de demai8 �,�,ivi,dades do Parti- dcpartament<?- onde trab� fflue compar�ceram pri- RIO 23 (U P ) ° ga dos e fenadores tiveram b

-

RTíO ')3 (V A ) T 1l·l1·el·r'a convocação, vêm de- ' ' . -.
-. cií!:igi-rem a om termo m u\J Social Democl'Mico, .n1l .lhava,.O sr. JânÍo Quad1:os �I , '4 .•

- e e-
- binete do ministro João contato cóm o titula'r da A _'_ '.i-. _ '.- """ 'h' d d d d'monstrar que essa agremia- CAND,TDATO '0- 'M('! -?l�níia�.ãp, ",.dQS Diretô_ri.bS�I-ãp_'à'réceu'rio'r�fetido depái:-' g:,a�as c ega os a ci a e

Cleofas �steve multo�ovi- gricuH'lra sObré os proble - ',l I
-

d 1:1 1"11nense de. tampos o1, .,

__ "R l,10S mUnlClplOS

rec�m-cI'la-1
tamento,e nao gostou a'no,. lO iJ "

,

,�,c,,'ão po Itica e a que con- ,

d l't' d b't \.� 'STRO D \. 1\( Ir(lentado. Elemer,tos, .

e 1:J�S PC'I lCOS e 2m lona '; I.._ ,,_,. :. :X'�.
-

, idos. � . ( *'," 'ticia�"at:lli,(!,_alldQ a. ,p'éna rus- ..,,!paior,�centl'!'l prQdutor de)\ grega a maioria da vontade d' 1 d
. .

i JO.r.R; il
-

_ :s- _

,./_.J,.
d 1 pr..oje&.�o qa UDN, _eP'l1t:l- ,cionR. �- a �C?n0mla ln €oI' - --t:fTL"Tú 'Í:l. 1 .,., '- , "

{Oe! t'oz de ChJ.pe�6)- éiplinar em Lauro Pressa. i:çucar do Estado do Rio,\ �lGitQ,ral o povoo c lapeco- ''',

'I P b A
__

.

na {e ernam uco. 'r.e, - 1I'0r111am que' o professor
FÁBRICA ,DE BARRILHA E SODA portagem apurú':;. que �ssa RIO, 23 (V. A.) - Du- .Tanot Pacheco repetirá há-

CAUSTICA EM CABO FRIO ntividades no setor p�rnam, ranie mais uma hora o mi, TÉCNICO ATÔMICO PREVÊ A INVEN- ,je o seu trabalho de provo-
cuc:an::> encerre',',,"·uma no- nistro da Agricultura, sr, çÃO DE NOVAS ARMAS cação de chuvas artificiais

RIO, 23 (V.A.) - Fo- sentar denlro de dois anos vj(jade de grande sensação, João. Cleofas, conferenciou, ' naquele município. Para
1'am assinados ante-ontem os primeiro prochItos dns Segundo se murmurava, o com o sr. Tancredo

Neves� D_USSELDORF, 23

(U'I
guerra todas as grandes ci- tanto, fez grande encomen-,

dois contratos entre a Com-: fabricas que produzirão, a- gcvernador Etelvina Lins, tituJar da Justiça. A saida, P.) - O prof. Oberth, in, dador. do inimigo poderão da de gelo sêco, visto pre
panhia Nacional de Alcalis' lém daqueles mencionados como já lançara a candita- abordado pelos jornalistas vet�tor do foguete V-2 ale- ser' destl�uidas em apenas 2 tender pulverizá-lo sôbre as
e 'o Banco de Desenvolvi-I acima, varias subprodutos, fura do gf:ni?t'al Juarez 'l'a- clcêrca do a'ssunto da confe� mão, durante a segunda ou 3 horas". nuvens.·
mento Econômico, no valor I inclusive sal, iodo, etc. vora ii presid, nda da Re- rência, declarou o sr. João gUI�rra mundial, acha que
de cento e oitento milhões Novo DIRETOR DE publica, pd: a a, qual pediu Cleofas que os ministro� a3 armas atô�icas, que se-, NOVA MISSÃO PARA O SR. BATISTA
de cl:'uzeiros, destinados as

PESQUISAS DO
: apoio dt, goverr,ador de sempre têm muito que coá- rão descobertas nos proxi· LUZARDO

insta,lação de fabricas de Minas, sr, .!','l(Jino Kubi- versar. m(\s anos,\�erão tão perigo. -RIO, 23 (V> A ..) '- G ca na Argentina prolongou
bilrr:Iha e de soda caustica EXÉRCITO tschek, est,lrÚl f?zendo con,

.

Ao lhe inçlagarem se a E:HS que nenhuma nação ou- \'esper'tino "Ultima Hora" -,se por mais ele uma longa
na reg�ão fluminense de sultas nó '3eni'do de s ..lbel' política e o' esquema llitel-1 snrá dar '''i.níciQ a outra, em sua edição "Dia do Pre- hm·à. Ao que estamos in-
Cabo Frio. Na vaga do general Wal- crmo o S'':'.J rartido - l' vino haviam sido, apre'cia- 'guerra. O cientista alemão, ,<;idente;', publicou onte,m <: fmlnados _ conclui "Ulti-'
O juro é de oito porcen- uemal' Brito Aquino que foi �SD - :( \I h'l_'ia y nom,(' dos no encontro, responde li I presulente de un�a socieda- ;.eguinte nota: "O embàixa- Jl�a Hera" - o sr. 'Batista

to e ° prazo de dois anos, promovido a marechal, to- do general. ('3\'aldo Cordel
I que a política ele -tratava de de pesquisas" aCl'escen- dor Batista Luzardo mari- Lunrdo dtv'erá receber.

a contar de junho de 1953. mou posse na Diretoria de rI) de Fori�( ri-ra seu su' em Pernambuco. Adiantou tou que, dentro de um ano l;�'C, n�:..se u1Úmo fim clt em bi'eve importante, mis
A ruaquinaria será impor-, Estudos e Pesquisas Técni- cessor ao g ·\1:1110 do gJ:ande

!
porem o ministro da Agri mais, s�rá póssivei fabric�r �,;"mana - sábado às 16 ho: SdO do �ovêrno.

tad" dá França, devendo (;ológicas do Exército ° co- Estado dr, 11'.1 te. Daí o vai-
!

cultura que pretende, na f,�c:... P com cargas atôrúi- r:ló' - umà longa conferên-
ser Embarcada em breve. I ron€l �ureo_José .de Carva- vem dos udetúí2s no gabi- época oportuna, se desin, cas Q�.� poderão devastar 5i� e:1]l1 o sr. Getúlio Var O Tflmpo0\ rresidente da Compa- lho, ate entao dIretor do nete do f,li.n:.-,tru .João Cleo- compatibilizar para eoncor- qualquer lugar da terra, g[IS. A palestra entre o pre

n!lia, general Alfredo Bru-l Call1r·o de Provas de Ma-I fas, alc.,rd(lado" rom aquela rer a uma cadeira de depu- dentro de 45 minutos. "Isto; sicie!lte e o ex-chefe de nos-
Previsão do tempo até às

no Martins, espera apre- rambaia. novidade, •. tado pelo seu Estado. �;ignJica que, eo: caso de sa representação diplomáti 14 horas do dia 24.

Tempo - Bom, com ne

bulosidade, sujeito a ligei
ra instabilidade.

;'ara ajuda no esforço de as proibições contra a posse

�l1erra' c para a recupera- oe barr-rs de ouro por pes

<;ã0 de após-guerra. Sõmen- soas particulares.
te se permitia que comer- E também continúa em

.riasse ouro o Banco da In, vigor à principal barreira

DIRETOR

, Ruben. d.
Arruda Ramol

IEIENTE

Oominlol Fil
d. Aquino1"

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

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Março de 1954

Aproximando-se o mês ense.

de outubro, quando terão I Em a primeira reunião

lugar as eleições para a re- ,foram eleitos �uarenta n�
novação das camadas fede- mes que constituem o Dl

rais, estaduais e municipais, ' 1 etorio Municipal e na se

encontram-se em atividades
1 gunda, realizada no dia 4

as, diversas facções parti- do corrente mês, joi eleita,
dárias. num pleito altamente de-

O P.$.D. deste municí- mocrático, pelos componen

pio, que vinha mantendo �.2S do Diretório, os seguin-
I -

. ,_

até agora uma atitude de i tes nomes para constituíção

espectativa diante do, ma- da Mesa Diretora:
. rasmo administrativo e das Para Presidente: Dr. Se-

..................................� ,
+ � � ." � • • � �..� � ���..� �.�� C.C����..�..�..� � _! � �.�._�-._!_'!_� �...., � • • • • • .. • .. � _�., � .. �r.':. _ .. � � ., �.':_�_� �.,. � �""""" � .. '

Vamos saindo do 1Jcn1Ullbn! e eniramo" na attro)'{l

das eleições. Eis, pO?'tanto, a hOTa de aem·dm·.

Acorda1'IlJam l'e�gi1·. Acordm' pum �'CCU1Je1'(ir I) ten'cno 1Je1'dido,
Alistamento e carnlJanha!,

O pesseclis,;L0 '1�i:O é pagma c'm hl'aneo, que se ex

ponha aos catm'ine-nses" como aventnm O'�L te:1.tilt iva �c
sm·te-grande eleitoral. Tem, sua fúlha de sennço.�, Ch2W
de anotacões e docum,entos que o credenc'iaTn penwte
os votos 'dos cidadãos conscientes, Já t1'CLl'on; 1'('lJeti.das
vêzes, prélios nas· ur'n.(!s e, se perdli!1' um on-oufro pleito,
isso se deve ou à fl:audé ou à im"g'inação loiériClt elos

que', de boa fé, espemvam mais e melh')r dr:! quem ])1:0-
rneteu m'l.wdos· e fundos, com rashil'as de calwei'ragem
cOlne1'cia,l, ao recomendar, nas pmças r:�vi.::a.'!, a exce

lência de produtos ,ainda não eXpp.l·irfl.entttdos,
A U. -D. N., em Santa Cata1·ina, já ele sobra m,os

t1'OU quanto vale e, de que qualidade (!: u ln r:ôtulo colo
l'ido a etiquetal' galTafadas da pior ::,w'rapa q'l.tC jamais
se bebeíL na vida pública dêste Es!ad(.\

Desde o chefe, que não passa) que não é senão uill

homem l'ico mus ignm'ante, até os míni'l7/.os _diretó1'ios
distritais, tudo e ,todos falhamm t1'istemente e �sem clas
se, sem outro fim que não fôsse o de gaigo,1' o póder. As
e�ceções, que as há, pOl' cel'to, prOV(L1'(tm apenas a evi

dência de uma regí'il: a da sua i-n!.prestabilidade gera.l)
a da sua incapacidade de "ealizar, em benefício do po

vo, o que quer que seja. Os salvadores dessa facção
fmcassamm cOllío é público e notõ"io, O Govê?,no é dê·

, les na mão o têm,' ma-s os atos adm,inistl'ativos esta

du�is, feridos ele ;'(;:e�e, agonizam lia vida pública, di"

E' HORA I P.,,,di,'a. d, san,:c:,.:na. Nó. 'emo. um ehef,
I - que é uma. das mais altas expl·c.'1sóes poUtieas e mo,

l?'aiS do Brasil. Não temos necessid,íde de m.entir. O q'l.L€
,vale é esc_lal'ecel', l'ecm'dar à nossa gente o que Nerêu

ante los olhares. ,c;uriosos e comovidos_, à l?spera de plantou e fêz dar fruto em. sua terra natal. Enumeremos
lima am bulc1ncia qUe os cm'regue p(m! o lJôsto de so�' as

.
obras de Vit,.lto dqui levadas a C'l ":>0 {por êle e pelos

'01:1'0 mais próximo.
. I governantes Udo Deecke e Aderb:.t! �ilt,o" Salientemos,

,

singelamente, o trabalho dêsses digltos catarinenses.
O udenísmo voltará à carga. _4s promessas virão no Não vai se)' difícil,a tarefa. As m'didnrli� verbais do

do1'SO de elefante ajaezados, c,om arautos e C01'nacas udenismo, qite pr'ômete fa"zer, sel,ã:) supel·a.das pelo que
([pa1'atosos. Tudo se fará em dôbro, todas as conve�'sas o pessedismo já fêz: 1'es non veroa. Fatos !! não pala-

"

e. boas palavms hão de se�', agol'a; tl·i]J1i.cadas, no propó. ,,,,,'ras. _I�ealizações, e_ não m'istificações, empulhaç6es, ca.
SItO ele e'l?!b:l:ear e f.mban· a gret barrtga-verde, .4s c�- I tapetoes e ,,1Y1.a,ranhoes.
I'(/.vanas abnrao passagem aos quatro ventos desta um- SobretudO, ,é preciso marcar com. os timD1'es mais
dade feelf!rativa. E hão de esburac(lr' ainda mais as .€S- ! fOl·tes uma cÍ1·cunstância: Nerêu fJZ 'jJlt!lÍ.('io3 l�ara os
trlldas e levantar mais 'pó do que em 1950. Falarão fino, I pobres, pa'ra os menores abandonados, j)um os hansenill
grosso e fiado, O céu, a terra, a lua, a,'l. boas coisas, a.�

. nos, pam os infeli.zes �sicoPlttas, f('ndo dispe"!uutdo a es

isca.s. de canw?,ão se1'ão_ chamadas, 010 afã de tentar o: tes um p�u.co menos
_

de sofrtr�ent?, e tr�nsJonna.do_ lt
apeitte dos votantes, Nao lhes S�1'a dado, contudo, enco- esmola oftc'u!.l de entao, em cnstalma eandade" cnsta.
b1'ir só isto: que nada fi.zeram e'm t1'ês anos e ,meio de ;" Não desfrutou éle;, o velho Nei'ên, os prazeres de
!]ovemação. Não obstante, des.culplJ.s e justificações hão. uma residência nababesca, agronômicamente falando, à
de cmnpm'ecel' na tribuna, popula1'. Foram "s governos

1
custa dos cofres públicos. Não sonhou fm'aônicos' em

anteriores que determinaram a' falência do atu�l! �ste I

preendimentos. E' que êle possui, além'âa cara que Deus
é o órfão inocente, herdeiro só das dívidas enormes das lhe deu, um, coração a pulsár u'níss01!O eom o do seu
administrações passadas e é nece3'?_ária qur�""se perpetue' povo. E' que êle é, nesta hora de expectath:ll, um homem
no poder afim de mostrar comó' trabalh'l" como traha, pl'ovac!o, e 'apl'ovadó pelo consenso �!nânime dos brasi-
lhou, como acertará o passo para o bem de todos e' feli- leil'OS.

'

cidade geral da nação. . .

.

RIO, 23 (V. A.) °
restabelecimento das 'com-

pras de trigo argentino es

tá dependendo apenas da

I

TeHlperatura - Estável.
_ Ventos - De Norte a

Leste, moderados.
Temperaturas - Extre

Máximamas de ontem,:
, ')02 M" 212! '-'o ,. 1nlma , ..

o RISO DA CIDADE: ..

,

Agora, Governildo,
tua obra está con1pleta!

- Como i,�sim?
- Só faltava aumentar o

leite!!! Agora não fal
, J3.,n;iHh

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional' 'J CLiNICADEOLHc?;R�����IDOS-NARIZE"
S I ADVOGADOS O ESTADO

DR. GUERR·EIRO
M E D I C o

I

Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
YIÁRIO DE LARMO I DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA' 'ADl\I1NISTRAÇÃO

do Hospital de Florianópolisr • .:
, DR. JOSÉ MEDEI- A clínica está montada com os mais modernos

N
-

O CHER'EM W·, MUSSI I Redação e Oficinas, à rue A IhCA TIÇA i I·, ROS- VIEIRA
.

Conselheiro Mafra, n. 160
. pare os para tratamento das doenças da especialidade

- lVI1WICO - I ,e _ ADVOGADO __ Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139 U�TRASON iTrata�nento das Sinusites sem operação)
CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE DR: ANTÔNIO DIB Caixa,. Postal 150 _ Itajaí Diretor: RUBENS A. ,NEBULISAÇAO ('lratamento auxiliar das sinusites e

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I _ Santa Catarina _ RAMOS. inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas Ex-diretor do HosPital,'

. MUSSI - o - Gerente: DOMINGOS F. DE lONISAç:ÃO ME.I?ICAMENTOSA (Moderno aparelho
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. �. MÉDICOS - , DR. MÁRIO LAU- '

AQUINO. parba Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CnmRGIA-CLíNICA RINDO Representantes:

Ca eça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos
Tratamento moderno da tais. GEkAL-PARTOS Representações A. S. La-

.

casos são evitadas-as operações das Amígdalas
SIFILIS Impotência Sexual. Servicr completo e eRpe- e Ltd

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites"'" ra, a.
fConsultório - Ru-a Tira- Rua Tiradentes n. 9. ..:ializado das DOENCAS DE DR- CLAUDIO Rua Senador Dantas, 40

e in lamações dos Ouvidos)
lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHOnAS, com m�demos _ 1)0 andar. RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORÁRIO: horas. lmétodos de diagnósticos e BORGES' Tel.: 22-5924 Rio de REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
Das 9 às 11 e -das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. 1 ADVOGADOS J' . (OCULOS), .

. anerro.

1'( AMPADAhoras Res.: Rua Santos Saraiva, r �;ULPOSCOPIA - InSTE- Fôro em geral, Recursos Reprejor Ltda.
,.4 de FEN�A (Verificação e diagnostico de

I'el.: Cons .
....:.._ 3.415 - Res. 54 - Estreito. I }'!O - SALPINGOGRAFIA [perante o Supremo 'I'r ibuna! Rua Felire de 0liveÍl'a, n. lesoes dos Olhos) .

- 2.276 - Florianópolis. I 'rEL. - 6245. c- META.BOLISMO BASAL I Federal p Tribunal Federal �l _ 60 andar. ,.

INFRA VERMELHO
.

. -.

, Uadioterapiap 01' ondas de Recursos. 'I' 1 92 (187'� S- P I
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR ROMEU BAS"('OS DI' �MARIO lITEN e.: ú -.1, �
- ao au o

.

\..
,

t... n -

curtas-Eletrocoagulação - RSCRITómOS ASSINATURAS Pulmão e Esofago .

PIRES DHAUSEN Raios Ultra \'·io)eta e hl'fra ,_Florianópolis' - �difício Na Capital
l�onsultó1";.o: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos dá' Casa

- :l\mDICO -

.

CLlNICA MÉDICA DE I Vermelho. Sao Jorge, rua 'I'rajanp, 12 Ano .••....• CI'$ 170,00' Beló Horizonte
Com prática no Hosplta! ] ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: kua Trajano, ,1- �o andar -:- sala 1

.. ,. Sernostre .... Cr$ 90,00
Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

- . .

I
� ltórlô R J

-
.

ti 1 10 andar - ...... I·fl·CI·O do RIO de Jan ei.ro - EdJfICIO .
Consultas - peta manhã no Hospital - A ta d8ao Prancisco de ASSiS e na uonsu orlO - .ua oao "

.

,pu-
> ,

• A No Interior ..r e

" t C d R' d Pinto 10 - Te!. M. 769. I Montepio. I BOI ba Gato, Avenida Anto-
rv '$ 20000

das 2 horas em diante no Consultório.zsan a asa o loe,
, . ,

.

C '1 907 I 10081
Ano ......... 'JI ,

J
. Consultas: Das 4 às 6 ho- EMano: Das 9 as 12 ho- 1110 ar os �

- sa a .

,. ',. C"$ 11000 I
anelrO

'_.____ .�éme,tle ..., .

CLünCA GERAL DE raso , ,I'as
- DI:. MUSSI.

DR CLARNO G An-ll:(:ios mediante con-

Niã--;.;---;;M�-:---�:---=::':-�-----ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 as 18 horas - Dra.· •

t ráto. av'10' olor' Carl HoeDckeConsultório:
.

Av. Getúlio ,., ún ior, 45. Te]. 2.812. I MU��I. .
.

.
.

_

GALLETTI
OS. ol'iginai�'l, me:mo não -.«

.

.

)
\'argas,.2 - BIGUAÇÚ.. I' . IReSlde?cla. Avenida 'I'rom i - ADVúGADO -

publ icados, nao serao uevol-I .
.

Horádo: Segundas e Quin_IOLHOS - OUVIDOS - J:.owsk�, 84.

I
Rua Vitor MeirtHes, 60. v idc«. I. RAPIDEZ - C'.)NFORTO _ SEGURAN

tas-feiras, das 8,30 às 111
NARIZ E GARGANTA t

DR. NEWTON
FONE: 2.468. A_ ?ireção não se. respo�- Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JI�EIRO

horas
'. A . .

_ I" .. I
- Plortanôpolis - ��blllza pelos. concclt?fl eml-. .�scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-

Res.ldencla: Fua Felípe , DR. JÚLIO 'DOIN .

D AVILA i �'W'"._.__ ... :_
idos nos al'tlg�s assinados. ,)asÍlao, Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes quatro últí;

Schmidt, 23 - 2° andar,! ÇIRURGIA GERAL , I .'
�

mos apenas para movimento de passageiros. _

apr; 1 - Te!. 3.002. I VIEIRA Doenças. de Senho�a� -I . �armaClaS .�s e�cal�s em S. ,S.ebastião, Ilha Bela, Ubatttba não

--...,._..-----I
. Prcctelogla :-. Eletricidade i Inlormal'o-es d PI'"

p1e]ud2Camo o horário de c)l.egnda no RIO (Idà) e

DR \VALMOR ZO ESPECIALISTA EM DOEN- Medica 'Y e antao SANTOS (Volta)\.. "!'

ÇAS DOS OLHOS, OUVI:;.-- Consultórío : Rua Vitor •• - ITINERÁRIO
,MER GARCIA DOS, NARIZ E ,GARGANTA I

Meireles n. 28 - Tetefone: u.els : 7 Domingo - Farmácia
Tabela de saídas previstâs para o mês de Marco:

Dsplomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica

r
3307., I Esperança � Rua Censo- J

Nacional de Medicina da Ge�al do Rio de Janeiro: na . Co?sultas: Das 15 horas O leitor encenrrara, n�JII lheiro Mafra. IDA VOLTA
Universidade do Brasil Caixa de Apesentadorfa e

I
em diante. . ta coluna. informaçõt'8 que 13 Sábado (tarde) Fpolis Itajaí Rio Santo.Ex-Interno por cõhcurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua' Vidal necessita: diàriamente e df Farmácia da Fé _ Rua Fe"l. Maternidade-Escola lway e no Hospital São João �amos - Telefone 3.422. ,imediato:

tServi.ço do. Prof. Octávto Batista da Lagoa. Jipe Schmidt. .

.
" Rodrlgues. Lima) Curso. no Departament.o Na- DR. SAMUEL. 14 Domingo - Farmácia 1

Ex-interno' -do Serviço de cional de Saúde FONSECA
JORNAIS Tele;.��; da Fé - Rua Fe1ipe Sch

Ciruraia do Hospital Consultas dfàriamente das
O Estado....... .•.

d� "CIRURGIÃO DENTISTA A Ga t 2.65- mi t.
I. A. P. E. T. C. do Rio de LO às 12 horas.

.

D'l'a'n'ozedaa ·T·a·r·d·e··.··..
·

3.57�v I (t-arde). ?
"';onsultório e Residência : 20 .Sábado �

Janeiro 3as. e 5as. feiras de 15 às
, Rua Fernando Machado, 5. Dfário da ManhA .. 2..163 Farmácia Moderna - Rua .�, Hor'árro de saída: de Fpolís .. às 24 horasMédícc do Hospital de :IS 18 horas. Clínica Geral'''':_ Cirurgia V d d 2.01(1 do R,I'(l, a's "'I horas·

r

Caridade Atende no Hospital de
A er a e •........ João Pinto.

C ld I d 8' 10 h
Bucal Dentaduras.v-c Po:píes Imprensa Oficial 2.6811

21 D
.

.

F \ ,r'a Para mais Inforrnacôes diriiam-sa a' .1 DOENÇAS DE SENHORAS, ar i ar e, e as oras. . ommgo armaci "
' ·\1óveis e fixas, 'HOSPITAIS

d' R-J _ pr EMPR1l:SA NACIONAL DE ��AVEGAÇÁO HOEPCKE- P,ARTOS-OPERAÇÕES Consultório: Rua - Vltor Raio X e Infra-vermelho. D.: Caridade: Mo ema - ua , oao in- \,_

�rnns,: Ru'a João Pinto n.' 16, }leireles: esquin� c'om Sal- HORÁRIO: De segu,tl-Jà a
' .

-

R
'. '.

, das 16,.00 às 1'8,00 lanha Marinha, .
(Proyêdor) • •• . . .. 2.314 r ia. ,�': \ ['�i

ua: De.oq."r9 r:: Caixa Postal .n. J)2 :_ Telpfone: 2.a _

, ,exta-feira das 10 às ',12 ho- (Portaria)' '2.036 27 Sa'bado (tarde)\ _;_" �---,�--';"'Jfo(..;... .....;. __,�
\ horas. Residência: Travessa

UI"u,ssanga 2., _
'as, e das 14 às 18 horas. Nerêu Ramo-a .... ,. �.831 To' ,.

S t A tA
.' �. ç

Pela manhã atende D 8 30' 12 h' M'U 3.157
.L armaCla an o n omo ,: V"d�àriamente �o Hos- Apt. 102. 3áb:Jos: .

as oras aos

IS�o t;:bastii� ·ic;.��· Rua João Pinto. . lagem com segurança
. �Ita� de Caridade.

I DR VIDAL IB CHER'EM de Satlde)
,

•..•. " 3.153 28 Domingo - 'FarmáCia

'dResldencla: •
.

DR. V Maternidade IlGutor Santó Antônio - Rua João e ,apl ez
.

Rua: Generai�ittencourtl'
CLíNICA DE CRJAN�A� I A1JVOGADO Carlos Corre.

.

... 3.121' Pinto. SO NOS CONFORTAVEIS 'I.AICRO_O·mBUS DOn. 101.
. .

. CONSULTóRIO - Feh-
.
Causas cíveis, comerciais, CHAMADAS' UR. / Ln

Telefone:' 2.692.
.

'pe Schmidt, 38. criminais e t�abalhistas.. GENTES !
.

O servfço noturno se1'4 lAPIDO �(SDL-B,R.ISILEIRO)
"

'
__ I .

CONSULTAS - Das 4 Consultas populares ' Corp.o de Bomlh:iros S.313 efetuado pelas farmácias. li

DR ARMANDO VA '

6 h .

.
.

.

I Serviço
Luz (-Reela· I' Moderna, Santo Antônio e! Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

.

: -,18 .orAas.., .

Rua Nunes Machado, 17 mal'oe-,s) I "', L..:. i'··�,....
.

L
-

SS 1 � 2.404 i Noturna, situadas às ruas -.. \ ...,.,,, �

ERIO DE A IS I' �eSlden<!la: Tenente SI -

(esq. Tiradentes) -

SObra-j
Polícia (Sala Comis-

João Pinto e Trajano. I Age'"nCI"a. Rua Deodoro" e�quina da
-'- M:€DICO � I velra, 130 \ do - sala 3. Bário) ••.. .•.... 2.038 _ I, •. Rua Tenente SIlveira

Oos Serviç<ls de Clínica In- FONE - 3.165. I
. ,Policia '(Gab. D�le. .

A presente tabela nao [10-,\"
•

fantil da Assistência Muni-.: DR. H E NR IQUE cado) .•...... " 2.594 d�rá ser alterada sem pré-I .

,_.
_

-_..__

cipal e Hospital de Caridade
A -I PRISCO PA:RAISO COMPANHIAS DI!: . via autoriz:ção dêste De- Curso Sao Vlce'nle de PaulaCLíNICA' MÉDICA DE DR· ANTONIO MO- .' I

\

TRANSPORTE , partamento. I C ., ..

E"
.

_CRIANÇAS E .ADULTOS I NIZ DE ARAGAO MÉDICO" AtREO '
urso pnmarlO - qUIparado aos grupos escob-

.

- Alt!rgla - Operações - Doenças
I
TAC •.••••••...•. 23.';0°00 I.cola 'Pl11m&r,·a .,

res - Diretora: EUDORA SC.HAEFER MEYER _

Consultório: Rua Nunes de Senhoras _ Clínica de Cl'uzelro do Sul ii Do 1 CI :-. abertura das ?ul<ls: 4 de, rparço - início da matrlCU-
Machado. 7 - Consultas das CIRURGIA TREUMATO·

.Panair •...•..•..•. 3.55� I AdvDotls·t:.g .

la. 10 de j_everelro, das 9 as 11 - R4a: Visconde d�
15' 18 h LOGIA Adultos.

_ li ,u Ouro Preto, 123. .

.

as oras.
Ortopedia C ·so d E pe

. l' ac�� Vari, •............ 2.32"

f
IResidência: Rua Marechal UI e s cla IS

� L6ide A'reo .... ;... 2.402 Matrículas Aberta,
-

I '!'
------.- _,:_

Guilherme, 5 - Fone: 3783. 18�ansultório: João Pinto, no Hospital dúr. ,Servidort's Real •••.••.••.•. L. 2.338 CJrsos: Primário e Aã-
- ./

- Das 15 às 17 diàriamente: do Estado' "
, Scandinav..

.

••..•.. 2.500 missão.

DR· I. LÜBÀTO Mimos aos Sábados (S�!:.viço 0t)...Prof. Marl�- HOTm Rua Viséonde de Ouro
Res.: Boeaiuva 136. no de Andrade) Lu� •••....•••.••. 2.021

FILHO Ma,pUe 2.276 Preto, .75.. Fone: - 2.714: •.
-". Cl)!lsult'as -- Pela manhã ..•••••••••

-...,----

Duenças do aparelho respi- Metropol . . • • . . • •• 3.147

ratório

I C I T E
no Hospital de 'Cllridade. La Fõrt. . . . .. . . .. �.SZl

iiiiiiiiiiji.TUBERCULOSE A tarde, das, 15,30hs. Cacique ....••..... 1.,(49 ,

RADIOGRAFIA E R-ADIOS- . , em diante no consultório, Centr.al ••........• 2.61-'

COPJA DOS PULMõES ii Rua Nunes Machado 17, Eetrela ••.•• " .••• 1.17]

Cirurgia do·Torax Ideal • . . . . .. . . •. .. �.e59

A A.' t:<;qn.na de TÍl."adentes. Te:. ESTREITOFurmado pela Faculdade gene-IaN,a( :onal de Medicina, Tisio- .

2 766. Df.que •.•••••.•••

:ogista � Tisiocirurgião do
I

Resi(lência -. La
Hospital Nerêu Ramos

d
iJoteJ.

��ill'SO ue especializaçãe pela e
. s. N. 'l'. Ex-intel''lO e Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.

ego Pinheiro Guimarães
(Rio).

Cuns: 'Felipe Schmidt. :{sj
- Fone 3801.
Atende em hora r.tar"ada.

Res: R'ua São Jo-rge 30 -

Fone 2395.

27/3 29/3 3/4 4/4

oe

_lIIIiIiia��
a.AfaNei., 0-.4.,.. o34';I.· ...J•• v,,"

�.",I:I'
fOH',,,,,,,, G» c.raa,."..... �

CIIIlITIIIA flUGRAJU, PRO$l."A8 ,/
... -.._....... ........ 1>-

·,Curso
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

,

MOURA F'ERRO
'

Curso correspondente' aos Gru,pos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

�. , . ,

. .l'lnasIOS.

Professora dos 10 e 20 anos - Sra. Alaíde Sardá
Amorim.

.

Pro.fessora dos 30, 40 anos e Curso Médio - Sra .

.\1ô.ria Madalena de 'Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta 1:]0 dia 10 .de fevereiro

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

' ,

Porta
BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Vende-se o Bar e �orve

I teri� Americana sito à Rua

I Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

:'0 Jocal com o sr..Umberto

�rachado, o qual �xplicará
(. mõÜvo' da venda.' I

Início das aulas. Dia 4 de' março.
Telefone - �.737.

\

I

Publicidade
Caixa Postal. 45

)'lorianópoU.
Santa Catarina

V i [I {I t'n s D J R É TAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3e'
fPOllS.-S. PAULO·· RIO

..

4
fPOllS.:' CURITIBti-RIO AOS SABS

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO. DO SUL

Lavando com. Sabão

\?irgem Especialidade
48 elil-., "'TIEL IIBDST.RI1L-:-J.olnvllle.: (marca· reolstradjl)

.

"
..

" �eoDomi�a..se ,telnpO e dinheiro'
-------'-- ...

---.--.--�-.--�.�-- .. ,��-.;.- ":"1"', -'-1:--.-,o
---'�--.----"-'--'- -:... ....

_.-:-_---
- .. __ .__ .__ ._-- �---- ..

V·e·nde-se
. CASA com s�is quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar à RUI;l Almirante

Alvi�, 'das "14 às 15 horas.

CASÁ MISCEL:.!NIA distri.
bl"dora dos· Rádios R.C.A.

Vitor, V�lvula� e Disco� _

Rtiá f:onsf'lheiro Mafra.' .
"",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Ó" J
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NO LAR E NA SOCIEDADE

As . comemorações d'A . MODELAR do seu 30·
\

aniversario e as'. proximas vendas- de Ulverno
SONETO

HOLANDO LACORTE

Os' anos vão correndo, a vida veloz passa
Deixando a todo instante, um sonho uma ilusão, '

Um sonho que se esvai, no céu como uma fumaça
Ficando então de tudo só a recordação!

Recordação diléta, de diléto instante
Do di�' em que te vi, qual linda aparição,
,Que me elevou ao céu febril e delirante
E fêz-me amar a vida e nela ter razão!

Depois tudo passou, findou-se nossa história.
De tudo só me resta uma memória
Pela qual neste instante estou chorando.

I
Chorando pelo tempo já passado,
Em que feliz eu tinha-te ao meu lado.
E sem ti, hoje, vivo recordando!

-; Um vestido de verão
(111 ,-te�id_o d';f algodão' �s
tampado, sem mangas com

decote quadrado na frente
e atras, abotoado até a al
tura das cadeiras e com

dois-bolsos- gran.Ies n? saia

que e ligeiramente rodada
Para completar a tualete

um bolerinho branco, cur

to. - (APLA)

ANIVERSA'RIOS:

PHOFESSORA DIRCE,
NOEMY DE SOUZA

'O dia de hoje regista
m!iversÍlrio natalício da se

nhorita nirc:e Noemy de

Souza, da sf'ciedade local.
Exercendo o :cargo de

Pr0fessora tlo "Grupo Es

colar . Pr�siõente Roose

velt", goza a senhorita
:['irce de altó conceito e

nesta data verá o quanto é

es!imada por: quantos a co

nhecem ,� -que levarão o seu

abraço de feh.:itações.

FAZEM ANOS. HOJE:
-:- F�z ",110S a, menina

Rita de Cá<;E�a filha do sr.

M;]ton Sanícs Garcia e d.
Hcrmozila G,Ú'cia.

- em 1852, entrou no
- Sr. Nilo .Laus, Iarma- porto do Rio 8::; Janeiro a

ceutico; rrande armada espanhola
- Sra Paula Barbat r, ao mando de Diogo Fhre�

f'sposa do sr. José Barbato: VaI dez, que se rlestinava ao
- Sra. Malvina 'Vidra estreito de Magalhães t, ao

Vaz, esposa do sr, Joaquim oceano Pacifico, Nela v:,-

-Mf'mno Zenon, Iilhc ,..1(' "Regimento lplrnnga",
do sr. Zenon 'Bonnassis, aquartelado em "Caçapava, IIfuncionário público' esta- r,(, Estado -de Sã) Paulo, I

n_O-4lE>O_O_O_C Foi uma das mais destaca- ' J. A. Barreto Magalhães
das unidades integrantes \

,

. ., . .

d . ",j Certo não faltm'á raziio pare 3usttftca1' o ceticismo
a nossa Força Expadicio- com: que a maioria das pessoas se comp01'tarn_j,liante do
naria Brasileira e que tan- parlamento, nos dias atuais" apesar da gravidade .que
tos louros colheu para a

I isto possa 1'epresentD.1· pam' a sobrevivência do regime'
Historia de ríossa Pátria:

. -dem-õcrJí:rtc;g':" fl:-lüi1ur'-'-de cOíiduta de: ui)'!,' oir ontio pa1'-
_ '1953 'L' di lamentar, a faltq, ele cpmp1'censão das causas dessa alar-em ,em OH 1es,' ..' �â' "'d ' 'b'l'd d d t' t'

"
\'!,. 'ma'llte Cd1'efttla 'e' vr aj"'a tm pOSS'1 1 1 a e e exa a ln e1'-'

faleceu a Rainha Mary, no
I pretação do fato pol'ítico. A.té mesmo quando um depu

Palácio de Malborough, O-- tado realiza trabalho construtivo e útil à comunidade
t2lecimento deu-se quando

J.
nacional, o seu esforço não tem sido entendido de' for

dormia placidamente (as
I ma devida, Há poucos dias, o deputado Jarbas Mara-

23 20 h
'

h d
j hhão nos contava mn fato curioso ocorrido com um seu

Er- , .oras
- .ora �

, colega, e Parlamento. Trcunia-se de .uma expressão de
Greenwich}, Nascera quan- inteligência e vocação parlamentar, mn dos mais efici
do ocupava o trono da In- I

entes membros de uma Comissão Especializada, ,que

,�laterra a Rainha Vitoria,
I

havia '1'ealizado um trabalho digno de exaJtaç,ã� dit::an�
tendo reinand d �'" te todo o ano passado. Qna ndo entrot� erJ.t ferws e fOlo uran "e .. o

1 't d 1 tretomar con�om o scu e et m'a 0, um cm'one eve
anos; oportunidãd.e de lhe faze1' a seguinte advertê1tcia: _

- em 1858, pela lei pro- "Doutor, o s-enh01' já está em tempo de começar' a tm- EDITAL N. l'
vincial 111'. 444� foi ereada balhm''', í A Diretoria do Lira Tenis Clube torva público para
1 comarca de Lagmn e Todavia, nos Pcu'lamentos ainda encontnúnos o conheci!TIento dos interessados que receberá propos-

3esmenbrado o ,munic:p'io
valores autênticos, deputados e senádores, também, ve'l tas para arrendamento do BAR e ,RESTAURAN'P, As

,

_ .

' readcwes, integradoS, 1'ealmcnte, nas finalidades do, po-
"

propostas deverão ser apresentadas ao Tesoureiro do
de Sao MIguel da corr,arca. der que 1'ep1'esentam e compõem, identificados cOTn us I Clube; Sr. Da,nubio Mello, até o dia 31 do corrente.

dest� capital, sendo anexa-
I

aspirações de um povo livre e capaz de defende-lo' da
'

'Fica a critério da Diretoria a aceitação ou não das
.
da à de São José; melhor f01'mu, Encontramos, por exemplo, mil- homem propostas apresentadas, ,-

Ri-
_ em 1888 fora''I "Lp _

I

que dignificou o Parlamento, num passado bem próximo Florianópolis, 19 de Março de 1954,

t d ' .'
TI lW.r

t como foi o pernambucano Agárnenon Magalhães. 'En-I A DIRETORIA
é. os os ultlmos eSCfJ:lVi)S

contramos um nome que valm'iza a Câmara Fedcrd, no
0m Santa <2atarina; I presente, com� é deputado Nerêu Ramos. A sua reelei- , '

" "
_

N �Icias da S:!lJam' Nac d d C

t M·
�. em 1905, foi ereado, ção, pela qUU1'ta vez, à p1'esi ência a nossa ârnara '

Preços: 6,20 - :3,50 em Lages, por decreto, um Fl?deral, r�p1'ese'l1;t�, sem dúvida, mais urna. COnqUista. na
I 1551'Imp. até 11 anos,

CalTIpO d'e de t, �

I
sua carreu'a pohtwa. Mas, representa, actrna de tudo, -

mons .r .1c" 0, . ,.

d d 1 d I C, '

,.

urna Vttorta e to os os 'Pa'!' a'l11:entares aque a ,asa,
- - --- , mais tarde tranformado em tão justos êle fomm, tão sensatos e tão nobres. Rende- ,

'

�osto :oo�écnico, graC;:,ás alram um� honiimagern â vocação par�a;ne.nta1'_d� Nerêt� JOié Roberto Brlolo Bullhoomteferencla do Coronel Vi- Ramos, a sua honradez, ao seu equthbno angltcano, a
,

daI Ramos Junior; 'lsua integridade mm'�L_Val?rizou-se'. a!nd� mais, o Pa1'- Os filhos, genros, noras, Retos, irmãos, cunh.ados e

A, d" N'l T d
,lamento com a reelelçao desse brastleu'o lltLstre, pUM a I "'obr'nhos de JOSE' ROBERTO BRICIO GUILHONn 1 e 1 o a asco
p

,

dA' 'd' C A F d l
'

1
, ,,

1'eSl encIU a', �mara � �ra, n'ofund:;J.mente consternados com o seu falecimento,
.

Homem 1Jubltco dos mms austeros, 1W?na !wra, de conviJam os' parentes e an1igos para assistirem a

ac1nn�alhe e Pl!:go��. Pm'lamentar" do� 11W1S mteg1'os, ,nissa de 70-' dia ,que farão éelebrar em sufrágio de sua
num mstante de !lbwzas, e �com,odaçoes. Um gmnde .qlma, no -altar de Nossa Senhora, na Catedral Metro':
con�1Ltm' 1'esponsavAel pelo cltrYl;a de t��balho, por que politana, quinta-feira, dia 25 do cor.rente, ás 7,30 horas,esta passan�o a Camm:� F�de�al, :,1ss1m o ent��dem o� I agrade��endo, antecipadamente a todos que comparece-
seus. core�as que lhe fi .. ·eram 3usttça, r�c?ndu",mdo-o a

1'em a cSSP. ato religioso. '

presldêncw daquela CaSf". Êle que admtttra.. men01' o
'

mundo pol'ítico, do B'/'Usil, com a, m(n'te do pe1'nambu-1
-

cano Agamenon Magalhães, bem que poderia m.ante.1' a C' B· Mamplitude'dêss9widó-político, sepe1'��ncesse a um -

'_. 'asa a eira ar

J
Estado da federação, �l�tom7rne'lJ.t� f01',�,e.,

.

') ') ry' I V:}�nde�s� aprasivel vivenda situáda a Hua �ocaiuva,(Da Folha da Manh3:' de ReclfE7) de 1...,-.)-5.)) n, 43, nesta Cidade. Mais informações, com o Senhor
, '",

�

__
,

'

"

' Alcibiades Dias, rua Alvaro. de Carvalho, n, 19.

x
x
-Dr. Luiz Laffayelte;
- Sr, Alberto Moritz;

Vaz;-
- Sta.

eourt;
--- Sta, Maria Myrian

Mayvorne, filha -do TiOS;:;')

saudoso conterrâneo sr.. 'Pe
dro Mayvorne;

Nimar B!:1en-

I•••'
As 5 e Shs,

Helle VIRKmm
ni ARNESON em:

PONTO FINAL

Cine Jornal. Nac
Preços: 7,60 - 3,50
Rigorosamente proibido

't2 18 anos.

o
As 8h3.

Patrícia eURKE
'�haI;d TAUBER ,2m:

'�NCONTRO Et'vI LISBOA

J�Lf)I2IÁ
EstreUo

As 8hs,

Sessão PoplÍlar
Warr'en Dotj(}LAS

fune VINCENT-
l-fALL em�

Lois·

Atual. Atlantidà. Nac.
PI', ços: 3,5') - 2,00
Imp. até 14 anos._

frlque_zll em serll
Vlnbo Creolotado

(Silveira)
------------------------

,-,

As 8h.,

Gregory PECK

�av HAYWARD em:,
AS NEVES DO

KILINMl\NJARO
O Esporte na Tela, Nac.

�'(:ços: 7 ,J,) --' :\:io
)mp. até U anos, '

tmID"l, . A,': i1.,· ;

U,!tima E�h.,LiçaCJ I

Dia, 1° de Abril começarão as grandes vendas de
Inverno, comemorativas do 30° aniversário d' A MO
DELAR.

Em plena 'fase Inflacionáriaj. quando os prêços de
todas as utilidades, sobem irrefreávelmente, represen
ta, sem dúvida, 'uma eficeinte e valiosíssima contribui
ção, a favor dos interesses do povo, o lançamento de
'um considerável, de um grande estoque de seleciona
díssima mercadorias (de, máxima utilidade e importân
cia para serih��'as' - homens e crianças, assim como

para o uso 'doméstico), pôr prêços muito abaixo de seu

valôr normal e corrente.
A MODELAR não se propõe a realizar milagres,

Contudo, graças a certos fatores que se enquadram nos

limites da lógica e do bom senso comercial, está A
MODELAR em condições, excepcionalmente vantajo
sas, de poder oferecer as suas mercadorias pôr prêços
bastante, mesmo bastante mais reduzidos do seu valôr
atual,

Sem que se torne necessário mencionar todos os

fatores que possibilitarão á A MODELAR de vender
as suas mercadorias de inverno por prêços muito, mui
to inferiores aos correntes nos comércio, destam-se dois

detalhes., cuja força lógíca' é incontestável: 1°) As

compras foram feitas, por uma felicíssima inspiração,
ou previsão acertadíssima, antes de se terem verifica
do as alarmantes' altas' dêsses últimos mêses, 2°) O vo-

'

lume das compras, feitas diretamente nas prímeiríssi
mas fontes produtoras, foi suficiente grande, para for

çar a' obtenção, de descontos especialíssimos. Finalmen
te, êsses e outros detalhes .não mencionados, coincidi
ram com os festejos do 30° aniversário das atividades,
comerciais, em Florianópolis, da firma proprietária d'A
MODELAR. Essa data' assaz importante, não poderia
merecer uma comemoração mais digna nem mais jus
ta do que a de proporcionar aO povo generoso e bom,
especialmente à sua freguesia de 30 anos, uma grande e

compensãdora oportunidade de fazer valiosa economia.

Assim, os prêços excepcionais da grande venda do"

próximo inverno, e que, certamente sensacionalizarão
a opinião pública, representam, em síntese a. grata re

tribuicão d'A MODELAR, aos seus milhares de fre�,
gueses de todo o Estado,

•

24 DE MARÇO

A data de hoje recorda
réis que:
-em 1685, partiu de

Lisbôa, por ter sido nomes

do governador do Mara

nhão: Gon.es Freire de An

drade, que tanta fama gran

beQl.} como oficial colonial
•

do Brasil. Levou poderes
especiais para sufocar a re

volta que estalara no ano

anteiríor, sob a chefia de
'lV!�nuel Beckman;

:';lam personalidades tais
('Ol1'O Pedro Sarmiento, Di�

go de la Ribera c Alonso de 'I
Sotomayor: I
- em 1909. foi crtad i o

6° Regimento de Infantaria,
hoj� com o glorioso nome

Nerêu reelettn Comuniçlção
THE '�EXAS COMPANY (South América) LTD.

- TEXACO - comunica aos SEoUS prezados fregueses
e' amigos que transferiu seu escritório da Praça 15 de

Novembro, 9 - 1° andar, para as ;cuas novas instalações
no seguinte endereço: Rua 15 de l'{Qyembro, 129 -

... ....:(. _. � ....
-

• .,._
• ._,.., o.

--. _ �
•

Pontâ do L�aJ ..L Estreito - Fone; 62'2r, onde espera

contar com a mes�a preferência de sempre.

Comunica, outrossim; que to-ia e qualquer corres
pondência poderá ser endereçada à:

Caixa Postal, 62 - F'lorianópolis.

_ ",.0#', ""«"' _,"" _� .."..-.��

-LIRA TINIS CLUBE

de 7· dia

Gregcl'y PIiTK - Susan
: YWARD ----" l' I 'egarde

.{\S NEVE:::! L)(:
�{JLlM_',NJARO

:'� 'm'e Jori!.'· Nac
j)l' ".OS: "6,20 - 3,50
Imp:' até 14 anos.

Su-

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA;-•.•
, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Bocaiuva I Cerâmicaninta-feira :'a v

'
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AMANIlÃ, EM SENSACfONAL PELEJA �NO ESTÁDIO ADO�FO KONDER, DEFRO NTAR-SE-ÃO OS FORTES' CONJUNTOS
DO CERÂMICA F.C. DE IMBITU_BA E BOCAIUVA E. C. DESTA CAPITAL.

Ilíl..O ,.�_�..I»«>4I U41-""_�_IM)..� f�.---.---- iI•••---------�����,..-.. ,_.

E s P o r ,t i vo"
���..�..�--� Q� ��..ç�, 8__..........................................•� �..����..�..�..����..�..�..�HI..o...�...a4&��

Na pista do Pacaembú teve lugar, sábado, um tor- zenda necessita de um Me
neio de atletismo com o objetivo de selecionar os atle- .

"b "1'
., - ..

C t canógrafo. x ,tas' rasi eiros que intervirão no proxuno ampeona o

Sul-Americano de Atletismo a ser realizado no mesmo Procurar o Tenente Bar- •

local nos dias 17, 18, 20, 21, 24 e 25 de abril. roso, no edifício da Escola,
No dia 21 de Abril deverá ser entregue pelo Co- Duas grandes marcas foram registradas. A primei-I' no Estreito.'nando da Polícia Militar, ao clube vencedor, ,I trofeu

ra no sabado, na disputa do revezamento 'de 4xl00' me,. ,

rIRADENTES, valioso b,ronze que atualmente está em tros, quando a equipe constituida ,por Kadlec, Paulo __
,

,)Oder do Barriga Verde' que Ou conquistou no f:nQ pas- Cabral, Helio Coutinho e Benedito FelTeira bgrou as
;ado. A prova TIRADENTES, é j3 Plova clássica

'

da sinalar resultad� 'súperiOI; ao recorde.. s,damericano. In':' .BRAZ JOAQUIM ALVES
l�deràção de Esgrima e foi instituida em homem;gem a felizmente,' 'porém, o resultado não poderá ser homo
':>6lícia Militar do Estado, lHefçô e mai0r sustent�cYlo Iogado pQ'l:qU? deixou de ser cumprida uma das' for
la esgrima de Santa Catarina. malidades regulamentanes, oii seja� a puHicação do"pro-

grama e respectivo horário,_,da competição Foi pena qw'!
tal fato tenha' acontecido, mas segundo fomos esclare,
cidos pelos membros do Conselho Técnico de A.tletIs
mo, a falha não lhes deve s�r atribuida, porqu':! as in

'formações necessarias haviam sido mnndadas 'para sãé
, ocorrido no dià g oe mar-Paulo com a necessaria antecedencia, presumindo-se

que o envelope que as' continha se tenha extrliviado. ço de 1954, na Maternida-
O segundo resultado éxpressivo d9 (l'rneio foi o dos ele Dr. "Carlos Corrêa".' \

5.000 metros. rasos em cuja prova EdgRrd Mitt, correndo I Fpolh ma;co de 1954
à vontade e praticamente sem adversá".ic's, logrou mar-

,'. .

car resultado superior ,ao recorde brasileiro, até então,
..

detido por Luiz Gonzaga Rodrigues: I
-

V d'
,

,

y ren e-se'
Um automóvel Ford tipo

RIO, 23 (V..A.) - Passal'am pelás ,bilheterias do 1936 - 4 portas - Pintura,
Estádio M';lnicipal do Ma�acanã quatro. milhões, nov�-1 1\'l:áquina, Estofamento,
centos e trmta e, quatro mil novecentos e setenta e dOIS I Pneus, tudo novo. Preço de
cruzeiros, renda que constitue recorde das eliminato- oca,'ião.
rias 'no grupo sulamericano para a V Taça do Mundo e

'1' t
que diz bem do interesse enorme desp'?rtado r,elo pre-

_,1'a ar com o sr.' Faria,
lio de domingo, entre brasileiros e paraguaios. Não foi I F ...ue 2..125 e 20466.

superado o recorde do Maracanã, superior a seis milhões
e duz€ ntos mil cruzeiros,'assinalado no prelio final cJ,.

Taça do Mundo, Brasil x Uruguai.

REABRE A ESGRIMA NO BAR,RIGA VERDE
Consta que no dia 23, primeiro aniversrio do "O

No entanto, lo: pre('i�o Julir.ho r:!colher a bola de PALITEIRO" o Barriga Verde reabrirá a sua ;;ala pa
volta da boca das redes; para fazer·un' gól à "sdcarro- ':'a os treinamentos de esgrima e fará uma especial ses
lha". Graças a isso, nbr;n,os a jJotta da Yitór�a, o qua, �ão comemorativa em homenagem ao humorístico or

dro�.se in.flam.ou, l('ad�ll.drju confiança e mais

serenida-l.gão manuscrito�e já se tor�0';l famoso e� todo o súl
de e pas�ou a comandéli 'l1.elhor a lu�a. O gol de Bal· do País, e possúe em su_as,pagmas os autografos dos
tazar foi ainda uma bola que voltou da boca das redes, maiores esgrimistas brasileiros de ambos õs sexos.

sob a,..ação de Pinga e Maurinho e que o goleiro Gon- '

FAIXA BRANCA
zales tocou com as mãos na bola. Assim.mesmo não nos

livramos da má sorte com os gols preparados, Julinho ,-

fugiu sozinho e diante do goleiro, torceu a bola, que .' . Qualquer procedência, produto ou artigo em qualquer
seria o terceiro tento. Os paraguaios continuaram lutan-

,
Na defesa, este N!lton Sa�tos fOI mms um ês�rimis- ramo. Informes a pedido

do 'com muita fibra operàram ainda em nosso campo, ta do que um futeboIt�ta. .. SImple�mente mar.avllhoso.
ainda descendo pela esquerda e conseguiram o SE>U gol. Gerson, como no preIto com os chl�enos, tecmcam�nte
Agora a luta se tornou outra vez dramatica, até q_ue Pin-Iregular, si bem que combatesse maIS. Veludo,. all�da
ga apareceu outra vez e perdeu o ,gol. Mas Pinga insis· íleste jogo, fez poucas defesas, mas aquela do .frImen'o
tiu e deu rilargem para o terceiro gol de Julinho. \So- tempo, de uma cabeça�a Ct� Vasques, i11ereC� fIcar na

mente a esta altura é que tivemos certeza de que �en- hist�ria .. ;
Os paragualO� tlveram no se� trI,angulo d�

ceriamos o jogo. Mas estava reservada a apoteose fmal, fenslvo, u a_ mura�ha mu�t�s vezes sup��lOr a <,!u� te'\if'

com o quãrto gol, de Maurinho, como a se pren�jar to- em Assunç�o. MUlto eqUlhbra�a a sua .mha m.€dla, I?o
da a má sorte inicial dos brasileiros. Inutil se falar qu�

jrém,
a nOVIdade do quadro fOl no ataque, r�pldo, e m·

a entrada de Maurinho no lugar de 'Rodrigues deu ao sinuante. Um melhor que, o �utro ness� pa�tICular, sen

'ataque mais decisão fi velocidade pela esquerda, si bem do que a vangua�da pl:\raguala teve mu�ta hberdade p�:
que Maurinho tivesse perdido muitos passes e centros las extremas _e fOI daI que causaram os avantes guarams

no primeiro tempo. Trata-se de um novato sem experi· mais alarma para a nossa defesa,
...

.

-

ência, mas sua estréia valeu a pena. Mesmo derrotados por quatro a �m, os gua�ê.�I� nos

A· t d· de nI'nga J'á falamos Sua intel;gência. deram um grande trabalho e olhes la, que no lnlClO da
en ra a .r.,. '1.,;' d "

t•
. a resolveram todos os problemas da nossa segunda fase, estavamos... rezan o para ao menos ga

sua as UCI ,

h 1 O b 1 -.
.

1 trar da
realizacão. Baltazar com muitos lances equívocos no n armos por a ,por que a o a nao 9uerla e 1 ..

primei;o tempo, melhorou I?uito no segundo. Didi mui- maneir� a�guma . .
'

A .'. .
r

•

to trab;:llhador, articulou sempre o jogo atrás e tamb�m � 'arbltrag�m do JUIZ. fl'�nces VICent fOI b�d e 1m·,

avançou muito em busca do gol. Julinho foi () �,tac�te parcIal, mas d�Ix�u de a�)ltar um penal, quand:> no se,-, CHEGARAM t '�.'
pleto MUI'tOS torcedores dizem aqui paro.-!gUndO tempo Juhnho fOI cercado, �tropelado e derru- � I/?;A;

lnalS com . ,
,

,. O' . d' , �
diando a famosa frase napoI.itana: "Ver JulinhQ'jogar e bado por quatro adversarlOs. Jogo tevA apenas Oh

��
�

d.e
ois morrer" Na linha media, Bauer; foi'o mais uni,- incidentes, quando. no fin�LBa�tazar atingiu o. g�leiro e

, DI,RETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLgÉ, ��.,.�;/
... (

fo:me nos noventa minutos. Jogou como um leão. Djal- 'Gerson, logo depOls, a Home:lt�. Mas esse.s mCI?ent�s RIANOPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E ,

�� �:ma Santos o m�lhor do primeiro tempo mas depois caiu Inão tiveram maiores consequenclas. A torCIda fOI mUl� I PQPER GERMINATIVOUGAO��rgL�SIVO-
..

�.

EI=IL.
assustadoramente no seg{ll';'do período,' para se refazer to boa e a�im�u, o� brasileiros desde o início nos in�- I

G. A.:, CARVALJ:I0 -:- DIS,!RIB ID
_

_
�

\

...

)lO finaL Brandãozinho, m_il"l'to coml;Jati�i), ernlj(�r�> seln 'mentos,mªls dlflceIS, guando Os nossos atacanlts mms EL������g ���.���ATA��T��:L�6r:f��RA�� I 'PERFEiçR]J S{M IG'I/fli. (

)TIaior autoridade no seu J,?go costurp.�,�r?,� poIs estavam perdendo.

"O Es ado
CLASSE E FIBRA, FATORES DA

_

VITO"RIA BRASlLEIRA

RENDA COLOSSAL

HOJE EM PARIS A PORTUGUESA

,
O BRASIL LIDERA o S{JL-AMERICANO

, DE NATAÇÃO
/l Portuguesa de D�spor�os, AsegLln�o notici�s c�e- I'adas do VelhoMundo, Jogara tres partidas na 'I';lrqUla, I Na tarde de sábado, na piscina do Pacaembú, eu:

endo uma e� Istam��l e du�s. em Ankara, nos d�as 1.0, São Paulo, .foi inaugurado solenemente o XII Campeo
e. 5 d� abril, O ?rOxlmq preho .dos lusos t:andelra�t:;s ; nato Sul-Americano de Natação, Saltos e Polo Aquá
era hoje em ParIs contra o Heims, campeao francês, I tico, participando as representações do Brasil, Chile,

Paraguai, Perú e Uruguai.
A primeira etapa do certame foi inteiramente fava

rável aos brasileiros, francos favoritos, que marcaram 21

pontos nos saltos femininos; igual número de pontos nos
.Ao que parece, do encontro e convívio entre cata- saltos masculinos; 47 pontos na natação feminina, 2C

inenses e paranaenses já vem surgindo algo útil, pois, 1 Upontos na natação mascu ina e venceu o ruguai por
e verdadeira, é auspiciosa a-noticia de que o CeI. Pedra 7 x 4 no Polo Aquático.
'ires, vai .idn:ti�ui� na Corpo�ação sOdb 0p' seu �omando, Damos abaixá os resultados do 10 dia das competi
un curso ,I êntíco ao qu� existe no o �r�na_ ções: _

'

..... ,O curso e �tela, sera facultado aos CI;'IS .de amt:0s I Revesamento 4 x roo, nado livre, homens -- 1.0 lu
� se�os: �UnClO?�ra, som�nte pel� n�a?ha, circunstân- I gar: Turma do Brasil constituída por João Gonçalces,
ta qu� �l:a permitir a muitos fun�lOnanos e estudantes Bruno Hermany, .Paulo Catunda e Tetzuo Okanoto. 2.0
pOSSI.?I�l�a�e de ,poder frequent.a-Io.,,:. . . ..' lugar: Perú e,3.0 Uruguai.

.

,
A inícíatíva do CeI. Pc.dra,Plres e digna de louvo-' 100-metros' nado de costas mocas _ 1.0 luaar: Isa

es, não somen.te pel�s melhorias q�;' tal'medida impor- I Teixeira de, Al�eida, do Brasd, co� 1'17"6/10, � ecorde
a. em s�a.Corporaçao,. como ta�bem por fa�ultar ao :

do Campeonato. 2.0 lugar _ Idamis Busin, também do
iundo CIVIl. a oportunidade �r�clO�a de cu�hvar :xce- Brasil e 3.0 Marta Ambrasíni, do Uruguai.
ente modalidade de cultura física, !sob a orientação de

I Plataforma _ 10 metros _ mocas ..:_ 1.0 Maria
écnicos capazes, sem nenhum onus para os inter,cssad03. Carlota Rodrigues, do Brasil.

�

"

Water-Polo - Brasil x Uruguai - Venceu o Bra-
CONCURSO DE TIRO CMT, PEDRA PIRES sil por 7 x 4.

- I
Promovido pela Assocraçâo Atlética Barriga Ver-' ...-.

'e, err, homenagem a Tiradentes patrono das policias, I

ealizar-se-á no dia 18 do mês p. entrante, sob éI direção
jo seu 'organízador Diretor da Secção de Tiro da AABV,
_;el.' Lara Ribas, importante concurso de tiro de revol
ver e fuzil.

RIO, 23 (V.A.)· - O

I
Diante d.sso, toda a equi

Brasil acabou de arrumar pe brasiler-a começou ::

as malas para ir à Suiça, perder a tranquilidade e

c esta finalissima das eli-, jr-gar nervosamente. Todo o

mínatórias" com o .Para- primeiro tempo, apesar d ...

guaí, embora tivesse termi- 'grande f'Yr�.l de vontade, s;
nado com uma contagem tornou um rosário de jogo
dilatada, que pode fazer desperdiçado e nervoso

pensar numa vitória como- Não pudemos fazer mais

da e facil, foi ao envés an- nada, começando a preoeu

gustiosa até a metade do par os paraguaios, com a

segundo tempo, porque a sua veloct+ade. No entanto,

sorte capr.chosa repetiu somente .aos 24 minutos, 'j
tudo quanto vimos na par- :;c, leiro Veludo fez a sua

tida contra os chilenos, em primeira defesa. Os para
relação ao ataque dos bra- �uaios lutando muito, 0<;

sileiros, que chegaram mes- brasileiros tentando armar

1110 a desesperar a grande jogo, sem o conseguir. Curi
massa do publico brasileí- ')50 é que quando PInga es

1'0, porque quanto mais .tava para entrar em cam

pr eparavam o gol e apare- po, Humherto' teve sua úl

Ci.éI!TI diante das redes, mais Uma "chance" e mais uma

'aparecia diante deles a fa- VtZ perdeu o gol certo na

talidade a não deixar mar�' bôca das '1'2(1es. .� I'
car. A entrada de Pinga veio

dar mais raciocínio ao ata-

D(� modo que tivemos de

I
que e todo esse benefício

encerar o p.liméiro tem�o p.e5�ndo ri,O segundo tempo.
sceítando um zero a zero Enfim, �orl grande desgos
inci"Ível �2 desta vez· obri- to. devido aos azares do"

"
'

gapclo o técnico à substituir JoJs, mas cem gra�de espc:

H\lmberto, ,que saiu do rc>r\ç;a ainda a lmen�a muI-
.

ca.lípo choranBo, mas cuja I, '.ião viu terminar o pri
su bstituição foi realmente I.npito tenü'o sem qualq�elJ
I:'m desespero de causa. Pa- ,.'Jlução. Parece mentira, as

ra se ter lIma idéia do que ,'o;sas recomeçar'.il1 no se

e',télva acontecendo com <g:mdo pedono, com os mes

IIqmberto basta que se di- mos azares, pois primei):o
ga que depois de um pu- J ..Jiílho e -lepois Maurinho,
r.hado de minutos de jogo, nur�l curto !nterv'll,) de m�-

_Hnmberto avançou sozinho,
(' goleiro se atirou no limi-

-te da área aos seus ,pés.
Humberto fintou-o e cami

nhou para a meta, para
finalizar com as redes va

zia!" f;> eis que aparece J,

z:::gúeiro Cabrera para des

pejar em cima da linha. Dai

por diante todos os avantes

seguiram a triste sina de
Humberto, perdendo gols e

:n'lis goh;, 9 CÓIDulo do

-

CURSO DE ESGRIlVIA

lROVA CLÁSSICA DA FEDERAÇÃO DE ESGRIMA

NOVOS RECORDES
)

-

CAMPEONATO TIRADENTES
A Polícia Militar instituiu; em homenagem ao pa

rono das policias, um campeonato interno, isso em 1947.
�'odos os anos .vem sendo disputadas várias provas dês
;e campeonato. Estàmos informados de que nesta se

aana terá início as provas de esgrima, individual nas

rês armas, de 1953 e '1954., A proclamação dos vence

lores -e entrega dos troféus será no ,dia 21 de Abril.

nutos, fic�r.é:.i.n sozinhos di-
.

\
anie das redes e não mar-

;::aritm. Agora ós paraguaios
cO'TIeçam 'a evoluir, gra�as
à f>ua �elocldade e ao jogo

,.
'.

<
., i

l:-lIito ab�rto, espe.::ialmen-
te I elo setor esquerdo, onde
Dialma Santos já não era a

I

P1e��ma barreira do primei�
I'( tempo, M��, quando mais

os pal'agqa;os esta\am am,,

(!liGndo, 'ei_,; que consegill
mos fina�l'(lente acabar çom
a má sorte.

VOLTARA' O CAPITÃO GILBERTO?
,,,. Ao que. parece, um secreto instinto de auto-defe.:;a
,e Santa Catarina: está fazendo despertar os, ânimos nos

!l'raiais da- esgrima, pois percebe ela, que grandes são às
uas nsponsabilidades no corr�nte ano, quando "ai ne-

�essitar da cooperação de todos. Assim é que o . Cap.
:Jilberto Silva um dos azes da esgrima barriga verde
2 'q�e havia- abandonado definitivamente o fidalgo des

porto das armas, ao que parece voltará a cooperar cóm
.)s velhos companheiros e amigos, afim de incellt.ivar a

a nossa esgrima.

Expo,rjaçã9 do' Excerior

LEILõES DE FRANCOS FRANCESES
Já foran"} iniciados. Temos ótimas cotações - Azei

te, Azeitonas, Bacalhau, Cereais. Condimentos, Conser

vas, Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos,
etc., etc·... ,

IOFERÉCEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADOR
Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não I

ferrosos em lingotes, chapas, Tubos vergalhões, etc.;
Breu (Resina de pinho), Aguarãs, Barilha, Litoponio,
soda cáustica, Párafina, etc.; Máté1'ias plástícas para

moldagem, injeção, compressão, extrusão, etc.; Celu

lóide, Lucite. etc.; R. D. L: LANGE - C. P. 1396 -

RIO DF. - Telg. LANGECELLERIN.

.;.-.._.

Sementes de Hortaliças e Flores

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 NAVAL (Pedra Gran

c'e}, casa n. 8,
---------,_

CASA
, Vende-se uma com 3

quartos, sala de jantar, co

zinha e quarto de banho,
em terreno 10x30,' com en

trada para �utomóvel.
Inforrnaçôes: Rua Mon

senhor Topps, n. 11.

M�c8uógralo
A Escola de Escrita e Fa-

--_

e

ALBERTINA ALVES

participam aos pa'réntes,
amigos e pessoàs de suas

relaçõ'es o nascimento de
fell filho CARLOS JOSE'

PA'RA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX,�MO

EM CORtESIA

E EFICIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Mar,ço 'de 1954
-""--------- - - -------...�._--_ .. ,",- __.•. "'_'_ . ...__-....----

.����g����:�':�:: Promulgada·,�M� S',..;:,�afé.: fil�o �.";':� '�h ..:

::mC�p��p:s::u:o l:::�g�·:�·
,

a", -Ire".. .-1'
..

·

S···'oAb',re. Tit1110.s"E Ielto r'8,;j S," 1;:�!� :��::� ���'���i:n�::�
fos, sendo após, julgada

Universal" que reune toda
por V. Exa., proc,edente a RIO, 22 (V.A.) - O 51.' as suplementares, a substi-'p �,_<�()�(>.-.(��,,,,,,(),,,,<,,_,(- a série de palestras levadas
Presente ação de conforrni- Café FIlho presidente do, .tuíção de � títulos i,n esgota-- '. ,-,'. á efeito através do microfo-

O Doil.tor,Abelardo da Cos- dade com o art. 456, tam- Senado, promulgou a lei dos, determinando que a

]'us""I'" a' do Traba"'lho
' ."

ta Arantes, Juiz de Direito bem do C.P.C., podendo as- lião sancionada pelo presi- o'b'. d id t rl
. Iç .' rre da Radio Guarujá, local,

. , . ru rica o presi en e .. 8 '

" "

-, },ratando do mom.en.toso. pro-dI' Comarca 'de Biguaçu,! sim, o Suplicante, adquirir dente da República, no prn-I. 1 � 1
•

,
• O>

' mesa Seja aposta em quai- PROCESSOS EM PAU'r..A P1\:RA INSTRUÇÃO, E blema do éspíritua lsmo.:Estado de Santa Catari�a" o necessário titulo para a 7.0 constitucional, que pro-' b
'.

" . '. .:. ',quer (",N1ÇO em ranco que'
"

, '; JULGAMENTO .
, ."

,,;� . Reune o volume todas .

as
transcrição no Registro. 'vê sobre a utilização de rI" ',-

'

•

- ," <
." interpretações feitas do

Dando a presente o valor tulos eleitorais. Essa lei dis- a comporte, Também dis- MÁRÇO DE : 1954 ,',
- "Sermão da Montanha", a

de Cr$ 2.100,00, para efei- 'pensa, pata as eleições que' pensa os ;�trfltos n�s títulos Dia 24, às 13,30 horas:'

,'" .', ' . mais profunda e a mais
'to de alçada. Pede deferi- se realizarem até 31 de de, qr.e [orem expedidos até 31 'PROCESO N° JCJ-49j54·

RECLAMANTE O ld d 01'
.

B t sintética oraéão jamais pro-B
.

8 de i
. zernbro de 1955 .nclusíve de dezembro de 1951. : sva o e iverra as .os �

mente. iguaçu, e janei- .
,

RECLAMÁD�: Emprêsa Auto-Viação Catarinen- nunciada por um ser huma-
1'0 de 1954. (Ass.) Acácio

VIVER!!_! ;MORRER!!! se s/A. <, po na face, da Terra. Este
Zélnio da Silva. Relação OBJETO: Horas extraordinárias, férias, feri�dos c ,- "Sermão de Montanha'

anotação de Carteira profissional.
Dia 25, às 13,30 horas: contém em sí toda a dou-

PROCESSO N° JCJ-50j54 trina de Cristo, e Jesus, e

RECLAMANTE: Ari Eustáquio Medeiros foi pronunciada pelo. Mes-
RECLAMADO: Bar, Café e Sorveteria Royal tre pouco tempo antes de
OBJETO: Aviso-prévio, horas extraordínárías,

sua crucificação. A segun.olgas semanais, e acréscimo sôbre horas noturnas.
Dia 26, às 13,30 horas: da .parte do volume em fo-
PROCESSO N° JCJ-51j54 , co, contem uma exposição
RECLAMANTE: José Conceicão Moreira sobre o "Decalogo" deMoi-
RECLAMADO: José Olímpia da Silva

ses ou a chamada "Lei das
OBJETO: Aviso-prévio, horas extraordinárias e'

lescansos semanais. Doze Taboas", dada por

Dia 26, às 14 horas: Deus a Móises no alto do
pROCESSO N° JCJ-86j53 Monte Sinai.
RECLAMANTE: Antônio de Pádua dos Santos

.

RECLAMADA: Transportes Aéreos Catarinense
;jA. (TAC)'

.

OBJETO: Sálarios.·
Dia 26, às 13,45 horas:
PROCESSO N° JCJ-230j53
'RECLAMANTE: naa D'Aláscio

. RECLA}\lIADA: 'Impresa Oficial do Estado
janta Catarina.

OBJETO: Alteração do contrato de trabalho.

ceI' o povo sobre as pro
blemas futuros que o des

regramento' moral e espiri
tual gerará fatalmente, pro
vocando a destruição do es

pirito da espécie J,-mmana,
lançando,.,s,e__ny.Q1 materia

lismo degraqente e anima

lescos, onde serão despre
zadas todas as copquistas

I do pensamento em seculos

,que passaram. H,omen da
estatura espiritual e moral
dum Cristo; não mais sur-

. girão, e parece até que o

proprio Cristo foi o último
-

..varão dessa., estirpe esco

lh.ida.por Deus. Os grandes
nomes da humanidade an

tiga, dos sabias profetas,A melhor' resposta que podemos, dar, a esta pergun- f a 'd, ,

'

, Ih" ar m esquecI os e repu-ta e que o sono cura o, cansaço. E a sua �e 01' cura.. ,

Permite que o nosso corpo'se recupere da fadiga de dlados ate pela atual hu
todo um dia de trabalho.

'

'_ I manidade, cheia de manhas
Um adulto - de saúde regular - passa um têrço

.

e-artificias.
de sua vida dormindo: Por exemplo:

.

uma pessoa de I O livro Cristianismo U-
40 anos tem hábito de dormir 8 horas por noite, terá,. l' b d d3e viver até 70 anos, que dormir 10 dos 30 aqos que

lllversa e um .ra o e a-

ainda tem que viver. Longe de ser um tempo' perdido, lerta contra o precipício a
,

os anos que passará dormindo, tornarão pos�ível o que que se vai aproximando,

Carteira ,de Comércio Exterior �le f;:�:r�a2�ea�:�oq��/��:r!ua��:::a�ites não afe- :7!:d:. insencivel a huma-

,·lse,D"a-.,O da ill-.rel-tos para' o mate- C
\.

d aJ 5
'

.tará a resistência geral do orgariismo, porém a falta de
" t1 U, OmUDICa O l....4, �ono, noite após noite, irá iuinando a saúde de uma I Não 11â mais, a s�beâoria,

.•

, d
'.

ti- aO'O ao ensino t"C·O·ICO rísticas,' assÍm evitando, res, etc., que se vem regis� pessoa sadia, transformando-a' de alegre e, bem' dispas- a espiritualidade,. á, moral.fia es lia; .

ti
trandô. ta, em alguém irritada e infeliz. O sono é tão,�ssencial

CARACAS, 22 (U.P.) - Ao projeto"de resolução tanto quanto possível, -Os
para a restauração das energias perdidas, para a vida, O que existe h�je é o, egois-

apr-esentado pêla"delegaç'ão do Perú sôbre ensino técni- 'inúmeros pedidos ae altera� A título exemplificativo enfim, que, se ficarmos acordados por um temp'O dema- mo, a hipoc1'isiiÍ,· o materia=
Y co, a Comissão d.ê Assuntos Culturais aprovou o seguin- .;ao de licença, devolução e pDrque foram reiniciados siadamente longo, poderemos adormecer até' de pé'. E a lis�uo )l,r�tal,' "�utl�, selva-,

te substHutivo:
.

de ágio, modificação de pê- 'Os leilões de francos fran- melhor maneira de abter-se um "bom descanso no so- gem, 'que leva;j{,_ 'ser ,huma-
" '. "A Décima Conferêncm Interamericana.

so, reajustamento de valo-, ceses,' para aquisição de no" é planejá-lo. -O colchão deve'
.

ser flexivel para no a um,� ·.ae�tr�íçã� ,sem
r'; .,"', Consideran?�: -. . A CARTEIRA DE CO- ajustar-se devidamente áo corpo enquanto se dorme .

. � "Que, de acõrdo com o Artlgo 4 da Carta InternaclO-
.

merendorias previstas no Mas deve ser também suficientemente firme para que terrp6 -e '.:sem ,treguas ao

" naI Americana, de Garantias Sociais, todo trabalhador MERCIO, EXTERIOR soli- Acôrdo de Comércio fran- () corpo seja a�parado por êle, sem se afundár. E isso men�s .. , :
. ,:: ,tem':di;ei�o,a te�eber e�u�açãoprofiss�onare técnica, pa-I cita a atenção do comércio cc'-�rasileh'o, �corre-nos;/,o é conseguido com os colchões "DIVINO", fabricados 'Recom_endamos a,Ieitu!,a

"

,:ta aperfEl.ço�r suas ap�Idoes e conhec.�me�;ltos, obter seu

I importador
em geral para I lembrar a necessidade de as ?ela PROBEL. .' .

"

-de '''Cristianismo Univer-
..•. ,; ,t,rabalho 11i1a;íored� l':r1dnuentos e contnbUlr ao desenvol-

os inconvenientes advindos firmas interessadas consul. Daí o motivo da absoluta preferencia que, p povo 'sal" a todos que pretendem,,-, vimento (a ,pro uçao. .

.. _

.

A brasileiro tem dispensado aos produtos qa grande fá-
"

Que, para tOl'�,ar eficiente a educação técnica, deve da hcItaçao ,em Bolsa de tétl em �eus fornecedores so' brica PROBEL; os quais apresentam"'um padrão inece- .. tomar, sinceramente, uma

contar-se com as equiprs,. maquinárias e instrumentos I disponibilidades cambiais, b]'(' a possibilidade de obte :lí:vel da qualídade e 'perfeição. visão sobre a sabedoria de
indispensáveis sem os quais o ensino, nesse campo, da sem que, previamente, este- rem êles, das. autoridade� Esses prodtÜQs se encqntram a venda na A MO- Cristo e o tempo futurá:
indevida ênfase, à teoria e a preleção; e

-

jam os interessados seguros ,competentes, a necessá'I'i« PÉLAR, que no momento,' por motivo do seJ,l 30° ani- -As palavras sobre () futuro'Que" �ev�do ao deva?o custo.da equipamepto q.u.e da possibilidade de forneci- autorização para o atoendi-
versário está oferecendo os ·famosos colchões e traves-

e_.�.o terceiro milenio que $eo ensino tecmco requer, e convemente conceder facIlI�' - ,eiras de mola' "DIVINO", em condições ' excepcional�
dades para sua aquisição pelos países que o necessitam. menta da mercadoria

I'
pre- :TifptO das encomendas, B mente vantajosa's.' ,

"

,aproxima devem ser olhada
Recomenda: tendida. fim· àé obVIar os' lUc0uveni- Tem,

.

assim a noss�' população uma magnifica 0- com profundo respeito, por-
A isenção de todos os direitos de expor_tação e im-

.

E' de toda con.v,eniêneia i.'ntes assinalados. ' portunidade para comprar' um imcomparável colchão que, pelo que se sabe até
portação e a concessão das franqu�a� �eces�árias para a

que, cantes de adquirir as PElo Banco do Brasil'S �peRmOoBlaEsL':pIVI�d?" e mais dois travesseiro� de.�o.lat h,oje o texto biblico é umaaquisicão dos equipamentos, maqumarIas"e mstrumentos
d'
.' ,'. d entre A FI" l'

. ,me lante apenas, . o pagamen o InICIa,'
dd' 1destin�dos ao ensino técnico, nos Estados Membros da

I
IVIsas, o Importa ar, ,- ol'lanopo IS.

I
irrisório de Cr$ 50,00 e. dividido o, restante em. 10 men-

ver a e mcontestave e

Organizáção. em, contato com o fornece� Carteira de Comércio Ex� salidades iguais.' "

\ '.

.

'> _mincà é demais o seu co-

dor estrangeiro, para veri� terior.
"

E' uma rara e estupenda oportUnIdade �. tornada mentario�

.Mecâ n -ICOS I ficar a exeqJibilidade da (a) Edgar' da Cunha Ci- P?ssíveI, graç.as ao ,�spí�it(), �e colaboração e despreen- "Cristianismo Universal"
.

-

d' .

d
.

I
. I d d G' t dImento da fIrma propl'lE'tarIa da A MODELAR, . que esta' a' venda em 'todas

I
Op€IaCaO eseJa a, mc USl� a e - eren e. . , .

I"dI' 900' . , . as,
, aSSIm esta assma aI} o o seu g or10SO... an.wersarlO,

ve qu�ntoA ao custo da mer� I (a) Osmar Cunha
com magníficas vantagens oferecidas a sua <t�adicional livrarias.

cadol'la, peso e suas caracte� ,Chefe, de Serviço. freguesia. A. A.

te Juramentado, nó impe
d �( . to ocasion'll de) Escri- Julgamento e votaçãu secret� dll Relató
vão, o datilografei e subs- rio de 1953 e parecer d _) Conselho Fiscal sôbre

o [;::-;'1'.\1'0

EDITAL· DE CITAÇÃO
COM O PRAZ,') DE TRIN

TA:' (30) 'DIAS

na fÓl'ma da Lei, etc.
-Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que,

por parte de ANASTACIO

.::,,_ SOARES, por seu assisten

te judiciário Dr. Acácio

Zélnio da Silva,' lhe foi di- das testemunhas: Fernan-

rigida a petição do teôr se- do Costa. Horácio Montei

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

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

de Biguaçu. Anastácio Soa- (reqtier, em têrmos. Desig-

res, brasile�ro, viúvo, p.e�-I �e:-s.e .' d�a e �o�a par� a

,cador, residente e domici- justificação previa, CIente

liado em Armação -da Pie- o Dr, Promotor Público.

dade, neste Municipio, vem Biguaçu, 11-1-54. (Ass.)
por seu assistente judiciá- Abelardo da Costa Aran

rio, requerer uma ação de tes - Juiz de Direito. Pro

usocapiâo, para o que ex- cedida a justifificação foi

põe a V. Exa., o seguinte: esta julgada por - sentença
1 - .Possue o Suplicante, do teôr seguinte: Visto.

um terreno situado no 10- etc. Julgo por sentença a

gar Armação da Piedade, justificação -produzida pelo
neste Municipio, o qual me- autor Anastácio Soares, pa
de de frente' 121 m e de ra que produza os .. seus [u- ,

fundos ' 2�000 m,_ ou seja ridicos e legais efeitos. 9te
área _de 242.000 m2, Iazen- se por mandado o Dr Pro
do�Irente ao Norte, com a motor Público e os confi-

$. ,'o
�

estrada Ganchos Armaçào, nantes do imóvel. Para ci-

, c'C;lltl'ontando" ao Sul, fun- encia dos interessados in-
.

-
.

.

dÓs. com terras de João certos, expeça-se edital na
1'.,.,

,

(Caeiro, o qual tambem e fórrna do art. Zl55 § 1° do

.

o confrontante a Leste, e a C6d. de Proc. Civil. Custas

Oeste confina o citado ter- afinal. Biguaçu, 20. 1. 54.

rene, ccom terras de João (Assinado) Abelardo da

Hock. 2 Tem requerente, sô- Costa Arantes Juiz de Di

bre o aludido terreno, a reito. E para chegar ao co

posse mansa.rpacífica, ��m ,nhecimento :de todos os in

oposição nem inter:!'llpção e teressados" passa o presente
com o ânimo de dono ha edital com o prazo de trin

m�is 'de 18 -anos, sendo que ta (30) dias, public9d'o e a

seu antecessor E. \ Rock, fixado na fórma da lei. Da

possuia as ditas terras, nas do' e passado nesta Cidade

. n;esmas condições, ha mais de Biguaçu, ao primeirO- dia
de 15 anos. 3 - Não pos-. do mês de fevereiro do ano

suindo titulos do menciona- de mil novecentos e cin

do terreno o qual adquiriu qU'enta e quatro. Eu, Pio
por compra mediante reci

bo, quer adquirir o domi

nLo, com f.!,mdamento nos'

arts. 550 e 552 do Código

Confére com o original a
fixadq no lagar de costume.
O Escrevente, Pio Romão
de ,Faria.

Romão de Faria, Escreven-

Civil e de cOnformidade
,

�om- o art. 454 do Código de

crev-Í;

Biguaçu, \1 de fevereiro
de 1954.Processo Civil. Assim, re

quer a V. Exa., se digne
ouvir os depoimentos das

,

(Ass.) Abelardo da Cos-

ta Arantes.

JUIZ DE DIREITOtestemunhas adiante a1'1'o-

ladas, as quais compare
cerão em Juizo indepen
dentemente de intimação,
pro�edendo�se a justifica-

�

PRECISA-SE NO ESTALEIRO ARATACA.
TELEFONES - 2.266' ou 2.212.

Na qualidade de Pres'dente cumpro o de- De ordem do Sr. Manoel B. Feijó,. residente em

ler de convidar os associados dêste Sindicato exercícío na Assembléia do' dia 21-3-54, e por delibera-
ção da maioria dos sócios presentes, convoco os senhp

)ara se reunirem em Assembléia Geral Ordi- . res 'associados para' uma nova Assembléia Geral a rea-

lária a efetuar-se no Clube RecreilT i '..'o,e ,Cu�- Hz.ar-se no próximo domingo, dia' 28' do corrente, 1s
;ural :'f5'deNovem:br�'" (e:k�DémOféat�t,stto'� .fiOve 40Fas, 'na caverria do Gr<.{-llq,deiros da Ilha, com' a

5eguint� ordem do dia: ,,. ',�. : ,,.._;'. ,,<'
) Praca 15 de Novembro nó 2], sohrado, n.eSyl Í) ,- Prestação d� cm:rMs' do exercício fi'nd{)�
Capit;l., no próximo dia 26 do corrente (6à 2-) - apresentação do relatório da Sociedade sô-

bre os 'trabalhos do ano social; e

feira), às 19,30 hor�s, em primeira (',QnvQca- 3) _ eleição da nova Diretoria.

;ão, com a maioria dos sócios quites, ou à:j

,W,OO horas, em segunca elJnvocação, com
1.ualquer número de aSSOCIados presentes, pa�
ra tratar da seguinte

.

Ordem do Dia

Depende do sangue, o sangue é a vida!

sp,NGUENOL - Tônico d(::;' convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

túnicas: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PÁLIDOS - DEPA UPE
RADOS - ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM - ,MA
GROS - CRIANÇAS RA·

QUíTICAS receberão a toni
fieação geral do organismo

3INDICÃTO-DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE FLORIA-

NÓPOLIS - SANTA CATARINA

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

E'D I T A L

Assembléia Geral Ordinária

o mesmo.

Florianópolis, 22 ele rriarço de 19�4.
(a.) ,

Euzébio Christovão de Campos
Presidente

Cristlaaislo .

. Daiversal

do Brasil S.A.

Uma leitura, do' presente
,

volume "Cristianismo Uni-

lersal",' leva-nos a meditar
os fatos importantes da

historia do' mundo, desde
de

.

os dias de Cristo-até á epo-

..................._ ...

ca atual, fazendo-nos espe
rar que melhores dias futu
r�s solucionam a crise es

piritual e moral porque pas
sa o mundo. O proposito
das palestras agora enfai
xadas em livros é esclare-

s. C. '5raladeiros da 'Ilha
2U CONVOCAÇÃ<?

Florianópolis, 22 de março de 1954.

Fmncisco Duarte Silva
2° SECRETARIO.

.,..-...- ......:-.._--,"'!:.�. ..-.:-.-_. .-_-_-.-.-.-..�- .� -_'-_' ......,.-� - .._

,
. �

,

Porque

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qual o sono que um
adulto· precisa 1

Oito horas, geralmente, é considerado o tempo
ideal de sono para uma pessoa adulta� Algumas neces

sitam de'maior número de horas, outras, de menos,

Sabe-se que Thomas Edison conseguia viver bem,
dormindo, apenas, .4 horas por dia. J� o antigo presí= ,

dente Wilson, dos Estados Unidos necessitava dormir

_diàriamente pelo menos, 9 ou lO horas. Cada pessoa
deve ser o seu próprio juiz sôbre o número de horas
de sono que lhe proporcionam o descanso geral.

De tôdas as experiências que _foram feitas até: ago
ra sôbre o sono, talvez' às mais valiosas sejam aquelas
em que cada pessoa se perscruta nó sentido de desco
brir o tempo exato-de sono que necessita a fim de sen- I
tir-se bem disposta e saudável. Dormir, entretanto, é
mais do que simplesmente ir, pára a cama e lá ficar um I

certo número de horas. A maneira como . dormimos é
tão importante quanto o tempo que dormimos. Três ou

"quatro horas de sono reparador, valem muito mais do
que 10 horas de sono irriquieto e nervoso.

.

A melhor maneira de abter-se um "bom descanso
no sono" é planejá-lo. Exercicios aó ar livre nos fazem
dormir bem; por outro lado, exercícios 'excessivos nos

tornarão por demais cansados para dormir,
.

Qualquer
trabalho muito intenso, físico e mental antes da hora
de deitar, nos provocará insônia ou um sono agitado
do qual acordaremos tão cansados quanto nos deita
mos. Quando se desejar dormir bem, é recomendável
não fazer trabalhos pesados antes da hora de deitar.

Para conseguir através do sono, uma completa re

cuperação das energias despedidas durante o dia', é ne

cessário ter debaixo de si, um colchão flexivel que se

ajuste, perfeitamente ao corpo enquanto se dorme.
Mas, deve ter a suficiente Iirmesa para que o corpo.
seja amparado por êle, sem se afundar. Um colchão em

cuja construção tenha cooperado uma técnica apurada,
,
uma técnica como a da INDUSTRIA PROBEL, ' cujos
produtores conseguiram a classificação mais elevada
cm conforto com os demais paises. ,

Daí o sucesso sem par,- o sucesso verdadeiramente
sensacional. que está obtendo A MODELAR, em sua

venda extraordinária de colchões e travesseiros DIVI
, ,NO" fabricados pel-a PROBEL.

'-.' ,,�\,
'

A_ fama dêsses pro�utos e as condições extraordi
:' nariamente- vantajosas, pelas quais estão sendo vendi

. ;: :<:1:e§:,�S�111��S� cooperam para êssegrande sucesso.

" J-�\:- ��
..

;� '_

.

\J'

, , _,,:';.�����.,,�..ea�"-O-9�;j,)J!.:J-"•••••""'•••••••••• \

.-'",; '�"';'- -, -......

;Oi..:

.
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-

I
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFO'RTO

,I;

/

\ \

CONFORTO absoluto
'Grande -ECONOMIA

,_""""",d�' "y
':>�

AQu'ECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
roo ii 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal • vertical.

'AQUECEDOR

"ELÉTRICO

1-'-�.4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

___....--.........

Capacidade 30 LITROS,

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqu-ecimento ultra rápido._
\

'

• Játo abundante na ternpe
ratura d}sejada.'

o MISTlJRADOR D,ÃKO, de regu·

togem instantanea, permite, o

maior escala de graduações de

TEMPERATURA.

'abelal 'de' pagamento
MARÇO

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORT�ZIA
E EFICIENCIA

-

��
f;t:ERL.

, PEHFI/cito SEM Ifi(/1I1.
- . '

• Construção sólida, j_endo a caixa interna de COBRE �

revestida de jnaterlal altamente ISOLANTE (lã de vidro),

� Reststência do tipo tubular, inteirilm�nte blindada.
• Controle automático de temperatura por, T�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMIA.

GARANTE O Que FABRICA

.

I

, e,

-. r. ,B A lOS SIA.-Co,mércio e 'uências
Rua Jeão Pinto, 9.-Fpolis·-$ta. Catarina

�#�.------------------------��----�----�-----------------

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

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

I Consistório, 12 de março de 1954.

,

"José Tolentino de Souza - Seci-éiário

Vende-sei
'

Duas casas de madeira

no fim da rua Laura Cami-

EMPREGADA

,....

-,
,
,

Precisa-se de urna que
saiba cosínhar.
Tratar à Rua F,; ];,'1ano

ÓU \ ';_�lLne;-Pires "'_- n, li

'I

\
:

i
23 - Pagament� do pessoal do Ministério da Fa- 1-

zenda, do Ministério da Justiça, do Poder Judiciário e
!

do 'rribunal .de Contas;
, "24 - Pagamento, dos demais Ministérios;

I 25 - Aposentados e Salário-família;
-, I ----

dias 2a6ci�;;7
- Pa�arri�nto dos que não receberam nos

I A tenc af'lirlo.·29 e 30 - Pensionistas militares 'e provisorias; I .' ',',_
. 'i��-, t�C':":'. .

31

d: :a:oreLI0
de abril - Pensionistas

CiViS; .' j. de'�::;:�i;�.��: ����f�:ra��: a�r:!�:�e:������ç:��
.,..�';lP'< ·�.�';l�EN tiE_5E > 2 a '20 - Os que não receberam nos dias acima' l

ram d,�,g>r-.,e a ENAP.CO, Santos Dumont, la.
"

_,�i<Urr/lot;e,-siit.4ido·na Vila de Fátima, distrito do Es- VENDE SE-----·I'
-----'-----.

----�:;- ':'
, ,,j-f,(;itot; :pr6�ln1ó' ,à -rua Pedro Demoro, contendo 426.2;) -. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

i:"/1;2-�:,-�Ptrl�18,,4J�:n�::.de Frente e 27,40 de fundos. ' Por motivo de força maior vende-se o HaI; e Con-
I ULCERAS DO-ESTOMAGO E DUOD�NO� ALERGIA-

�:Tr.é!t<rr' eóm: \iV.' SANTOS. J feitaria "SCHMIDT" situado à Rua Geronimo Coelho I ' DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
• +'�:.' • • ,# '_ '."

E>;��t_l�ifb dó Estreito -- Rua 24 de Maio - 1261. I nr, 18, nesta Capital.
,

'
Trarta no mesmo local à qualquer hora do dia.

'

=s
'

......�_..�---: .....::7'�
....�._ ..

_liia·,'"

:��:m:::t'

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

Vende-se, por preço c'c ocasião; por motivo de

mudança, uma ótima casa de material com todos os

móveis de _ iI'buia fina.
'I'iatar na rua OlàVO. Bilac n. 130, no Estreito.

--�

Dr·, Miguel Nunes Ferreira
RECEM-CHEGADO DO ,RIO DE JANEIRO,

IATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°
ANDA.t{ DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.

I
_ r CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DA·NQITE' NO CACIQUE BOTEL, Á RUA FELIP

I - SCHMIDT.
-,

•

Compro
,

- ..

ou associo-me

Compro pequeno armazem que disponha, anexo,

,casa CL-rl1 3 quartos para morar, em rua que _ passe o

I circular:
'"

I
Tambem poderei associar-me com 30 á 50 mil cru

"zeiros, em negócio, seguro e lucrativo, tomando parte
\ ativai em serviços de escritório ,ou' balcão, com retirada
! satisfatória "pro-labore". '

,

Tratar com Aby Cardoso na rua Major Costa, 107
ou Marechal Câmara, 85 - Estreito.

I ' ,

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE'

PASÉ',OS

•

Com êste vã.lO� VS;
Ab ..i..ã< umA eootA que

:'�!!i:iiliiil.�
lhe ...enderi. jut'o com·

" pe�,d(jt'
, e

leVA!"';' pArA SUa reside,,·

"

I ci� um. lindo e útil p"tse"te:
um BCLIS$/MO COFREde AÇJO eROMADo.

APl"ocul"e hoje o NOVO

NCO GRICOLA
.� v""";:"''IU>, 16

�_......__ FLORIANOPOLiS _, .....;H;. CATARIN....
.,,,

-PARA AQUELES QUE
-DESEJAM O MAXIMO
I�·

'

EM CORfgSIA
E EFICIENCIA

Vende-se
no terreo do �alão Grêmio

21 na Rua Blumenau

Um armangern e Bar.

Ótima freguecia bôa casa
-'

'

ltajaí.
Tratarno mesmo.

Motivo de doença com

urgencia,
Preço: Cr$ 90;OUO,00.
�)�����

*f��nRI�D

!
O Centro de Irradiação

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.

'

t ENTRADA FRANCA

, ..

- )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Março de 19�54

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia Ginecologia Çirurgia.

COlnpleta assistência � gravídês e ao parto, trata
mento clínicos e operações de senhoras, com hospítali
sação em apartamentos' de luxo e quartos de la e 2a

classe..
<,

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-:
-

ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomage, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas, I
.eletrocoagulaçâo, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de -oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇÁRIO e ESTUFA para reeemnascidos prema
turos.

,

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precéce da graví
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.

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

,AS,SEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA
"

� '. '\
.

.

" "" -São I convidados os senhores acionistas desta socie
;.:

_

. dade .para a.Assembléia Geral Ordinária, a .realízar-se
.

"no dia 20 deApril' �_s 20 horas em sua séde social à Pra-

ça)5 de Novembro n. 11, nesta Cidade, para delibera-

i" rem sôbre o seguinte:
-

'.'

.

J -, Leitura,' discussão e aprovação do balanço,
. _'" .0,:;,' conta de �ucros e Perdas, relatório da Direto-

_ ;,.,. o"'.
.

ria e Parecer do Conselho. Fiscal.
.

�,.' :<oc2�,.,....,. �ssuntos diversos de interêsse Social;
" .' c V. z

.,-

Florilmópelios,' 15 de Março de 1954.
" .••�.��\'-<t'l'.. ;' 'ÂLDOIROCHA - Diretor Presidente

.:r;;7:rr'·,. - ",,o '.,�"';�.,,:,�

'Imobiliária e �gencialDeDt9
Canto-I. A. C�

RUA CEL. PEDRO, DEMORO, 1.663

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS

CASAS A VENDA:

ESTREITO-

1 _;_
o
à Av., Sta. Catarina de.

. alvo c/5 comparto
1 - â Rua CeI. Pedro Demoro

. alvo c/8 comparto tem ar
fnazem anexo, além da re-

o 'sidêncie .

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

1 - à Rua São Pedro, de alvo
c/p comparto ... r , .••.•

1 - à Rua Moura (Barreiros)
c/7 compart. madeira ..

1 - à Rua Curitibanos (Ilha)
c/9 compàrt, de alvo ....

preço:

115.000,00

preço:

preço:

preço:

preço:

TERRENOS A VENDA:

" 2 - à Rua' Aracy Vaz Calado
ambos .

.
1 .:_ ii Rua Santa Luzia .

3 - à Rua Santa Luzia
'

con-

junto '
.

1'- à Rua São José ..

1 - à Av. Santa Catarina ..

1 - em Barreiros (junto ao

Clube Barreiros)

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

7

ORDEM DO DIA

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatório da Díro-.

.

toria e..parecer do Conselho Fiscal.
,

2 0- Eleição. do Conselho Fiscal e seus suplentes.
3 - Outros assuntos de interêsse social.

o

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

AVISO AOS ACIONISTAS
(

-� .

o GABINETE DE RA:OS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO flE

RIODO PE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

____..;.....___----------..;.-'
,

I �\� .

. Empresa Florianópolis '5. �. .'
Adm�_I,traoão e Transportes ----.....;;;.'?_�_'_._--_.;._�

Terrenos na:·:·Vila Florida
130.000,00

.

,
.

o (Estreíto) .�j ,

.VlAGNIfICOS LOTES, COM F{NANCIAM�l'h'O A
LONGO PRAZO, SEM- JUROS ;> v, �

.

Oportunidade especial para aquisição,' com .grande

45.000,0011 f.acilidade,
de um �spleI1dido lote �� VIL� ,FLÓRID_A..

,�ugar alto e saudavel, e toda facilidade- de condução.
300.000,00 tlr.iviligiada localização, MS PROXTMIDADES DO ES

rADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
60.000,00 .mediata. .-

OS TERRE'�OS EM ZONAS MAIS DISTANTES

130.000,00' .\fAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
Peça hoje mesmo informações a

.

I SOCIEDADE IMOaILIARIA' SUL BRASILEIijA
LTDA. (SUBRAL) .

,�scritório: Edifício São Jorge, Sala 4 .....:: Fone: 2-1-9-2.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmldt, n. 'H,
os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei
n. 2.627, de 26· de setembro de 1940.

.

Florianópolis, 1° de março de 1954
J. D. Fe1'reil'A Lima, Presidente.

"----------_._- --_.__.-- o "_,,.

flu ri8oópolis
de

-

ANDRADE & KOERICH

Expres-»

frans/lorteo de carg�s em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS '

)al Consel1i:eil'o Milfra, 135
_

i Fone: '2534 -. Caixa Postal, 435
End. TelegJl'.: SANDRADE

Agênciar, - .CURITIBA
: l'enicÍa 7 de Setembro 3320/24

Fone:. 847 (Linha Paralela)
-

E'n<CTe]egr:: S.í\NTIDRA
"'" _-.._� . - >T7�o�

Agência: . - SÃO PAULO
�Ufl Rio Bonito n. 1241

-o-

FOlie: 9�3l-96 - Atende Rápido mOMAR
End. Telegr.: SANDRADE

Agências no Rio de Ja1'l.eiro e em Belo Hori;onte CO}.

'ráfego m'IÍt'Uo a.t2_ São Paulo com a' Émprêsa de Trans
.

portes Minas Gerais S/A)
' ..�

preço: 30.000,00. ,
�

preço: 40.000,00

preço: 100.000,00
preço: 30.000,00
preço: 40.000,00

preço: 80.000,00

CHACARAS:
. .

1 -. em Abrão próximo à Bom
Abrigo . .. .. .. .. . . .. ... preço

1 - em Serraria c/2 casas de
ma4eira. . . . . . . . . . . . . .. prefjb:

80.000,00 -,

60.000,00

!VIÓVEIS A VENDA:

1 " Sala de Jantar completa,
fino acabamento, 9 peças preço:

1 ;Jogo estofado', 4 peças. .. preço:,
1 I)ormitório, -com 6 peças preço:,
1 Fogão esmaltado preço

,2.200,00' "

) 2.000;00 7

3,000,00 .:
1.000,0'0

•

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra, .

pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen- .

.

ciament� Canto, das 8 à: �2 horas, que se�â pro.�tamen- I
te atendIdo pelos seus dmgentes; A - I.A.C., poe tam- r
béin, à disposição dos seus clientes, um Depart-amento
de Construções; Plul\tas de Muros Etc.

r

•

• ',_L

Dititrfll\dd�r

C. RAMOS SIA

Comercio -' Transporte.
Rua Joio Pinto, Il FiJol"

Vende-se permute-seou

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 Eingelsing, no periodo da manhã no Hospital da

1Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à Rua

Bocaiúva n? 210.
.

.

o,

. .'

-------- ---

Compro .
�

----------------------------------------,�.

RMANDADE DO SENHOR J;ESUS DOS PASe,OS
.

E
HOSPITAL DE CARIDADE

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

ia 2 de abril estarei com.o Irmão Tesoureiro na Secre
iria desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Cate

.

'ral das 9 às 12 horas para o. recebimento de anuidade.
Consistório, 12 de março de 1954:

.

José Tolentino de Souza - Secretário

Dr. Miguel Nun�s" Ferreira
CLíNICA GERAL

Úlcera do estômago e duodeno
Clinica Médica, doenças 'do aparelho digestivo, ú Ice

as do estomago e duodeno e allergia-dermatologica.
'

Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de 'Ja
.ieiro, atende á rua Victor Meirelles, n? 18, 1° and,
lfa�iamente das 9 ás 11 horas.

.

»: Chamados a qualquer hora do' dia OU' da noite no

"Iotel Caciqueç-á rua Felipe Schmidt.

Pr.eceito do Dia
COLABORAÇÃO lNES

TIMAVEL o

O doente não pode
um .simples espectador de

ser

'-
.

Wende-:se
'P01' motivo de transferên
cia de residência - para ou

tr� cidade,' vende-se um

trio estofado em Ótimo es

indo, um quarto de soltei-

I' ;"(1, uma mesa redonda, uma
escr ivaninha e um armário.
para lívros..

Tratar à rua Tenente Sil

veira, 130.

_-'"_

C A'SA
I .

Aluga-se uma de alvena-

ria sita à rua 14 de Julho

n 595, no pôrto marítimo

de Estreito, com uma sala

c;e .visita, . sala, de jantar,
ampla- cosinha,varanda,

oois quartos. 'e' um quarto
pr.ra empregada" nõ sótão,
sanitária cônlP.lêt� com ehu
veiro, água e. h1Z�C0Il1 abun
dância.

A tratar no, �1esmo local.

Ve�nCl'e·.e
- "_,

.. \. .,. .

yende-se:lln�a'/h1esa elas-

'?' .;.' tlcª,
'

6
.

[seis). 'cadeiras um

.bal<;ão e� uma. \çristáleira.
, Preços-módicos.
Ver e tratar -na Rua D.

Carp-a�'a n!:?':2
.�.- '"

."':,�-:
'!. /�.

."'.t r..:'-

�.

�rDtN�H'EIRO
- . (

.' r

\ -DIN�EIIJ,Ó -:- em parce-
. :.-..-' )�� ,de .Çrl4Q;OOO;oõ a ....

• >�

:Cl��r..!J0!t.:060,Ób.--Empresta-se
sôl:i/e: -garàntia.

o

hipotecária
. ", de :'p}'édi�� l�calizaào� no
;. ) (. '

. ".'

"
Estreito: e nestá, Capital .

o ..
:
= I. o

O interessado -dirija-se à
nta $antos Saraiva, 185 -

I Estreito."
-
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Desmlt"I'nnu··e-s8 a DON
CEL. ���AR P.

c::g�SI�i!=:�i:;.n:srav�:�a
, y' ,

'

Florianópolis hospeda, ' Os -íntegrantes do I Con- divertiam frente aos olh.ares
, mais uma vez com satisfá- gresso \toS;_Munieipios Ca� das dedicadas educadoras,ValOrdSO chefe udeois!8 abandona �._

i çâo, desde ont�m, o Coron�l tarinenses, que ora se re- os ilustres visitantes sur-

a ti' ti d I' t' t'·dá I Florianópolis, Quarta-feira, 24, de' Março de 1954 ,Gaspar Peixoto Costa, ilus- unem nesta Capital, �stive- preenderam os filhos dosS a VjuZ es p� I ICO-Dar I r ai :Y'-I·'s;lla-', 'do dr.· Ne" re",u. I tre Oficial do Exército Na� ram, na manhã de ontem, comercíáríos, percorrendo,'
- cional, que veíu assumir, LO Jardim de Infância "Mu-' em seguida, tôdas as salas

Em carta estampada' pela' imprensa de, ,

interinamente, o Comando rllo Braga". ce aula, mantendo demora-
Joaçaba, O dr. 'Erasilio Celestino de Oliveira,'

. Ramos a' 'Jo·lnv·lle (dIaa 15naf.anDtl,avrl.isaa_o Divísíonártasem dúvida o mais prestigioso chefe daUnião· de Infanta-

Democrática Nacional 110 Oeste catarinense,
.'

ria, durante a ausência do

comunicou a sua irrevogável t' definitiva deci- Em nossa próxima edição, : da Câmara Federal a Join- exmo. sr. General Octacilio
, .lrvulgaremos o noticiário' ville onde lhe foram

pres-,
Terra Ururahy que assumiusão de afastar-se de toda e qualquer atividade I'ela visita do, sr. Nerêu Ra-

j
tadas significa,tivas � consa- o Comando da 5a. D. I. em

político-partidária. ,

11C�:. eminente Presidente i,;Tador�s homenagens. Ponta Grossa.
Cem essa-decisão, a U.D.N. acaba de so- --

I
Por uma feliz coíncídên-

frer irrecuperável golpe, pois o dr. Brasilio Ce- Faculdade Catarl'n'ense do da a data de hoje assinala
Iestino de Oliveira, brilhante advogado no

li a do transcurso de mais um f-erido estabelecimento, res- a melhor das impressões,
Oeste, constituia alí verdadeiro baluarte, ride- FI'losofl·,a aniversário da natividade pectivamente. À hora do

re-,
faia que não esconderam os

nista, pelo seu alto conceito moral, pela sua
/ do sr, CeI. Gaspar, sendo. creio, quando as crianças se 51'S. Congressistas.

b O Sr. E>, Nerêu Ramo", setembro de 1953, e que lhe, então, prestadas ine- I
------

com atividade de jornalista e pelo seu inegá- C h N· I dPresidente da Câmara dos lhe possibilitam pagar a quívocas provas de simpatia

I ampao a , aCiona evel prestígio eleitoral. I' f� 'Deputados, deu ciência ao professôres especializados � respeito, não só pela o i-
'''�<''! -,�.....". �'<!'.-;��","

Sr. Prof. Henrique da Sil .. oue forem contratados fora
J

cialidade desta Guarnição Edneandárles Graluitcs
CORsao'rada Ilollolall, bO"O. 10

va Fontes, Diretor da Fa- do nosso meio vencimentos
I
Militar, como pelas altas au- SECÇÃO DE SANTA "Dias Velho", onde serãoI 'culdade Catarinense de correspondentes EOS de ca- oridades civis e sociedade CATARINA

'

CI b 12 d "A 6 t
tratados vários assuntos da

U 8 ' 8 g S O Filosofia, da seguinte co- tedrático da Universidade local.
máxima importância parã o

rnunicacão telegráfica rece- do Brasil. O ilustre aniversariante,
- De ordem do sr. Presi- êxito da Campanha.b:cla do Ministro da Educa- Não é, pois, impossível já tão relacionado nesta Ca-

dente desta Secção Estadual Florianópolis; 22 de. mar-
ção e Cultura" Sr. Dr,' An- que, a, inda êste ar-o, possa -pital, pois foi quem instalou hconvoco os sen ores Mem- ço de 1953.
tônio Balhino, em data de .começar a funcionar a nos- o Quartel General da I. D.

brós para uma reunião, no Walter F. Piassa - Se-
16 do corrente: "Referên- sa tão almejada '.Ii'aculdade óa., goza de real conceito, cretário-Geral�)róximo dia 26 do corrente, _, da' CNEC,
ela pedido prezado amigo de Filosofia. notadamente entre os da

às 20,30 horas, no Ginásio €'11 S. C ..

'

favor requerimento Facul-' classe a que pertence, de-
_ _,,_,__,.,

dade Catarinense Fílosofta, )UTRO RETRATO
"ota?amente, 'p�la .brilha�- Partido �Socl'al Dfm�cra'tl/cocomunico, tendo autoriza- DA FAMOSA te folha de notáveis servi- I ! "

• do devida urgência, Direto- "MONA LISA" ços prestados ao Exército e

ria Ensino Superior infor- NIZA, França '23 (U.P.) ao Brasil, com várias comis

ma processo já encaminha - Outro retrato da famosa sões destacadas, desempe
do Conselho NacionafEdu, "Mona Lisa" de Leonardo nhadas com eficiência, com
cação, aguardando parecer da Vinci, foi descoberto em elevada compreensão de

_

:'em o qual, favorável, nâ. uma coleção de artes, pelo, seus nobres e alevantados
com o eminente Prof.

OS-I
��oqel'á ser ex�edido decre antiquário G. H; Hekking. 'propósitos de bem servir.

'cal' Borgeth, ó autorização". Segundo os peritos de Os de O ESTADO, visi-
PROGRAMA

_
,

Para, no mesmo Canse Louvre, a tela- em questão tando-o, sentem-se à venta-

Será executado o seguin- ho, j\lprir as deficiência' é do século ,XV ou XVI, de apresentando-lhe os

violinista Ilze Dossow dará te: , [ue apresente o pedido U, provavelmente da escola de Dais sinceros votos de mui-
,

,

H�U' concerto, anciosamente I· ,
I ':utorização para funciona Leonardo e possivelmente tas felicidades, pessoais e

esperado pelos amantes da I: ar.çois Francober . -I nento a que se refere essa da mão do próprio mestre, administrativas.

(li�iria arte. Kreiler - Siciliano et Ri -omunicação, irá brevernen O novo relrato não é uma

Ilze Dossow com o "seu gaudon,
-

,e ao' Rio de Janeiro o Sr cópia da tela que atualmen-

poder de expressão", "pos- L. Van Beethoven -

RO-I
Prof. Fontes, sendo de assi te é exibida no Louvre, mas De 'Bom

suindo um estilo próprio, mal' cc op 40. Romance op "alar que, para < ubstitui- outro diferente. S"
I

que torna mais meritória a 50. �·ão de professores �{:o pro O céu é azul, não verde ut:e�80
;"",

sua execução" -ãéliciãrâ
'

I
-.

p0StOS e que s�jam impug a blusa, que é do estilo gó.
nossa sociedade com o exe- Strawínsky - Berceuse, nados dispõe � 1'.lculdad( tico do século XV,' tem

cutar trechos de Beethoven, (do 'Ballet, O Pássaro de de recursos que lhe cohce mangas verdes. A monta

Corellí, Fibich, Wieniawcki, fogo). (leu o Govêrno do Estado nha do fundo diferente e a

Kreisler e tantos
-

outros Wreníawski - Mazurka para a lei n. 948, de 23 de ponte sôbre o rio menor,

compositores de renome, RomaJ:ce. O uso de negros e som-

O lUARECHAL MAS- e'
ta da si.a padroe'va. Noss.r

mundial" que- integram o' ,P�g�m!ni-K,Ieislér - Ca bras, segundo Hekking,
-

C�/\RENHAS RE- ;:::"nhora de Lourd(.s'. -Den
seu pr:ograma desta noite, prlcho XX. :'1 t:pieamente davinciano.

d d.Iro a maior ar em e entu-
organizado 'com, carinho e III GRESSA HOJE I Um exame final desta no-,

.- A" . siMmo do p(_.vo, decorreram
desvelo, considerando a exi· Gluck-Kreisler - Melo va "Gi�conda" será realiza

Retornando de Caracas 't(.dis as fesFvidcl" f'S, su-
!.?C por Giorgia, Nicodemi, a

onde integrou a delegaçã ' p�tJntendid�s e i:'.llimadas
maior 2utqridade ào mun

brasileira à X ConferêncÍl, p�lQS dedicados e incansá-
do em obras de Leonardo.

Inter�mericana, chegará ho veis festelros, sr., Otávio
,

Fritz' Kreisler'" ::.._-:. :Be11o " , '

dje, 'l esta capital, ornare SERA CONHECIDA Passos, os Santos-e exma.
Rosmarin.

, cbal .João Batista Mascare A SOLUÇÃO DO CA. sra.. Num "mb�ente d1
,Fioich, -:- Poema. . n1ws (�e Moraes, estando o SO LA TORRE

�naior harmonia e SJb in-
Albeniz-Kreislel' - Mala-", . .

guena.' :, S�l� c!�)sembarque prevl�t<-I RIO, 23 (V. A.) _ Con
tP:1S0 CO�1j·.;r,tamento dos

• pc) a dS 19 horas no A€\l 0- f' S- PI, p�'t:'sentes, 0-' festejos tive·
Consagrada pela,' criticà portG do Galeão. �1'ma-Jse_emG

ao

I a� o qUI
l'am início (, fim, somand')

:1acional estamos certo de o sr. oao ou art e espe ,
'

. ,
, ,

"

". o'; resmtados acreclavel
que Il,ze Dossow não desm:- Orlando M. Bs- l'ado al� hOle, ,� .Íl� de co

,

contribuição em p;_':JI da Ca-
recera, el� sua apresentaçao � • �ldenar a de�mlçao ao � I pe:a da 10(!�Jidade. O afina
nesta capItal ao,

alto con-Ipozlm I -. B. a, respeIto da suces-
d' S d d (B b'-"

,- d '1'
,J lazz au a e ar osa-

ceita em que é tida: e dese- ao esta ua. O sr. Lucas
C-

'-

T b
_

,

.

'II
-

1 't A.

I
No Hospital de Caridade "Togueira Garcez não con-

d'caes), ele U éll ao a-

Jamos- le comp e o eXJto ,- , b ,'lh t 1
-',

. , _ )nde se encontrava em ira- f d t' .

Yl an o I as COl1Jemor'l·
em seu concerto Ja tao an-

lrmou e nem esmen lU a �
. FI' f .

.

'
, lamento faleceu ante-on· 1- d S 11 F'l'h I,;"es. oram e eItos este:-

ciosamente esperado. "

pa avra o. sr. a es 1 o,
'" d ..'." ."

-'
"

'

, tem ono�sojovemconter' 't'd It l'
r�s oco.J,�nte ,1"00Sl

Subscrit.o pelos- srs: Co.' ."
," .

ao comI e e ,apo IS quan- ". J CNOVO COMANDAN- ,âneo Orlàndo Motto Espe- ln seu apaio à candidatura
VQ mor fimargo e exma.

p'li:lldador Medeiros Filh:')" TE P"
' .

t 1 f' t d 'M
. esposa. Cc srs. Hercílio

'� aRA A 5a D. J. 21m, e egra IS a a arl- Cunha Bueno" prometendo
J ,.

Provedor, p José Tolentin.J

I
h lV,T t

... _Cu,<,t9diq_.e Lili Matos, por,O ge�eral Eudoro Barce- l! a J.ercan e e eXlmlO pIa- manifestar-se decisivamentedE Souza, Secretário, recc- \ .

t t- h'd t' lHWW intermédio, confes-
, 11,.; de Moraes acaba de ser

(lIS a, ao con eCl o e es 1- sobre a: ,sucessão estadualbe:nos da Irmandade 20 sam "g t t d
nomf�ado comandante da 5a mado nos nossos meios so° até o fim' da semana.

-se 1'a os :=t o os

S('nhor Jesus dos Passos e ' -, t .. 'b
.

D·
. -

d I f ciais e artísticos. ,
q ...311 os conin Ulra'll parh:Vlsao e n antaria, se- -

I!,.spital de Caria�de, aten diaJ(I em Ponta Grossa O falecimento dêste jo- ;UBMERGIU O o E'xito da memorável fes,
c.i,jSO convite para tomar..

e
A ;'MARI,/\ CE- t3, que tão grata 'recorda-..... que e:;tá soQ. o comando in-' vem conterraneo conster- . ..-1

mos parte nas solenid.ade:;
d

'

nau a q\.lantos deAle tl'veram r, .ESTE"
' ção deixou em quantos ti

'1'"t l d
-

d V
terill0 j) General Octacilio -�

ria ranSia açao a ene-
Tf', �'') Ururahy conhedimento, P9is Orlando RIO,23 (V.A.) _ A's se-

veram o prazer de assisti-
rlmda Imagem do ,Senhor! .'

_ 8spezim era muito relacio- te horas' de ôntem submer-
la. .

Je"us dos Passos. da sua Pref 'reder·too' nado nesta éapital, onde giu após forte explosão o
-

Capela no Menino Deus

pa-'I"�'.

-

• '

.

t' I d '

./ d
- �onqUls .ara um e eva o nu- petroleiro "Maria Celeste" Prof P A 01,la, a Cat�dr�.l, �o ,próximo >; y ,

.nero ,de am,_igos e admira- incendidato no porto de ti. V O
:Jw 3 de a'1111, as �O h.oras,

I pe Piratuba onde é Pre- I dores pelas elevadas quali- São Luiz do Maranh.ão. De- Preiss
�', �o dia �(?gu�n�e às 16,30 ,e, ,0, achct-s,= Lesta Capital,,' tlades que possuia, além dos \'ido à pO\lca profundidade

"

rt"las, da t}'adlCl?nal

pro-,
G sr. 'FredE'r:rü Poy. Visi- �eus dons artisticos. r2sta a:ind,a fora dágua E'"";"são de retôrn d" 'I' 's�a entr': nós, vindo de,

.-
" o a mesma L,l I o-o, ;"(!lesenL:ll!,,',,-H�!, O .sepultamento deu-se paí·te da proa, onde o fogo Criciuma, ') n'osso distintoJ�'nagem.

"

• .J f'" A. ont "10 h CI ',7,),O� IJe 1"'1:: permi'\l"f"nc!a em, as, oras, no e- continua ·violento. Raimun._ C:;'l.tlterrânel" sr. Pau 1 oCümo o faz todos .os anos, ,ln Floria :11.polis.
"

rnitério da Trindade, com do, Silv,a, 'o garoto, que se I Prt!iss, ilustre e operos.)e:::1,1} jornal, no próximo dia
"

' grand'e". acompanhamento. h
2 b s,L-:pun a morto, no incên- pn'fE!ito rl.1q::tde lÚunicí-ele a ril., publicá�'á ampl, LUX HOTEL A fa�Hia e·nlutada O ES- dio, saira 'momentos antes 1):,':;. _

l'a1iciário -"Sbre 8ssas so- '(Restaurante) TADO apresenta s'uaS"n''l'''l's 1 1
-

1 Il'i!nidades religiosas. _ HOJE _

- '" ,�� exp osa9, sa vando-se
'

�\r:resenti:fros-Ihe ós nos-
sinceras expres�ões de pro- cfé.ssa forma milagrosamen-' UJS votos de feliz estadaGratos pejo cônvite. Língua recheada fundo pezar. te, , .l:btl;l Capit<'.1

Finalmente hoje;Cõminí
cio às 20,30 'horas, nos am

plos salões do Clube Doze
de Agôsto, a' consagrada

�

Em: Bem S.UC�S3(), r rós-

pera Iocalídade do distrito

de Urubici, realizou .. se, há

dias, COR\, impressionante
atluênr-ia de devotos, a fes-

dia.gência de nossa platéia.
A distinta visitante, des

ta('ada violinista da nOVél

Flauzino Vale-Heifet�
Ao -pé da fogueira;:,

, gm'aç�o dê artistas 'do Bra·

�il, compIeteu seu curso e1r

Põrto Alegre, após o que
dpmonstra seu" mérito e

conquistando uma bolsa de
e!'tudcs' na Capital Federal,
,a,qual aproveitou em. fazer
estudos de aperfeiçoamento
�-,_.

Procissão 'de
Passos

•

iIo'.,

À frente dessa Caravana, das palestras com as crian-

o sr. Pr'efeito Paulo Fontes, �<.:s. Nessa oportunidade, ti
sendo todos recepcionados 'leram palavras de elogio à

pelos srs, Charles Edgar maneira eloquente com que
Moritz, Flávio Ferrari e todos alí trabalham, na mis
Prof. Luís Trindade, Presi- são de atender às fi�alida
dente do Conselho Regional des do Jardim de Infância. '

do SESC, Diretor Geral Com essa visita, que foi
dêsse Órgão e Diretor do re- demorada, colheram todos

Pôs10 de AlistamEnto EleUOfai
Na séde do Partido, à rua Arcipreste

.Paiva, n. 5 (sobrado), os correligionários
encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas, pessoa encarregada do alistamen
to eleitoral.

\

,y"
'

Quando, nas aperturas de um improviso, lá em

São Joaquim, o governador Irineu Bornhausen eb
giava' o govêrno Iriueu Bornllausen, .la ass'ç,tênciH
subiu um aparte, arrolando no; benefícics adminis
trativos os buracos das estradas 'e os aumentos de
impO:ltG�.

S. Exa. superciliou-se, visivelmente atucanado
com a le�brança impertiBen.te. E pouco àépois C.)1_1-,

f�ssava Dão saber o que faziam dos Cr$ 200.000,00
que o Tesouro, mensalmente, manda para j�.,

A confissão é estarrecedora Quem deve prestar
contas aG povo é o governador e não -) povo ao go
vernador. Se o dinheiro vai, cumpre ao govel no 7e

lar peh sua aplicação. Êsse zêlo nãd existi� IHI atua
lidade, <..011;10 se vê das pa(avras do Chefe do Execu
tivo ,ê!(_' confessar que não s..be onde, aplicah1 as

duas Cf'l�tenas mensais de mil cruzeiros! ,

Se (' govêrno se omite, �m tudo, pm'a ql.\;� go
vêrno7

x x

x

Ê:n Uruhici, em-plena Avenida A:blf<l Kon(�(.l'
,

no dia da passagem do sr. Bornhausen, dentro d�
um buraco, dos grandes, f?i colocada pnn tabuleta,
com o seguinte diálogo:

'

- Atenção, buraco! Bornhausdl vem

, vindo aí! Te firma!
_:_ No pu�do! Estoll. classificado em 3a

categoria.
x x

Na:':; estradas por onde o sr. Bornhuu�cp pas
sou, d� trecho em trecho, apareciam tahul.�h�s assi
naland •. 'as turmas de conserva. Mas onde Estava
escrito_CONSERVA, um E!:ntor atrevido c.Jmpletou:
" NAO TEM... -

x x

O sr. Bornhausen,' cada vez que sobe à sena,
sobe a serra mesmo. .. Mal chega a Florionépolis.
vai de'reto ao Rio, espait:_ecer...

'

x 'x
x

.

Dt:sta :rez, .no entanto, S. Exa., segLlnd,) JjZf.ffi,fOI por motIvo Justo: vai ser Ministro da Agl'Ícultu ..

ra!!! .

.

Ma�, só assumirá depois do dia 10 de abril, para
evIta:' que o Estado compre iodos os can'os VElhos
do Rio a Cr$ 300.000,00 cada um ...

/

..

'�" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


