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A MAIOR HOMENAGEM ALI PRESTADA A uM; HOMEM PÚBLICO. BANQUETE DE 500 TALHE
RES. IMPRESSIONANTE E COMOVEDOR AGRADECIMENTO DO ILUSTRE CATARINENSE. "ONDE ES
TIVEREM OS INTERESSES DE MINHA 'TERRA, AJ ESTARÃO AS ENERGIAS Q U 'E DEU S- ME o

DEU". HOM�NAGElVl.-RE�L\R1ÇÃ01 D�C�A�A'O DR.,ADERBAL R. DA SILy'A. DELEGAÇÕES DE �UNI-
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'. Tive;ra� ,_Ul� . c�nR�:-:���·�'él���dj:cat9��'p·íi,�i��lhe$' E;oi ,'}lma �itnP�'StélFla'(li�:.;r�tt�1 cdi'?:AUtH!l-1�:i�iit�ó)t..;.tohg�men:tl:!:· 'S9m.:e,-.à,s- .su�s ';�;'
j -(;(tlciórial; "de - verdadeira Interessar-se- pefa'f;':',(loluçãõ prova '<le' apreço "e aplau, ;,Gonzaga, ,mol'Ís�nhõ-rf' Se" atividades .e'.,_atitlrde-s púnlh ,',

\ <:onl?ag��ção, .. as, homena- de�"e ,e de o�.��os:(!'â�os �}(-- sos. ao' ilustre e aÜst�i.6 ca- bastião. Scarzelho, sr'�k�va-" f!.�s, .di,rigidas tócl'�s no�seli� -::.
,t�8ns .que o rnumcipio de, postos; No HoteI- ',F'J;'ocadero -tarinense, que reuniu re� 1'0 Mata, sr. \Veladimer tido do engrandecimento 'da
.Iornville, .por todas as suas rcaljzou-se um almoço inti- presentantes de .todas . as 'Correa, sr. Hel;aclito Loba- terra barriga-verde. Refe
classes sociais, prestou no mo ,d,e -que particíparam classes socíãis como a sig- to, alem 'de outros.

,

riu-se carinhosamente, a

,d')l11ingo último ao precla- além do sr,' Nerêu Ramos riíficar os sentimentos unâ- Ao fim de ágape,' que Joinville, que lhe trazia,
1'0 catarinense dr. Nerêu os S1'S. Aderbal Ramos da, nimes -de uma coletividade decorreu ao som de peças com aquela homenagem;
Hamos, Presidente, da, Câ- Silva, Adhemar Garcia, Ivo que, habituada ao trabalho escolhidas executadas por novos 'estimules e novas

o

mara dos Deputados.· Montenegro, José de Diniz, e à honestidade de hábitos uma orquestra féz uso da energias. Disse, a certa al-
Pessôas ali radicadas, há Heitor de Alencar Guima-

o

e, propósitos, quís paten- .palavra o sr, José Américo tura:
� ,

dezenas de anos, não se re- rães, Oscar Eberbardt, JOS.2 tear, de público, a sua ad- Dias Barreto, que por dele-
1 ,"Se fóra daqui tenho

corr-a-m de haverem. é -sisti Américo Dias Barreto, Gus- 'miração ao conterrâneo de-
.

gação dos presentes saudou
1

conseguido, no cenário na

do a manifestações como as tavo Schossland, Ramos AI- votado também' aos inte- o homenageado, oferecen-' cional conquistar as posi
q.re recebeu o insigne barri- vim, Geraldo Wetzel e We- rêsses da 'terra catarinense,

I
do a homenagem e dizendo' ções que venho exercendo, •

ga verde, que não poude es- Iadimer Correia. 'Após o al- cujo nome se, vem proje�' do seu alto sentido, em' podeis' ficar certos de que -

.

conder, põr v arías vezes; a moço c sr. Nerêu Ramos tando com invulgar bri-
.

expressões e conceitos dos 'par? isso, tem contribuído pe�aç,o dele há de contri- meus devere�\ tornaram-se

j.rofunda emoção que lhe continuou" recebendo inu- lhantismo no cenário na- mais felizes, numa brílhan- grandemente o entusiasmo' bUl� para, sua grandeza. �S'- mais imperiosos e maiores.

causava (' gesto [oínvíllen- meras visitas de joinvilenses cional. I te oração que foi entrecor- e o calor que me vem de ta homenagem e um Julga- Aquela homenagem traça-
se, 'de todas as classes, com os • Na mesa de honra toma- tada de aplausos. 'nosso chão, São as ener- mento, o' Julgamento,' de va rumos novos na minha'

�

A C�EGADA 1 quais mante�e long�s pales- ram parte' l�deando o ilus- VIBRANTE AGRADE- I gias �ue me chegam �os: que me t_:nho cond�zi�o vida e me integrava defini-
d sr. N(;_l€U Ramos, ' co- Iras e respeito de assuntos tre homenageado os srs. dr,' CIMENTO,' coracoes- da gente de nossa

I'
com correçao, de que, nao tivamente em.maiores res

.mo era P"ii:2! ado, chegou ao de interêsse da nossa terra, Norberto de Miranda Ra- I
'

o sr. Nerêu Ramos, ao 'se
o

terra, permitindo-me con- tenho; desm,erecido o

n.o�e ponsabilidades quais as de

�ero?orto �,)<:al ás 12.h?ras O GRANDE BANQUETE �os, dr. Taulois Trompows- erguer paI�a o agradeci- quistar essas po�ições para de minha \t;�ra, ,e m_e. ,�a a
I
ser sempre ,.0 sI�bolo ,do

uü uommgo, tendo viajado I O banquete programado ki, dr. Aderbal Ramos da mento, fOI calorosamente mostrar ao Brasil que San- cert�za de que com el:=t po- Poder .Legislativo, onªe
em avão Especial direta- para a noite foi o maior até, Silva, dr. IV9 'Montenegro,' aclamado pelos presentes ta Catarina lhe é fiel aos derei c,ontar para c?ntm,uar quer qu� transitasse. Re

!nf'J te do Rio. Numeroso :hoje oferecido a um homem Ademar Garcia, José Amé- que de pé o saudaram com propositos de engrandeci- a serVIr o m�u paIS. FIlho .cebo, pOIS, esta homena

grupo de an, jgos e coá�1i- i público, em Joinville. A- rico Dias Barreto, dr. Ani-
o del�orada 'salva de palmas, mento ,e que nossa geração de .>"um Estadq peq��no, os

;
- (Ço_ntinúa _na 8a. pág.)

>!ionarios 2guardou S. Ex- nunciado para 300 talheres, sio Dutra, vereador Gusta- erguendo entusiastivos vi- expressará ao Brasil a cer-' .fatl9s tem-m� penmtIdo 0-

(!ia ar: ('illllr_::O de pouso 10-' contou com mais de 500. vo Schossland, Arnoldo vas ao seu nome. Essa' vi- teza de' que esté pequeno 'cupa� os, rnar� ,altos _po;;tos
c'IL Jo ondf ruma.ram para

.

. brante e espontânea sauda- na Vida �ubhca do paIS .e
\) HoV", I T1"ocadero. Alí, I p" 'LOAJC'A'S ção comoveu'-vivamente o

D8les� da l1,a'pl·tal gra�as a. ISSO Sa?ta Cat�rl-
hunl'(':n õg'lárdavam S. Ex-

.

'insigne coestadmino que li l! U �a ;.um�, voz a�lVa na VIda

cia, mllm�rosas pessoas que ," ,_:
o

_

'

.'
, iniciou seu memorável dis-

d mE I i U
polIt�ca da' Naçao. O �osso

lhe <1prru:rtaram as boas I
curso de ag;adecimento sob OS n • lJ • int:�p:ete, com rara e�o-

'\'incla.:; EnJn os presentes' I visivel e inten�_a emoção. O WASHINGTON,' 24 (U. quen,:la,. r,elembro� a c�r-
t d 1

-

N .,

h dO' f I cunstancIa de haveI' eu I'e 'h, iineu Bornhausen, gover-
,_enC011 'l'aVé �n .. �e e egaçoes bÍlclas que nos c egam o este, m 01'- . seu discurso constantemen-', d \

'

-

d ,
' P,) - O Departamento e b'd h ..... d d E t d('OS MuniL íp10S e Sã) Ben- mam que o dinâmico e operoso govêrno do Es- te illterronlpido por aplau- . _ ,ce I o a\ .omenagem )mpaI na 01" o s a o e, progres-

to rio Sul. Rio Negrinho, tadQ está determinando que nas suas realiza- I sos deliÇanteS',. positivou, I Mobihzaçao para a defesa. de ser esco��ido �omo si�� .:::ísta industrial. Nesse en-

C:w,po l\legre, Canoinhas, ções sejam colocadas duas placas: uma bem pe- n6 sr. Nerêu Ramos o mag- e�tá preparando um plano, bolo do Congre�so 'N,acI�- <:",jo S. exa. receberá de seus

.Jarq'li{' do S\1l, Guarami- o

que-na e outra berr1 grande.
'

, nífico tribuno que o Esta-' pelo qual ser?' possivel n.al. �ealmente � a p:ImeI-
l'ipl " elo 0istrito de Coru- A bem pequena conterá, os seguintes dize- d t d d'" h

-

" ra vez que 'se sImbolIza ,o
o o o a mira .e ,c?n ece. translada1','rapidamente, pa:- P d 'L ',' I

.'

d1'es: OBRA CONSTRUIDA COM O AUXILIO Declarando, de mICIO, que "._ "
o er egls atIvo. num os

FIN'ANCEIRO DO GOVERNO' FEDERAL d
. ,.. -

d
Ta reglOes seguras , todos seus membros TIve, â ..for-

elxara a msplraçao o
. , _ o' •

'

,
,

,

•

:'-
(LN.E.P.) imomen,tO as p�lavras com o: orgaos e,sSenCIa!S �P',g�-,tuna. de ser: o .escolhIdo pe-

A bem gr�inde será assim:

I
as qu<!!s quel'l� confes�al' verno, no casp de o, l?llru- [,la c�rcunstanClaÀ d� se)' ,o O RISO DA ClpADE· ..

/
,

o seu agradeCimento por' go átacar a capital. ' preSIdente da .Camara do,s
OBRA DO GOVERNO ESTADúAL� I aquela comovedora hoine- I d' � o doA

, ,- Del?�tadqs. Mmhas respon-
,

'

,
'

_
,', O netor, esse orgao, sabllIdades cresceram' e

,Inagem, que nao pudera A -th '

S FI
. c;>.d I',

'

.'

'

- S V O P . ,

I'
r ur,. emmmg<, ec a-

, . . . prever assumIsse
o

aque �s, '

.

O b'-'I proporções consagr?doras, l'OU, hoje, que em estudos I esco ert.a uma
DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS I reunindo home:qs de ·todas .rjreliminares, dos quàis par- n 'I 'eh' l-as profissões, repre§entan- liciparam áltos funcionários' m'lm a DO hl
ESTADO DE SANTA CATARINA ,I �es .d� todas as classes, de

oe chegar� à d�cis.ã9 de que SANTIAGO DO ÇHI-
I
mUltas ou de quase todas

I ' ,." dO., 1"
'as facções políticas ,o sr.

e I,ecessarlO re UZll' a vu -

LE, 24 (U, P.) - Foi des-
I Nerêu' Ramos dis'col'reu "1eI;aBilidade do govêrno"., coberta por um velho almo-

'Promovido o-general Estil�l ::�: ;;o�'::tr:: �� �:�:
,

'

,

., , �,,"
,

.'
. Itude, ,a uns 50 km. de San-

o

r

,

RIO, 24 (Y.,A) -: Na pasta da Guer.ra, 'o presI: I·ti:go, em pe.rfeita;; condi-:d:nte da Rep'l_lhhca baIxou, d,ecreto, graduan�o de
.

a
çoes, a mUlma de uma me-

cordo com o disposto na LeI numeTO .1.338 ae 30' dé ]a- I, .
o '.�

neiro de 1951 no pôsto de general de Exército, o general runa Inca, de uns, doze a'-

de divisão Newton Estilac Leal. I nos.

pá.
, Pntrc [iS lmuneras visitas
recehidDs hgurou a -de uma

cemissâo r r) 8indicato dos
c.o!11crei,,:rios, que foi soli
ci tar c, ir'lE"'f sse do sr. Ne

\'l,U J�a:u(..s iunto á direcão'
do) �APC p� ôentido de �er
�,p l'ess.ada ;,. �dução de l1U

melO! os 1)1'OCf'8S0S de finan
�i�mt )). pélra construção
de: casa's rIU aue sãe inte-
re,',�,tcb' ('ontribuintes jo
invilGmE's c.: aquela autar

C1l,l;_a, ,,;if: él��zar de co�-
i ':n']>I<1 .. , ", ';0111 a conccssao

de en�prestimos no ultimo
Iperíodo, de Íl,mcionamento '

'

da cal'tC'�ra 'pr�dial, há mais
de dois anos, não consegui-, i

1 arn ver conci'etizado até
agora aquele benefício. O
sr. Nerêu Ramos, respon
cendo aos representantes

8overoador ,Iri
ueu Bornhausen.

Ocorre, ,nesta data,' o ani�

'lersário natalício do 'sr.

dmigos, a,dmiradores e cor

religionários maIiifestações
de estima e_ jubil,o"

x x

x
.

Pi'a que comentar? Quando muito será
oportuno relembrar aquele episódio anedótico,
assinalad() à entrada da barca de Noé, quando
os aniruais, aos' pares, iam sendo embarcados
para pl'eSSel�var a espécie das aguas dõ dilúvio:
a certa aI ti.lí'q, n� fila bornhauseana, uma aliá
(fêmea Qe elefante) fez um tremendo sururu
p'Ol'q-1Je estava sendo em/p'Ul'l'ada por uma pul-
ga, ..

.'" . 'I, •
,

f1J: -' lj''alltJII'j
\.M__�"'_t·� _

,

B\lo da. vitóriá?' Pois
sim!? Estes quase 4

anos de govêrno pe
sa1'íÍ mais do que os 50

e tantos de hoje!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o
-------------�------

.' ,

CLÍNICA 'DE OLHOS -:-.OUVIDOS - NARIZ
I GARGANTA

'\\ J - do -

J

iDR. GUERREIR
,M·',. ,

.

E '·D 'I· c o·
"

S : ',_' -

1'11; A D V O G A DOS, I.' O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos _ Nariz e. Gargan
do Hospital de FlorianópolisMÁRIO DE LARl\.'10',' DU. ALFREDO DRA ..WLADYSLAVA' DR. JOSÉ MEDEI-! ADMINISTUAÇÃO A clínica está montada com os 'mais modernos

h. MUSSI i Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidad,C����zfOI
"

. CREREM. I. I'V.. e "���v��� T�:.n;���.õ,o ��f;�':;;I.I��. �i����Jg'a;�;':;:�e��� �:�;:!:'d'::' ,�':;���ICLíNICA �E CRIANÇAS CURSO NACIONAL 'DE
DR 'ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS' .qOENÇAS MENTAIS

I
•

- Santa Catarina - RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhDoenças Internas Ex-diretor do llosPitalj
" MUSSI ---- Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deCOTlAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. _; Th1ÉDICOS.- DR. MÁRIO LAU- AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E'U muito
.

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA RINDO Representantes!' casos são evitadas as operações das. AmigdalasTrata�ento moderno da tais. GEI(AL-PARTOS' Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- e ra, Ltda.
e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. c ia lizado das DOENÇAS DE: DR· CLÁUDIO Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)lentes, 9. Consultas das �5 às 19j5ENHORAS, com modernos

BORGES
- 1)0 andar.

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e

I' I
Tel.: 22-592,1 Rio de (OCULOS)Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratarnen to.

F' ADVOGA�ORS .Janei'ro.
I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras Res.: Ru� Santos Saraiva, !

SULPOSCOPIA - IjISTE- ,oro eruS gera,
Te��rso� Reprejnr Ltda. '

. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3A15 � Res. :>4 - Estreito. I no - SALPINGOGRAFIA perante o �I��emo I ;1 dunaj Rua Felire de Uliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL, Federal e rr una e era 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de'

'Radioterapiap or ondas' de Recursos.
,

'

,

'l'el.: 32-9872 - São Paulo_ Pulmão e EsófagoDR. ROMEU BAS�OS DR. MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulação -I . �S?RI�ÓRIOS.,. ASSINAT�RAS Consultó7'1O: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra noteta e Intra I _F lor ianópol is - �dlflCIO I Na Capital Belo Horizonte
- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho. jSao Jorge, rua Trajano,

121Ano Cr$ 170,00 l.1eSidência _:_ Felipe Schmidt, 113. Telefone '2.365 _

•

I "DUL1'OS E CRIANÇAS Consultório : kua Trajano, ,'- 1.° andar � sal.a 1.. ,. Semestre c-s 90;00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde
Com prática no Hosplta -'.

d Edlf'i d RIO de Janeiro - Edifício
I'São Francisco de Assis e na' Consultório - Rua João n. I, 1° .an ar - I ICIO ,o

'B -b r: t A -eníd A tô- '
No nteríor

j das 2 horas em diante no ConsultórioP· O - TIM 769 Monteplo. i OI a .l'a o, \ em a n � Ano ....
'
..... 81'$ 200,00Santa Casa do Rio de ínto, 1 e...

,

2 h n io Carlos 21)7 - sala 1008'1' "$ 11000!Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Porário : D�s 9 as 1 ' 0-
�
__ 8emf!sü'e. ",�, ,'_' '_ _CLíNICA GERAL DE raso ras - ,?I:. MUSSI.,

DR. CLARNO -G. �n�r:clOs mediaute con-

N
·

M te' I H ' kADULTOS E CRIANÇAS Residêneia i Rua Esteves Das 1:) as 18 horas - Dra. .

�rato.
,..

" _-! aVlo- O' or « ar oeBe e»)'Júnior, 45. Te!. 2.812.,J. MU�SI. GALLETTI c,
. .G,-s orrgmais, mesmo nao .Consultór lo : Av. Getúlio

T I'Residência: Avenida rom- - ADVOGADO -, publicados, não serão devo _Vn rgn s, 2 - BIGUAÇÚ.
OLHOS _ OUVIDOS powsky, 84. '

Rua Vitor Melrelles, 60. " ViQ0"
'

Horárlo : Segundas e Quin-

!"I FONE: 2.468.'
'

.. ,'
A direção não se respon-tas-feiras, da's 8,30 às 11. NARIZ E GARGANTA

DR NEWTON . '

, _
..

I·
- Florianópo]!s -,..

. .sab iliza pelos concclt?s enu-horas.
D'AVILA 'idos nos artigos assinados,Ht..sidência: Rua Felipe

I DR. JÚLIO.DOIN
DoenCçIaRsURdGeIAs'eGnEhRorAaLs ! --.. ........ -_ .... ---�

,

r'armacíasSchniidt, 23 - 2° andar, VIEIRA 1"J" 1 - Tel 3.002. 'ESPECIALISTA EM DOEN. P'�tologõ':.tédlc!l.t,iddad. Informações de Plantãob�-WALMOR zo-
ÇAS DOS OLHOS. OUVI- . Consultório: Rua VUo,

.

utels 7 Domõngo- FarmáciaMER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA, Meireles n. 28 - Tetefone:
Esperança _ Rua Conso-

Diplomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 3307. I lheiro Mafra.Nacional de Medicina da Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas O leitor encentrarã, nf!1!I
Universidade do Brasil Caixa de Aposentadoria e em diante. ta coluna" informaçõe8 que 13 Sábado (tarde)

Ex-interno por concurso tia Pensões da Leopoldina Ral- Residência: Rua Vidal necessita. diàriamente e dt Farmácia da Fé _ Rua Fe-IMaternidade-Escola Iway e no Hospital São João R-amos - Telefone 3.422. imediato: lipe Schmidt.
(Servíco do Prof. Octávio Batista da Lagoa:

EL 14 Domingo _ Farmácia I•

D t t' N
I DR. SAMURodrigues Lima) Curso no epar amen .o a·

JORNAIS Telefont da Fé _ Rua Felipe SchEx-Interne do Serviço de cional de Saúde FONSECA O Estado ..•.•.•... 3.022
idtCirurgia do Hospital Consultá!'. diàriamente das CIRURGIÃO DENTISTA A Gazeta ..•....... 2.656 rrnut,

,I. A: P. E. 1'. C. do Rio de 10 às 12 horas. ';onsultório e Residência: Diário da Tarde ... 3.57p.1 20' Sábado (tarde) _,Janeiro 3as. e 5as. feiras de 15 às
Rua Fernando Machado, 5. Dfário da ManhA .. 2.463 Farmácia Moderna _ Rua Horárro de saída: �f' Fpolis., às 24 horasl\1édicc do Hospital' de às 18 horas.

, Clínica Geral - Cirurgia A Verclade 2.0U. João Pinto.' I P ?o . Riio, �s 7d�?:as ,

...
c, : Caridade

.

Atende no Hospital de Hucat Dentaduras _ Pont�s, Imprensa Oficial 2 68� . F'
.. ara mais m ormaçoes irrjam-se aDOENÇ�AS DE SENHORAS Car idade; de 8 às 10 noras. ','

• 21 Dommgo.;_ armacia EMPR:€SA NACIONAL DE �'iAVEGAÇAO HOEPCKE
• ,

!\<{óvéis e fixaS. . HOSP.ITAIS
R J

_

P' I "- P�\RTOS-OPER�ÇÕES Consultório: Rua Vitor
Raio X e ;infra-vermelhó: p" �lIridade: Moderna .- ua oao m-, ,i,

�,('OI1S: Rua João Pint.o n. ]6. Mêireles, es,4ui.na com Sal- HORÁRIO: De segunda a (P.ro��or)' , 2.314 to. I Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _:_ "Telefono: "'rt12
'

das 1'6,00 às '18,00 danha Marinho.
-exta-reiea das lO .às 12 ho- (-Portaria) . . . . . . .. 2.0361 27 Sábado (tarde) J'horas.. Residência: Travessa
ras, e das 14 às 18 horas. Nerêu ·Ramoa •...•. :S.831 Farmácia Santo Antônio _.Pel� manhã atende Urussanga 2. - -

Das 8,30 às 12 horas aos Militar • . . . . . . . . .. 3.157
R J

-

Pi t !A t 102

lua
oao m o.diàriamente no Hes- 'p . '.

. sábados, São SebastiAo (Casa'tO'1 'd C 'd dé
.

.

d 's 'd ) -15-' 28 Domingo - FarmáelU
.

,,�ltl a
.,

e arl� a � DR VIDAL 'e au e •••••• oi. .�

ResiBêneia: .' .'. DR. UIB CliEaEM Maternidade Doutor Santo Antônio _ Rua João
Rua: General Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I ADVOGADO, Carlos Corrê" . .. 3.121 Pinto.

n .. 101. CONSULTÓRIO - }!"'eli- Causas cíveis, comerciais, C�GAEMNATDESAS liR- I O serviço noturno sel':l J' ,
,

pe Schmidt, 38. criminais e trabalhistas. J
f d I f "Telefone:1 2.692.

I Corpo de Bomb 'iroe 3.313' e etua o pe as armaClas
-- CONSULTAS - Das 4 Consultas populares .

S
'.

L (R "1 ,,' Moderna, Santo Antônio e Florianópolis - Itajaf - Joinville _ Curitiba--------,-VA I ervlço uz ec a·
[ (f":)'DR: ARMANDO -I

1S 6 �I):as.. .

.

Rua Nunes Machado, 17 ,mações) .... L ... 2.40", Noturna, situadas às ruas

A
A
W ..... 1..... nua Deodoro esquina daLERIO DE. ASSIS . �esldencla: Tenente 811- (esq. Tiradentes) - sobra- Polícia (Sala C"mls- I João Pinto e Trajano. ! gencla: Rua Tenente Silveira- MÉDICO -

. I velra, 130 do - sala 3. .ário) ....•..... 2.038, A presente tahela não p�- I'
.

nos Servi�os de ,Clínica, In- FONE '- 3.165. I Policia (Gab. D�le.
.,

N R IQUE 2.594 derá ser alterada sem pre"

C S
-

V'·-, d' P I
fantil.da·Assistêncial\fu�i·1 DR. HE 'I Irado) •......... I

urso ao lCllote e auacipal e Hospital de Caridade
.

_

--- I PRISCO PARAISO COMPANHIAS DE

I
via autorização dêste De- '

t.
CLtNIÇA MÉDICA D� DR· l},N,TO,NIO MO- '. l\1:l;:DICO TRANSPORTE partamento. . I Curs� primário _ Equiparado aos grupos �scob-CRIANÇAS E ADULTOS '

NIZ DE ARAGÃO AtREO
_'.. res _ ,Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER _,

.

- AI"rgl'a'-. I
. OperaGo-es -'- Doenças' T_.&C •.•.

'

...•...'..
- 700 D I â I I

�
_:1 oi. nICO a pllm r a - abertura das aulas: 4 de março - início da maíricu-

.

-

Consultório: RUá Nunes
CIRURGIA TREUMATO- de Senhoras � Clínica de ('�uzeird do Sul 2.5� I Ad .' i

- ,ia: 10 de fevereiro,_das 9 às 11 _ Rua:, Visconde de',' ---Machad.o; 1-::- Co�sult�s gas -

LOGIÀ" Adultos. Panair -

3.5a� ventlsta ' : Ouro Preto. 123.
-

;,,'_, ,; .,:::15 às 18 hOÍ'a�. , ,c '.-- c'. Or'topedia Curso de Especialisaç�:) Varilr •...... ,..... 22·.�022:) I Matr:ículas Abertas I'

":,
,'� .. Resid'ência: Rua Marechal Lóide A'reo 't� ". '

F 3783 Consultório: João Pinto, rw Hospital dúf, ServidorE'.s R I ".838 CJrsos: Primário e Aã-GUIlherme, 5 - one: .

ea : ••.....•...... 6
- 18. '

'

, Jo Estado Scandinava. •...... �.50fl'<

1" s,:'
.

Das 15 às 17 diàri3mente.
f M HO'i'.f;JSDR- I. LCBA'l'O Menos aos Sábados (Serviço .;Jf) Pro.

_

r-tria-

Res.: Bocaiuva 135. � :10 de Andrade) Lus ••.••.•..•.•..

FILHO '.

I Mace.tlc .•...•....Fone: - 2.714. (\)!1sultas - Pela manlã Metropol .Doenças'do apare'ho respi. II 't I d C 'd dratório

A -' 'C"I I �'-T'
.

f
no OSpl a e arl a e. La Forta .

TUBERCULOSE' A tarde; 'das 15,30hs. C'Scique, .

em dl'ante .po consultório, I Centra: .RADIOGRAFIA E RADIOS-
,

'R N
.

M h d 'I'" Estrela , ..•..COPIA DOS PULMõES Li ua unes ac.a o .1, Ideal, ' U�5!1Cirurgia do Torax E.,qlI.na de Tiradentes. Te:. ESTREITO,Formado peJa Faculdade Ag�Aocl·a '

!
' ':2 7-66. Duque ••••.••••••

. Nac :onal de Medicina, Tisio- -,
'

_ ,

" .

T'"
.. -

d '�
_. Resi(lência - La Porta,gg,lsta �e. ISIOClrUl'glao" (}

I .

TERIAffos'pi�al Nerêu �amós d'
_

Hotei. BAR E SORVE
Curso oe esp'ecializaçãe pela

,',
, ,e AMERICANA

S, N. '.::'. Ex-intel'r;o e Ex:ar;o- Vende-se o'B�r e Sorve-
jsi3tente .te Cirurgia do Pl'of. -

.

teri� Americana sito à Rua
'llgl' -

Pinh��i�). Guimarães P Ih.Ji,Cid1de Saldanha Marinho' n. 13,!
· Cons: Felipe Schmidt. aR i - li � Edifício Machado. Tratar.

- Fone 3801. ... :'0 local com o sr. Umberto
.

·

Atende em hoca r.1HI·"uda. Caixa Postal. 45
\1achado, o qual explicará l

·

S
-

J 30 }'lorianõpoU.
I r�

Res: Rua ao Q.l'ge .-

Co motivo da venda. --o
.-

>:.F�()n;;,:e:..:23:.:9:.;5.:... �::-_s-:-a-nt-'��c.:.at__;a�r..:..iD-a--....:-_:_------_:_-:-:--::,,-:.:-::_:-,-:_:-__ .. _. .. ,_ .. __ .. _. ,_�_:.__,.._-:-"",::""--:- :;",,__� _

Indicador' · Prnííssíoual

RAPIDEZ - CC>NF0RTO - SEGURANÇA
Jiage'1s entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas interrnedlárias em ltajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos' apenas para movimento de passageiros.

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

SA,NTOS (Volta)
.

ITINERÁRIO •

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA
'Fpolis Itajaí Rio

2-7/3 29/3 3/4 4/4

--

Viagem cpm sf,guriloça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL�BRASILEIBO))

missão.
"

Rua Visconde de Ouro
2,021

Preto, 75.
CUR,TIIIA

FOHI�1MI �l. C&II.r"'4_.

lUL�"",PROSE8".ta
c

� .�)o

�.276
3.147
1.321
3.449
Z."'�
&.371

Curso «São
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

MOURA FERRO
Cm'so corresponG.epte aos Grupos Escolares
Prepara alunos para QS, exames �e admissão aos

,...... , .

ulnaslOS .

Professo�'a dos 10 e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá
Amorim.

Professora dos 3°, 4°' anos e Curso Médio - Sra.
Vrmia Madalena de Mqura Ferro,

A matrícula acha-se abertq I}o dia 10 de fevereiro
em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis.

Início' das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - 3.737.

Lavando QOro Sabão
/

,

'Virg�n1' Espec.ialidade
di Çla.

-

II,fZEL IIDI1STnl_L-Joluville. (lD_arca !8ulstrada)
'·etODomiza-se fempo ,e dinheiro /

Vende-se

I
'

,

I
t

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar ii Rua Almirante

Alvim, 7 dl'\s 14 às 15 horas.

CA'SÂ MISCELANIA distri
bp'dora dos Rádios R.C.A.

---_...;.---,'------�- ..---.--- -,---,---

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Co'nsf'lheiro Malta.

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��e BSTABQ
NO LAR' E NA SOCIEDADE
-0- JESUS

NILO BENZZI

Subiste a encosta, doloroso e triste,
Levando a cruz sôbre os pesados Glnbros",
-:- Que fui a vida que sofreste e viste?
- Uma Babe! de dores e de escombros. ,

Continuaste subindo
_

e conseguiste
Chegar ao tôpo, scíocando- assombros, , ,

'- Que foi que olr.rmdo o mundo, t'!l sentiste?
- Uma Babel de-cores' e de escombros ...

"

E morreste, afinal, sem um gemido.
Lançaste o teu olhar piedoso e brando
Aos homens q'le t", acharam femenüdo ...

Foste bom sendo forte c homem di lino.
- E' por isso, S�;l;!Oi, que espero ansiado
Misericórdia para o meu destino, ..

x x x

ENLACE SCHMIEGELOW-ERZINGER

Civil e religiosamente, realizar-se-á, hoje, nesta ca

pital, o enlace matrimonial da gentil e prendada srta. Vé
ra Schmiegelow dileta filha do dr. Felix Schmiegelow e

suáexrna, esposa-do Olga Schmiegelow, CO!11 o nosso jo
'vem conterrâneo sr. Aiy Erzinger, cirurgião-dentista
residente em Blumenau e filho do sr. Albino Erzmger e

de sua exma. esposa d. Joana Erzínger.
, Servirão de padrinhos, no ato civil, que serealízará

na residência da noiva', à rua Bocaiuva n. 107, às 10 ho
ras, por parte do noivo, os seus dignos genitores, e por
parte da noiva, o dr.: Egon Schmiegelow e sua exma. e�

posa d. Walkyria Schmiegelow.
,

Testemunharão o ato religioso, que se efetuará na

Capela do Asilo de Orfãos, às 10,30 horas, por parte da
noiva" seus dignos genitores, e, por parte do noivo, o' dr.
Aldo Barreto e a srtà. Inge Erzinger. I Um vestido simples em te-

Os noivos receberão os cumprimentos na Capa'« do cido de sêda ou algodão en

�si!o ?e Orfã.o�, e vi?jarào, em lua de me], fixando re-
'

corpado. Abotoado de alto
sidência na vlsmha, Cidade de Blumenau. i

b'
..

t angrLs. ' O" alXO sala JUs a, 1n ,Ao Jovem casal, bem como aos seus genitoros, O A' ,

, I
ESTADO apresenta :(elicitações. três q_ucstos com punhos e

O MINISTRO DA GUERRA NO SENADO Sementes, de Hortaliças ,o' ,Flor81x x x
I golinha pequena I

I RIO,23 (V.A.) - O mi-', O projeto retornará à cs- ,:cl!i'C:t:,� .. _ '--'

CHEGARAM,
,

oistro da Guerra, general' mara.' ,
DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO-

Zenobio da',- Costa, visitou, 1 Após a votação do proje- RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE

h
'

S d Recebido to o.sr, Ezequias Rocha leu I PODER GERMINATIVO GARANTIDO
oje, o en� o. "

. A' G. A.: CARVALHO _ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
Pelo-��nte "d� Re� e ressaltou ,� ll:n�ortan�Ia da � ___';' MERcApO :PÚBLICO---ESTEVES'-JúNIOR _ 58

pública,,'sr.(Café :F!"bo, e 01�ti'evis-ta que sobre o mes- PLANTANDO DÁ' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...
-

setl gabiú;;t;e-,-o general Ze- ! mo deu o 'general Canro
em 1557, por Alvará, ficou o ass-rca- isento de nobío da Costa palestrou, al- bert Pereira da Costa.
pagamen tos alfandegários', O K

.

ld C
-

I'

gumtempo com S. s., os se- sr.r ergina o avai-
em 1801), tornou posse como Vice-rei do Rio de
Janeiro, D. Fernando José de Portugal e Cas- nadores e jornalistas. Decla- canti, tratando da recente

tro, mais tarde Marques de Aguiar, exercendo-o rou o general Zenobio da visita que fez a São Paulo
até 7 de março de 1806; Costa: a convite da Federação de
em 1803, foi lançada: a pedra fundamental da Indústrias, enalteceu o es-

Igreja de São Francisco, na Cidade do Dester-
"Reconhecendo a im forco da indústria bandei-

ro, Santa Catarina;
-

�
-

�
, . Novembro, 9 _1° andar, paraas suas novas instalaçõesem 1821, foi decretada a Independência da Gré- portância do Senado, estou rnnte.

cia;
,

aqui para prestigiá-lo. Sou O sr. Mozart Lago apre- no 'seguinte endereço: Rua 15 de No,:en:bro, 129 -

Em 1824, foi jurada a Constituição Política do democrata".' sentou um requerimento de Ponta do Leal - Estreito - Fone 6221, onde espera

Impe1'18'i305 do Brasil;
S- L' d M h- (Na Ordem do Dia: da ses- informações ao Ministério ,contar com a mesma preferência de sempre.em- , nasceu em eao UIZ o - aran ao, o I -

'

... b Ih 1 ddoutor em direitos, jornalista e poeta Gentil sao ,de hoje, foi concluída a do Tra a o, a ertan o o e- Comunica, outrossim, que to-la e qualquer corres-
Homem de Almeida Braga; votação dasemendas apre- xecutivo contra os golpes
em 1838, foi inaugurado o Imperial Colégio de sentadas ao projeto que al- dus proprietários de pada-
Pedro lI; 'tera a lei de inatividade mi- rias, 'que estão tramando no
em 1845, Luiz Alvas de Lima e Silva foi pro-

"

f
-

da c
.

litar sendo aprovadas algu- Rio, a im e conseguirem

t"
movido a Marechal de ,Campo e agraciado com I
o Título de Conde de Caxias; mas emendas importantes.' novo aumento do pão.
em 185::, o govêrno do Paraguai, então urna
sombria ditadura eclesiástica, com a chegada de '

0,

uma Divisão da Esquadra Brasllerr.i a Assun-" Jo�é' R" b 'o Brlclo 8uiJh' Oção, declarou-se pronto a receber o Er.carrega- S C Granade-Iros d� '11'ha I ...' " I

do de Negócios, Philippe José P'=reir;:l Leul, a _ • U'
'

\ Os filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados equem �aviam entregue passaporte; I b h d '

em 1867, () 3° Corpo de Exército, sob 0 Coman- ,

so rin os e JOSE ROBERTO BRICIO, GUI�HON,
do do General Osório atravessou o R'o U o

. 2a CONVOCAÇÃO -

I
profundamente consternados c�m o seu faleCImento,. ., 1 rU",ual 'd t'

. .

l', para o Estado de Corrientes; .
.

.. , '.
conVI am ,os paren ,:s e amigos para aS�I: Irem a

_ 1871 f .... , d B'bl' t, }:l 'b]' d I De ordem do Sr. Manoel B. FelJo, residente em missa de 7° dia que farao celebrar em sufraglO de sua, em, -, OI ln..l.!gura a a, I 10 eca u lCa o ' .

A bl
,.

d d' 21 3 54 . d l'b IPará;
.

.

e�erclclO �.a .

ssem �I� o �a -

_...- ,e pOl e I era-
,

a n:a, no aI�ar de,. Noss� S:nhora,. na Cat;dral ,Metro-
1895

'

'R' d J
.

f I M h I
cao da maiOrIa dos SOClOS presentes, convoco os senho-

I polItana qumta-fell'a dia 2:> do corrente as 730 horasem ,no 10 e anen'o, a ec,:>u o arec a· .

d A bl ,. G 1
'

" ",

E' G t G 1
-

B
-

d -R' A
res assocIa os para uma .nova ssern ela era a rea- agradecendo antecipadamente a todos que comparece-ne��44 us A�VO a vao: I

aCraho • <Yf • I?
" pa; ed lizar-se' no próximo domingo, día 28 do corrente, às I rem' a êsse áto religioso�I:a po�t:� :ae f�o������-dc �;��il�lc��U�uti:l:� tnov�. �oras'dna �av�:na do Granadeiros da Ilha, com a

liRA ,'E'NIS CLUB--E-----guai e ligando estradas de rodagem;
,

Isegum
e 01' em o la:

'. .- ,...o dia de hoje é consagl:1QO como "DIA DA
CRIANÇA",

-

_

1) - Prestação de contas do exercício findo;
..

EDITAL N. 1
IÍ ndré Nilo' Tada;co I 2) - apresentação do relatório da Sociedade sô- A Diret0ria do Lira Tenis Clube torna público para

I bre os trabalhos do alw social; e o conheci::nento dos interessados que receberá propos-i', '

\

/. tas par..a _ãrrendamento do BAR e RESTAURANT. As'-
:�J - el�içno da nova, Diretoria. • propo�tas deverão ser apresentadas ao Tesoureiro do

Clube, Sr. Danubio Mello, até o dia 31 do corrente.
Fica a critério da Diretoria a aeeitacão ou não das

propostas apresent�das,
•

,

Florianópolis,. 19 de Março de 1954.
.

A DIRETORIA

I

ANIVERSÁRIOS

Cap. Qu�rino P. Bento

"

Transcorre,' na data de

hoje, o 82° aniversário nata

Iício do nosso prezado e dís
tinto conterrâneo Capitão
"Querino Pereira Bento, da

"

Reserva do Exército Nacio-
nal e figura tradicional nos
meios sociais e militares.
Por tão grata e significa-

tiva efeméride o ilustre aní-

versariante receberá, esta-

rnos, (;�I_"Ó, inequívocas pro-

;v"-s de' simpatia e apreço
pOI' quantos o conhecem e

udmiram suas belas quali
eades de cidadão e soldado,
à cujas homenagens, res-

peitosamente nos associa-
mos.

FAZEM ANOS, HOJE:
Sra. Etelvina Luz

Wohr, viúv'a do sr. Paulo
Wohr.

- Sr. Lélio Passos da
Luz.

tão.
St9. Amazonica Gas-

,

ISr. Milton Batista da'
Cunha, músico do 14° :B.C .. I,� �ra Marb de Lourdes
Brito;
- MéniÍlO Cezar Edmun

do, filho do dr. Edmundo
Moreil'3.

Vend'e.-se
Um automóvel Ferd tipo ,

1936 - 4 portas - Pintura, I
Máquina, Estofamento,
Pneus, tudo novo. Preço de I
oca�'i.ão.

Tratar com o sr. Faria,
F:ne 2A25 e 20466.

BRAZ JOAQUIM ALVES

e

ALBERTINA ALVES

participam aos parentes, I

amigos e pessoas de suas

relações o nascimento de

feu, filho CARLOS JOSE'
ocorrido no dia g oe mar- \

ço de 1954, na Maternida-
de Dr. "Carlos Corrêa'�, IFpoli.:., ,marçO' de 1954.

ÚLTIMA MODA
,

o

o

o,

Hoje no 'Pas$ado
25 DE MA,RÇO

A ,_hta de hoje recci da-nos que:
.

Mecânicos

Is; comemorações; d'A MODELAR 'do seu 30·
aniversario_ e as proximas vendas de inverno

,
,

'

Dia IOde Abril começarão as grandes vendas . de
inverno, comemorativas do 30° -aníversário d' A MO-
DELAR.

-

Em plena fase inflacionária, quando os prêços de
todas as utilidades, sobem írrefreávelmente, 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 meseedorias (de máxima utilidade e importân-

,

cia para' senhoras - 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 reahzar milagres,

Contudo, graças a certos fatores que se enquadram nOI3
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
�u�.

'

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 lógica é incontestável: �O) As
compras; foram feitas, por uma felicíssima ínspiração,
ou previsão acertadíssima, antes de' se terem verifica
do as alarmantes altas dêsses últimos mêses, 2°) O vo

lume das compras, feitas diretamente nas primeh-íssl
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 300 aniversário das atividades,
comerciais, em. Florianópolis, da firma, proprietária d'A
MODELAR. Essá data assaz importante, não poderia

. merecer uma comemoração mais digna nem mais jus
ta de que a ae proporcionar ao povo generoso e bom,
especialmente à sua' freguesia de 30 anos, uma grande f}
compensadora 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

tribuição (1'A MODELAR, aos seus milhares de fre
gueses de todo o Estado,

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

e amigos que transferiu seu escritório &.'1 Praça 15 de

Comunicaçio
THE TEXAS COMPANY (South America) LTD.

- TEXACO -:- comunica aos seus prezados fregueses

"pondêncla poderá ser endereçada à:

Caixa Postal, 62 - Florianópolis.

Missa de 7- d-ia

Florianópolis, 22 de março 'de 1954.
..' ". ..,_- �

j

F1'ãncisco -Duarte .Silva,
� 2° SECRETARIO.

ZE-MUTRETA
o/!i�-

AVENTURAS \00 •••

no' tel're� do Salão, Grêmio
21 'na Rua Bluménau
lJm armangem e Bar,
Ótima freguecia bôa casa

Itajai.
.

Tratar no mesmo,

Motivo de doença com

urgencia.
Preço: Cr$ �O_.OOQ,oº.,...,.._........._...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o J:8TAD()4 Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Março de 1954
__________�_�_�;r;..�oo't�1JPI!:...&1(�...�.Do'�..,. "'" ..�.-.<--,-_.,..-- .. ""- _ .._,._ _ ....� .......,...---

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

'Hoje
Os seis clubes da Capltal , de apresentar-se no eerren

(divisão de profissionais)' te ano. Estreou sendo supe

_. ,-_,não andaram lá muito ati- rado pelo.Avaí pela conta

vos este ano, exceção feita gnu de 3 x 2.

er

�H:oeaiuvaà C,
,

-, A

:�� '. .... ,

.

- ClalIllCcl
'_ c

.

'!t-, I "r- <. _.
. '.- .', .-

x
a{in�o .nãó .só no es�áç:io. da
F. 'C. ,.F.' como no campo da
Eséolà de Apfendizes Ma-

.rinheíros, em B"àr�eii:os. A
, maíoría- dos I

craques que
o Bocaiuva contou na .tem-

-

,

mará o quadro da Marinha porada do ano passado noite, quando fará seu de-

pará o confronto de hoje quando 'conquistou o título Quanto ao quadro do Ce- but em 54 o forte e aguer-
sob as luzes dos refletores. de super-vice-carnpeâo con- râmica promete ser adver- ; ido clube da nossa Mari

O quadro tem treinado com I servaram-se nas fileiras do .ário de fibra para o auri- nha de Guerra.

Hoje �l"printeil'a apresentaçâo do grêmio' ::ia
l\larin:tta e� 54 - Noturno o encontro-
entre 'os" auri-oeleste e'o conjunto.

'

de HenriqueLageao Avaí que não descansou
um só momento, tendo pro

porcionado ao público bons
(' .atraentes espetáculos pe
bolístícos. Na semana pas
sada 'foi a vez do Atlético

Hoje será 'a vez do, Bo-'

caíuva. Para a sua estréia
em 54 o quadro dirigido por ,0 maior rival do Imbituba
Paraná escolheu um bom Atlético.Clube, da: mesma
"sparring": 'o Cerâmica, de' cidade:

Henrique Lage, considerado Não sabemos como for-

clube presididopelo capitão

I
celeste: Segundo soubemos,

,

Félix Vieira de Azevedo todos os rapazes do quadro
Neto. Alguns reforços fo- que hoje estará' entre nós

ram conseguidos, estando o
I
Estão confiantes e com mui

conjunto em condições de ta disposição para a luta. '

Lrrlhar em 54.
-

Assista ao embate desta

I
���������oe"04"�"�---�--------••"."""'••••••••••••"" ------------���,�������..Q4..04..�..�

•
,

" "
O,Es

Enl-defirUtiv. .,�'IA{lai xCaxias I

, natarde:,de,ü6mmg'
-

Ô _ASSEM�:::::::�L _

,
',:

.

,"
"

':' .

'

. A Federaçao Catarmense de Bochas e Bola0, con-

Com 'a desístênêía do,'A- conforme demos notícia, a 'icou reduzida a um unico te de hoje. Porém, cancela- \ o, marcado o próximo do-I voca a todos os membros de sua Diretoria, Conselho

tlético de enfrentar' o C�-I temporada. do alvi-negro-jo- joga, � contra o Àvaí que Io o match-com o Atlético, o' rr.ingo para a efetivação do '�écnico, Conselho de Julga�e9-to, Conselho Fiscal, as-

.

1 d âb d "1 ' Canít 1 ,'on,,,€',r'va há três a'n'os o 'ce- A
' licit d ti' '

I . '1' int
. SIm como, todos os representantes .de Clubes (devida-xias na tare e e sa a o, mV1 ense -em nossa apí a ., - .. vai so lCl ou nova a a pa- �ensacIOna pre 10 in errnu-

t d' lados)
, A'SSEMBLE'IA GERALr

. " ,
men e .cre enCla os para ulrra ,

ro máximo ·d?'p.:_ebol cita- ra o seu encontro com � I
uicipal, que tera por local

a realizar-se no dia 26 do corrente- (sexta-feira) com
.- -,---.. ,--,- ._ lino .

-t -, Caxias, P,
ara �ábado á

tar-I
o campo da rua Bocaiuva. P�í.cio ás 20 horas, nos .s�1ges da Associa�ão Atlética Bar-

A C.n.D. E A EL.IMINAÇÃO DA ESPANHA" .D jogá' entre' o clube de.
, Aguardemos o choque, na rrga Verde, com a seguinte ordem do dia: '

.

_
'

, "azzurra" e o grêmio dos As. neo'ociacões' foram '(;crte:za de, 'que- será dos I
-

a) _ Prestação de contas pelo senhor Tesoureiro
'" �

,.'

I
-, " com aprovação do Conselho .Físcal..�,

C
,. 'd d ,L 'I·' 'milionários'" fora inicial;. processadas nestes últimos maiores e mais movimenta-

'b, ) EI'
-

do P� id t
'

P íd t Contrária a enti a e .brasí eua.a :., .'. _ eiçao a resi en e, vice- resi en e; on-
_..

,

, '�itente mm�adõ para a rIOr;. dias, ficando, em definiti- .los do ano.
.

selho Técnico, Conselho de Julgamento edecisão por sorte 'Conselho Fiscal.
'

RIO, 24 (V.A.) _ A proposito da eliminação da .------- --_._-- .---',-.--------.'--- --=-----.-
Florianópolis, em 20 de Março de 1954

Espanha ocasionada por um simples sorteio depois de p/Federação Catarinense de Bóchas e Bolão"
perdurar o empate em duas prorrogações contra a sele- CURSO DE ESGRIMA-

-

I
FLAMENGO 4 X Egon Olinge1; _ 10 Secretário

·

ção da Turquia, o presidente do Conselho _T�cnico de Estamos no "ano que em Santa Catarina os azes da BOTAFOGO 1
Foot-ball daO'C.RDL·, sr.. Castelo Bdranlco, f!z a reporta- .

.sgrirna nacional' c'ruzarão armas. Como isso póde ser
I Ante-o�tem, no Rio, de- - -�

·

gem de O J RNA as seguintes ec araçoes: .. .ossível ré -coisa que' temos de remontar ao ano 'passado <. -;-

-- Eu particularmente considero um absurdo.. A .uando. .os, ctifarinénses extrearam no' "brasileiro de es- ironta�'am-se em partida.

�ropria Son�ederasã� :,..Br�sileira de Desportos tambeni :rlmcct": liJà; di-teção 'da FESC na época, Waldomiro Si- amlstosa os esquadrões do

� contl'ana ao qu�; determma o Reg��am:.nto 9 �a !IF�, ,f;@€}.�é:Ah;-l�ida e Bruno Schelemper,. que recomenda- Flamengo e Botafogo, ven

Justa�e:rte:'o �J,1«t:se, refer� a classlflcaçao e.,ehmm�ça,,�: ::�tnj '�i.,r.ePfesei}'l;<}n.:te -!la Congresso :;1;1e Esgrima, que eendo os rubro-negros I 'porde elphaa:de� dep(')lS ._tle"perdurar o empate apos u�a �er� . 'Jtçitl;asse. -P,à;r$l' aql:l-j.'ó campeonato br�areiro de 1954.
ceira ,pé1eja ell1:::, ca.,mpo ��utro; seg�ida do m�xi�o �,a�>,:�.";:�Ee-�*A�:�pr��1iê a possa'esgf2-i�·�OnqUistou ele-

4xL·

cl�as ?�orrogaçoes. Poslt�vapfente 1SSO constltUl, um�,: ';��1i-O., �.�f>:í;-eifÓ e; �:l:,'i condj.lta caY��'e�ca �os inte- I BRASIL CAMP.ÊÃOcalamIdade.
:._.. :",,:{, ';l'�n,tes ilii Sl1a eqUlpe, fez-se notar; tel1QG, SIdo cItada co-I "

"

Fez ,u�a pauêa, e cQJ?tmuou: ,- _ i;:': ';'10' exemplo de um elevado padrão disciplina. ,
SUL-AMERICANO·

,_ ,.t: Espanha que foi artingida por esseRegulame�.; Por essa razão, quando o represet;!tante cataril1ep.-_ !DE. POLO'AQUA'TICGto, mfehzmente. nada podera fazer e, naturalmente, seQ.s e apresentou as pretencões da esgrima barriga verde I A U' ,
.

d· ,', t f"
.

-, 1 d d. t'd d '

"

.. A. � - .'" -

' o vencer o rugUal por
lllgcn es .. ormarao agora ao a o' a en 1 a e ma:luma ,tve o m-telro apolO da dlrecao suprema a Confederacao ! .

nacional que, no proximo 'Congresso' da FIFA pretende- Jrasileira de Esgrima, segt;ida, 'sem discrepâncias, 'da' () x 3, ante-ontem, o BrasIl
.

apresentar ..
um substitutivo para ess� artigo. ",' oliedariedade unânime dos demais filiados. c:onquistou invicto o Carn-

E explicou:, . .c.., . '. "
. Temos, pois, o compromisso dêsses campeonato .. Há, pconatp ·Sul-Americano de

- De manelra alguma poder-se-a ehmmar uma en- �onsequentem€nte, o brado às armas das afalaias que Wdlter-Polo.
tidade nas condições que foi a Espanha. Na minha, opi- 'uardam o renome de Sa'nta Catarin�. Ressoa no senti-
nião como um v:tera�íssimo � sport, não é jus�o ql1e' �l€nto de catariFlense o toque de ;eunir. Sendo, como

u�la ,representaçao seJa descl11ss1flcada por um sl�ples Je .fato o é, momento que cada um deve dar com 'pres-
sorteIO. Como todos, :abem toda e qualquer entldade oeza e boa vontade, o 'mais que puder, é merecedor de_
gasta com a preparaçao de um scratch somas vultosas �special registo o gesto dp Ten..CeI. Pedra Pires insti
para no final um simples papelzinho decidir a sorte de "uindo na

pO.lícia
Militar o Curso de Inst!uto� di'

Esgri-Ium �m de outro.
, ma e facultando b seu acesso aos civis que do mesmo

Finalizan'do disse: lueiram partecipar. Esse contingente, em hora como es-

.

_ Deveria ser, portanto, a1?olido o,sorteio. Em ca- d., constitue valioso refôrço que, inegavehuente, v�rá
",

so d� _p�rdu�ar o e�pate � peleja poderia ser :uspensa. _ ort:llecer bastànte, as nossas hostes.
,

.

No dIa ,l�ed1ato o Jogo sena e�etuado com portoes a�er- Alémrde uma tal iniciativa <.!onstituir um passo a
tos ,cot;t�nua�do as p�orrog.a�oes tantas vezes se flzer

.

lluis' no progresso da Corporação que Coman,.da, ó CeI.
I

nect'ssarIO ate que seja decIdldo o vencedor. "
. 'eata Pires revela-se militante convicto da legião clt)'s
BONS CArARINENSES que tudo fazem para que, em/-

'l!-úll<!uer se'tor que o seu Estado partecipe, imponha-se
() bl;i1ho, para maior glória de Santa C;:ttarina:

FAIXA BRANCA

I

.. 1

FEDERAÇÃO ATLE'TICA' CATARINENSE·
J

PARA'O ARÇITRO STEINER O BRASIL E'

.

'1'\ota ,Oficial n ..08-54
Resoluções do Conselho Técnico:

Marcar, para quinta-feira próxima, a 1.a rodóda do
Campeonato Citadino de Voleibol, Adultos e Juvenis;

la. Rodada ,-:- dia 25,.3-54 - às 19,30 horas:
�

O FAVORITO, I,Juvenis e Adultos -'- Caravana do Ar x'Clube Doze RIO, 24 (V. A.)- - Após.o jogo Brasil x Paraguai,
de Agosto lo, árbitro austríaco Steiner não escondia o seu entusias-I'

As rod�das �eguintes, !,�rão realizadas as .quinta- fmo J..>e�a eq�ipe brasileira, dizendo: "�' simp!esmente
fen'a, dentro do m�smo �orurlO;' . I for�lldavel esse q,:a.dro. Que gr.andes Jo�adOl;es. Que

2a. r?<lada- as 19,.:.0 horas: '

.

" . notavel futebol eXIbIram. Maravllhoso. Nao pode haver I

.}u":.e�is e Adultos _' Lira Tenis Clube'x Clube DO-I a�menor �úv�d� de que as su�s �ossipilidadesl na Su�ça :
ze de Agosto " .,' sao as maIS dllatadas". Conclumdo, af1rmou: "Para mlm

_3<1, rodada - às 19,30 horas: _,
.' o Brasil, com êste time, jogando como está, é o favori-

.

Juvenis e Adultos - Carav�na do Ar x Lira Tênis' to do Campeonato Mundial".
.

C�� .. '.. .

.

DISPENSAR, a pedido" da Seleção de Nov�s, o atlé-
ta Lenaide Barreto e, 'POl"- determinação do Técnico, os

' PALADINO X CRUZEIRO
Iatlétas Fausto N. Botelho e João Batista Oliveira. Em virtude do estadojmpraticável em que se encontrava

. CONVOCAR. para integrar a Seleção de Novos o o gramado do Abrigo de Menores devido as fortes
atléta Donald 'Rozemiro, de Abreu.

,

.

chuvas foi adiada de comum acôrdo a peleja entre as

MARCAR para sábado próximo dia, 27-3.54, a rea- representações acima para a última rodada do turno

lização do Torneio Juvenil de. Basquetebol que fora a- do Torneio Quadrangular.
diado devido ao mau tempo. Assim sendo como vinhamos fazendo a seleção da

O Torneio Início Juvenil de Basquetêhol obedecerá semana, encEmtivando os "garotos" pala melhor brilhan-
a seguinteTabela:, tismo do Torneio-, ficou assim resumido entre as ,equi-

1.0 jogo .às 19,30 horas - Caravan'a do Ar x Clube, pe� do América e do Vaseo:
Doze de Agosto. Carfós (Am.) Itamar (Aril.) e Zéquinha (Vasco)

2.0 jogo _ Lir� T. Clube x Caravana do Ar Caréca (Am.) Dilnei (Vasco) Alberto (Am.) Carlos
3.0 jogo _ Clube Doze x Lira T. Clube (Vasco) Nilton (Vasco) lVIauri (Am.) Tonóli (Am.) e

JUI?ES - Osvaldo Meira - E'ricQ Straetz Jor., - Betinho do (Am.)
Milton L.ehrnkuh'l - Rozendo V. Lima ,.,_ Saul Espin-
dola·� Nildo W. SeU _ José Santos e Nilton Neves pe-l _

,U,�

· reiraos. Jogo.s serão disputa�;s em d�is (2) tempos d� I -,-_'-. SÃO PAULO F. C.
'--'-.-.

I10 (deIS) nll�utos co� 5 (cmco) de mtervalo. ,. L(:vamo� �o conhecimento dos in�eressados que a
I

Fpohs" 23 de Março de 1954. . !'lfa de um radiO "Mullard", que deverIa correr pela Lo- I
(ass.) Nívio de Andrade, Secretário !teria Estadual no dia' 25-3-54 ficou transferido para o'
P. Cons. Técnico: (ass.) E'rica Straetz Jor. dia 27-5-54,
Vistó: (ass.) Osmar Cunha, Presidente.

M. BORGES

A Diretoria

I'V
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE

BOCHAS E BOLÃO ..

.

Com ês�e vóJo ... · V. s.

t ..

,','
"

'

'.:\\::"
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J E�TA-DO

i i[iBDO� rmil�'
Rui Stockier de Soue«

Após o torneio Cmt. Brerme, em o qual a sorte � (1

acaso dividiram caprichosamente os laureis, concedendo,
uma vitória a cada um dos contendores, tocando a cada
participante uma arma, foi levado a efeito um programa
de recreios que constou de passeios de navegação a ma-

-

tor c a vela e de um convescote em Canasvieiras.
Na segunda-feira, véspera do regresso, a oficialida-:

de catarinense ofereceu aos distintos embaixadores da
co-irmã paranaense, um jantar de confraternização. !,-'oi
nessa ocasião que tivemos a oportunidade de ouvir mais
uma vez a palavra fluente dêsse poeta e soldado, esgri
mista da palavra e da espada que é nosso Cap. Pombo,
cuja oração transcrevemos na íntegra:

.

"Sr. Cel. 'Cmt., Srs. Oficiais Superiores,'Jlust1'es "Re-
present�ntes da. Justiça' Militar, Meus colegas! .

Pela terceira vez em quatro anos, a Polícia Milita1'
do Paraná comparece à term de _Anita Garibaldi, aten
dendo aochanuuio dos seueamiqo« que aqui comungam
em torno do ideal com'tLm.

E' é também pela te1'ceira vez em quatro anos, que
a fidalgula, o cavalheirismo e o valor espm'tivo destes

, Dons camamdas, ficam reqietrados no nosso espirito, on
de pe1'dura ainda, a lembrança, açmulâoet. da. última vi
sita.

Não nos cabe, dentro ela modéstia ele um rápido dis
curso, dizer sõbre os benefícios 'llêsse intercêmino» cujos
frutos se fizemm senti1'; de maneim assás eouletüe, na

Poldcia Militar do Partmô:
Muita .coisa aprendeinos convosço. Copiamos a 'L'OS

sa sala d'al'1nas e apesar da cópia não ser tão bela e tão
cheia de atrativos quanto a que lhe 'se1'viu de modêlo
vem satisfazendo os emceios elos nossos esgrimistas, .1)I·e
enche1ido uma' lacuna que de há muito se fazia senti,-
na nossa Corporação.

,

Quizermos tàmbém, poder copiar aquilo que mais

profundamente se tem feito sentir no nosso espírito, des
de o instante que pisamos a terra abençoada desta -ilha
tão cheia de gloriosas trtuiiçõee e que conserva, com n

moroso earinho, as vetustas 1'eliquias de 'um passado que
o tempo não 'destroi, porque reçistrado« estão nas pági·
n(l,s imm'tai's da Histcru: do Brasil.

'

E o_ que 'lião podemos copim'; o que, embora gra,nde
seja o nosso esfôrço, nunca chegaremos 'siquer a imitá
los, é nessa virtude que vib'm no peito de cada �atn1"i
nense

,
e se extravasa em, gestos da mais catívante fidal-

guia, característica de um povo qtW fa,z ela Boa Ed-uca
ção um »erdadeire Culto.

Os Oficiais da Polícia Militar do Paraná que aqui
estão; atendendo ao gentil convite feito pela Associação
Atlética BU1Tiga Verde, levarão para a Terra dos ,'Pi
nheirais, a Lembramca destes tlelicioeos elias de conv!"io
convosco, deixando � abmçõ c_omov.ido,q.os,.companheiros
de cuserna, a todos'os c'atarPnen,ses" milicianos de todos
os postos e' g1'aeluações, CUJO contacto nestes breves dias,
cime1�to1t mais ainda a ami,zadê já -tradicionál entre os

hauitimtes elos dois visinhos Estados.
- Esg1'im,istas e bolicheiros, os componenteS' de ambas

as equipes apresentam, por nosso tsüermédio, o aqrtule
cime,nto cordiol. aos presados innão.s de Santa Catarma.

La1]1entamos- apenas, q-ue aqui não esteja, como el;lt
seu deseyo éxpl'esso, Q nosso Comandante Geral� para
que todos pudessein conhecer � pensamento àmigo do
Cel. Bensio Pernetta, em cujo nome cumprimento e a

gr_adeço.
Ao Comandante Geral desta gloriosa Corporação,

,jove_'!1t e brilhante. of�c.i(Ll cuja bagagem de mé:;_ito l:_vou-,o ao honroso e dlgntflcante posto que ora ocupa, m�tito
particularmente apresentamos o nosso penhomclo agt'a-: !
decimento. . I

E ao nosso velho Capitão Rui, iniciador. e incentiva
dor dêste necessârio intercâmbio, cuja frente está orna- !

da pela corôa simbólica de louros da vitória, nós paraná-Ienses, nada mais temos a dizer, senão dar como respos- ,

ta ao seu fulminante ataque em busca da nossa amiza- Ide, o brado do esgrimista em cujo peito há chegado a)

flexa - TOCADO!"._ I

Afetivas palavras de amizade que 'os catarinepses
.

tiveram a oportunidade de as ver confirmadas em atos, Iquândo da sua inesquecível visita ao. Paraná.
Há ainda nesse discurso a omissão delicada que Ó I

orador, propositadamente fez, deixando de citar outra
honrosa e grande instituição nossa que serviu de motivo
para que eles,' da sua primeira visita, pleiteassem idên
tica -

em' sua Milícia e que foi o nosso extinto Curso' de
Formação de Oficiais. Estamos gratos pelo cav'àlheiresco

I'gesto" mas n�m por isso menos ufanas em ver que 'os
nossos_amigos orgulham-se, com justa razão, do explên
dido Gurso que .qoje possu€m, preparando carinhosa e

,cuidadosamente na sua caserna os seus sucessores. Para
nós também um dia. as luzes brilharão--outra vez.-

\
'

.

DOENCAS 'DO APARELHO DIGESTIVO
ULCERAS�DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA

DERMA'FOLOGICA E CLINICA GERAL
f'

, Dr.,'Miguel Nunes ferreira'
REC-EM-CHEGADO DO RIO DE -' JANEIRO,

ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N°_ 18,' 1°
ANDAll DAS,9 AS 11 HÓRAS - DIÁRIAMENTE.

-

, CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
�

DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELi:p _

-

SCHMIDT;
,-

Compro'
. .

ou .aSSOC10,-.me-

\

5Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Março de 1954
___�---., .._-------- --_o__ . '.":--__._-----------_

CHIANG_ 'KAI-SHEK REELEITO 'PRESI- ,

DENTE DÀ CHINA NACIONALISTA ,,)TAIPE',/23 (D,P,) - 'q, Koumintang, desobedec�n-I
gene�alissimo, Chiang Kai- do às instruções recebidas,

IShek foi reeleito presidente sufragaram pela oposiç�o.
da China Nacionali.stá" por I No fim da -semanq voltaram,
outi"() periodo �e seis al)os, os delegãdos à linha do par-

.

pelo voio quase uni\nime,da tido.
Asselübléia NacioIta.:1. 'A �leição de Ch�ang foi

as fôrça'! (Jara o traoalho.
Chiang Gonseguiu na se- fesfejad� ruidosamente com

VANADIOL
gunda �ot(,lSão '1.5Ó7 'v�tós, !l')iJhões ".--de fogu�tes em

allmenta.o6 g)óbu)o§ sllnguineos e VITALIZA ó 4&llj(Ur Ul
contrâ só 48 de', -�_�u a�tigo F0rmosa, enquanto do inte",

fraqueC'ido, �'de gosto delídOllO e pode ler 'nsado en, to.1.

d· -h op'fÜente, Hsu lfil 'Cin; ,do riM e exteridr cho�iam, u Id-d- ,

, Compr'o _pequeno arm'!_zem que lspon a, anexo,� , .. -

V d
- Partido S.ocialista 'IYemo- ��ensa,g�ns de' fehcitações'

'

-

-

' <

casa, com'3 quartos para morar, em rua que, passe o -, - I 8n e se.

I
�

" ,

crátic,o. dos dirü{entes chineses ao KOlJmintang' - t;m 1927. ,derrotou'o;; 'fa,n1osos "sen,ho�I'
-

cn'cu m',
.,

�

Tambem poderei, af:s�ciar-me com 30 ,á 50 mil cru- 0- generalissimo�'não c,Ql1- presidente. Chiang K�i Ainda que afastado por di- t'es da g�erra" �a China em Duas casas de madeira
zeiros, '(m negócio seguro e lucrativo, toman5io pB.rte seguira a designaç�o !la pri- Shek foi eleito pela primei- '<>l':élS ocasiões, SQZ razões �,!'Z0, em sua famosa expe� no fim da rua' Laura Cami-
ativa em serviço� de escritório ou bálcão, com 'retirada' d d d' d \ f

1, ,

meira ,vol,ação, -realizada J'l'l vez para chefiar o govêr- politicas, tem sÍ! o es e ;�ã(J ao norte\e uni icou a nha Meira.satisfátória "pro-labore":'
.

'I
'

'

_
Tratar com Aby Cardoso, na rua -Major Costa, 1071

,;ábado último, devido'_�,que 1'0 nacionalista chinês - <.en';ào o chefe indiscutido IChl�).J pelà primeira vez na' ,Trat�r �a Casa "A Capi-
.

ou l\l[3rech:t1 Càillara-, 85 - Estreito: lun gr�,po de 'delegados, de I dirigido pelo partido do.! c\CE' :pacionalistas.. Chiang l1:!i>�ória moderna.
.

'

tal"�

CONTRA

OXIDA�io-,
do óleo resultante das

altas temperaturas,

provocando resíduos

causadores do DESGASTE.

,- '"

•

\

use' SHELL( X ..1'OO MOTOR -OIL·
estabilidade natural. do SHELL X-IOO"

MOTOR QIL é reforçada por "aditivos"

anti-oxidantes, que impedem. -a formação
de resíduos por mais severas que

sejam as <condições de trabalho do'motor, ': //� . �.�
',

'

: 't�'�!, '

;'

, ... �� , ,
,

�!:\�_.:.J,�:�l�.�\1 ,;
\"l í \.; �< l' .i.

"".",

'rj

PREGUIÇÁ E FRAQUEZA.
VANADIOL
MOÇAS DES.ANIMÀüÀ�

HOMENS SEM ENERGIA.-

CHURCHILL
RENUNCIARJt?
LONDHES, 23 (U.P.)

Ó jo;nal "News of the

world", com uma 'tiragem
I
de 8 milhões, diz,: em' sua
'edição de ontem que Wins

ton Churchill renunciará ao

cargo de primeiro ministro,
logo após o regresso da,

rainha Isabel II, de seu.cru

zeiro ao redor do mundo.

Segundo o mencionado
jornal, o ministro das Rela

ções Exteriores Anthony
Fden, substituirá a Chur

ehill e 'o secretário das Ha

bitações, Harol Macmíllan,
ocupará 'O cargo de Eden.

A, notícia foi publicada
�m �.mánchete, mi,' primeira
página e afirma que a in

.Iormação fôra obtida de
"uma fonte fidedigna".

IPreceito de Ola
I ' BEIJO DE JUDAS

I Na erande maioria dos
, c asos, 'apanha-sé a sifilis pe-
lo contacto sexual. Entre

tanto, lUU- simples beijo po

de transmitir --a doença s�
quem beija tem, nos lábios'

ou na bôea, lesões sifilíticas.
Evite i!ar ,ou receber
beijos, pm'à não correr
0- risco de apanhU1' a si

firis. �-SNES.
--�------ --_ ..

• PLACA! 8I1'ILITICA8.

Elixjrte NODI,,\lra
"IIMI" "a'UiUar •• &ràa'

t�..t. •• .unla.

DINHEIRO
DINHEIRO - em parce-

"

las de C;$ 40.000,00 a ....

, Cr$ 500.000,00. Empresta-se

" sôbre- ,g�rantia �ipo�ecária
de prédios localizadõs no

Estreito e nesta Capital.
O interessado dirija-se à

rua Santos Saraiva, 185 -
, Estreito,

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

forma-se GELADEIRAS.
"Fone 2088 .; Rua Arau-

jo Figueredo, 6.
,
.""\.

;
I >

ENPREGADA
. Empregada doméstica �- \

'Precisa�se de duas, na \'1-
LA NAVAL (Pedra Gran�

c�e); casà n ..8

·-",',CASA
V�nde-se uma com 3

quartos, sala de jantar, co

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

trada ,para automóvel;
,

: Informa.çQe�: ,Rua Mon
senhbr ��pps, .

,n. 11.

•..Nãj) é 8ua, c'tlpa:
É ._' fràqueza que ô deixa Clloi!ldO, p�li�ú.- ,

com moleza DO' �orpo e olhos sem :'rill',.1 ,

A fraqueza atrasÍl 'it vida p;..que, r�,u�.
A E�co_la

','o � �scrita I
e Fa,;;-

zenda IÍecessita' de um Me

car{ógrafo.
Procurar o T,enente Bar'

rosa, no edifíçio�da, Escob,
no Estreito. �

�..

�Jl'
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6 Florianópolis, Quinta-Icira, 25 de Março de 1954
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E ClT-AL'

VENDE-SE
-0- U'R G E N T E -()_'

Vende-se, por' preço (le ocasião, por motrvo de
mudança, uma ótima casa dé material com todos os

, .' J b' f'
'

moveIS ''::0 . a· lua m.�.

T(atar na rua Olavo Bilac n. 130, no Estreito.

Casei Beira Mara
Vende-se aprasivel vivenda situada a Rua Bocaiuva,

n. .ff' nesta Cidade. Mais informações, com o Senhor
AlcibiadS!s Dias, rua Alvaro "de'Carvallio; .n. 19.

1.
,--------------"-'---------

"

VENDíE-SE.
Um rote situado na Vila:/d��Fá�jma, distrito,do Es

treito, pr�iimo à rua Pe�l�b',1�em�Q�:,QontendÇl. :�2.�12!') I
rn2, com 18;44 m. de· frente;e'2.7,40 de fundos. . ','

Ttàtár éoin W. SANTOS� ,
. < _.,

Distrito do Estreit� --:- Ruà 24 de Maio - 1261.' ,I
"

-:-� ".1

t'
Por motivo de força maior vende-se o Blil.r e Co.n.-,·

feitaria "SCHMIDT", situado à Rua Gei1onimo Coelho
nr. '18, nesta Capital. "

.
'

Trarta no m�smo local à qualqu'er hora do dia.

_
..

_---_.

18AHCOdeC�!l\ITOPO'ULARI·'. '.

/ � AGRk,OLA ,'" t

. R.v..o. J'"nltlNl.l'J, 16
..

, ,J.
. f'LORIAMÓP�IS:Sta.. ea.ta.rlnó, ..

'

)

.-'

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
" ';_". E

�.�
I <.d

HOSPITAL. DE CARIDADE
..

"

o .aTADO

l2ITZ E·'C I·TA 'L.
T·R··A'··;�····.,'·I·····;··:t·:.�·.:··;.. '!··;E·R·

.

• d', ': :.' •. '

.'

MISSÃO PERIGOSA EM TRIESTE
(Diplomatic COURIER)'

JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA - FEITOS DA I'" '

,.FA,ZENDA PUBLICA DA COMARCA DE.. ' I .
As 5 e Shs. JUIZO DE DIREITO" DA com o art. 454 do Çódi:go de

FLORIANO'POLI.S .

.

.

r .T.yrotie ·POWER. - Pa-, CO�ARCA DE BIGUAÇÚ Processo Civil. Assim, re-

-

,

'. i' trícia NEAL - Híldegar-] '. . V E' "d'
. I quer a . xa., se igne
EDITAL DE SEGUNpA PRAÇA E LEILÃO, COM O I de NEFF em:' EDITAL DE CITAÇÃO ouvir os depoimentos das

PRAZO DE DEZ DI
..
AS }\nssÃo. PERIGOSA EM COM O PRAZ') OE TRlN- testemunhas adiante arro-

° ,DOUTOR MANOEL BARBOSA DE LACERDA, TRIESTE TA (30) DIAS ladas, as quais compare-

Juiz de Direito da 4a. Vara - Feitos da Fazenda PÚ- Atual. Atlantida. Nac. cerão em Juizo ' indepen-
blica da Comarca de Florianópolis; Capital do Estado Preços: 7,60 - 3150 O Doutor Abelardo da Cos- dentemente de

.. _
Um semi-documentário da 20 Th 'CentÍlry Fax, es-

deBanta Catarina, na forma da lei, etc. Irnp. até .14 ano.s. ta Arantes, Juiz de Direito .

intimação, .

trelado por TYRONE POWER, PATRICIA NEAL,
FAZ saber aos que o presente edital de segunda

.

I procedendo-se a justifica-I,STEPHEN MCNALLY, HILDEGARDE NEFF e diri-

praça e leilão com o prazo de dez (10) dias virem ou

I da Comarca de .Buniaçu, çao "ab initio" e, julgada gido por HENRY HATHAWAY.

dêle conhecimento tiverem que no' dia ,9 (NOVE) de Estado de Santa Catarina, esta, se proceda de acôrdo

abril, próximo víridpuro, ás 10 horas, á iJ'ent� do "edífí- na jórma da L�i, etc. com o di'SPosio no art. 455
cio do Juizado da 4a. Vara, á rua Visconde de' Ouro'

A:s 8h' ' ..
' Faz saber aos que o pre-.

2 d d 'd d' -
,do C.P.C. e seus paragra-

Preto, 6 , .o porteiro os au ito ias o juizo trará a pu- sente edital virem ou dele
blico pregão de venda e arrematação a quem mais dér Helle VIRKNER -:- Er- fos, sendo .após, julgada
e maior lanço oferecer sôbre a respectiva avaliação de ni ARNESON em:

conhecimento tiverem que, por V. Exa., procedente a

dez mil.cruzeiros (Cr$ 10.000,00), o seguinte: - 1) - PONTO FINAL por parte de ANASTACIO presente acão de conformí-
DOIS vigotes de 3 polegadas e quinze pés de altura;' 10 Cine Jornal. Nac.' SOARES, por seu .assisten- d d

•

t 456 t
' Tendo 'como cenário o disputado Território de Tri-

. a e com o ar. am- t 't fil I' d 'h
vigo�s d� 3 (três) polegadas por 3 polegada-s e 18 pés ';) .�, '. te judiciário Dr. Acácio'

'

i es e, es e' 1 me reve a ate que ponto. po em c egar os

de comprimento (3x3xI5); _ 2 (de 3x3xI8); _ 10); 4 .I'1'"os. 6,-20 --_3,50 I" . . .

bem do C.P.C., podendo as- agentes russos para impedirem a revelaçãode seus pla-
Taboas de' 1 polegada por 9 polegadas ,e por 13 pés dei Rigorosamente proibido �el.l1lo da S�l�a. lhe f�l di- sim, o Suplicante, adquirir nos de agressão contra 'as democracias.

comprimento; 12 tahoas de Jx9x14; 1

.�abo�de
lx9x15;

�até
18 anos.

'

J
rigida- a petição do teor se-

o necessário tit�lo para, a
I '"

5 tabo�s ')de lx9xl5; 3 taboas ,�e lx9xl7; 72 tabôas d� _',' '.... I gu�nte: . �xmo. Sr. �r. transcricão no Registro.' Espetáculo ch:io de. ação, dirigido por HENR� HA�

Ixâx l.S; .J6 ta,boas �.d.e lx.12x13, 210 taboas. de lx12x14,

U'.

. I' Q
JUIZ de Direito da Comarca

�
. THAWAY, este filme interpretado por um esplendido

1 taboa d 1 12xl 15 tab d 1 12 16 5 t b d �U I
Dando a presente o valor Cast, liderado por TYRONE POWES e co-estrelado por

1 Í2 17 �O;\ b J,
d 1 1�as18 e 5 x

x

h da 2oa2s l'3e '" )� :. 1e Biguaçu, Anastácio Soa- de Cr$ 2.100,00, para efeí- PATRICIA NEAL, STEPHEN MCNALLY e HILDE-
x x; a oas e x x ; pranc as e x x

;.,
';-:1 . b 1

'
.

196 pranchas de 2x12x13; 195 pranchas de 2x12x14, per- ' .... ..... - - res, rasí eiro, viuvo, pes- to de alçada. Pede deferi- GARDE NEFF.

fazendo o total de 684 yeças, avaliadas 'por dez mil cru-. As Bhs.. cador,
,

residente e domici- menta. Biguaçu, 8. de janei- ,. . _ .

zeiros {Cr$"10.000,00). A madeira acima mencionada,' P
.

'

M t liado em Armacão da Pie- d 1954 iA.') A
' .

Esta e a primeira vez em que sao filmadas as proe-

h
_

d d
.,. 'bl' d J' E !

erigos. . . or e ... e. . .
.

�

" 1'0 e . \' ss. cacio dos I t
' id

.'

di I
"

ti
.

ac a-se em maos o epositário pu lCO, o UIZO. , pa- . dade, neste Municipio, vem '.
.'. .'. _ I

zas os m repi os mensJlgeIros, IP ama ICOS, cura segu-

ra que chegue ao conhecimento de todos mandou expe-
Aventuras Eletrízantes em ,

. -> .. , I
Zelmo .. da S�lva. ;H�laçao rança e futuro do mundo, muitas svezes dependem de

dir o presenteedltal que será afixado no lugar de cos-
! plenas Selvas Bravias. .. p,or- seu ass,lstente judiciá- das testemunhas:' Fernan- I

seu valor, integridade e perseverança.
'

tume e publicado na forma da lei. Dado-e passado nésta I� A luta, desesperada entre rio, requerer uma ação ;
.. de',

"" ',. -

/'1 MISSÃO PERIGOSA EM TRIESTE, um dos gran-

cidade de Florianópolis, aos vinte três dias do mês de homens e féras! �,soéáPião, para o que ex- -do Costa. Horácio Montei-; des lançamentos desta temp?rada é uma produção de

março do ano de mil novecentos. e_ cincoenta e �uatro. "CONGOLAISE põe a V. Exa., o. seguinte:

I ro."
Luiz Fernando da .sn- I

CASEY ROBSON, com musica de SOL �APLAN, e

Eu, VINICIUS, GONZAGA, Escrivão o subscrevi. (As-I' 1 P S l' t DESPACHO A' C
t fotografada por LUCIEN BALLARD. .

sinados) MANOEL BARBOSA DE LACERDA, Juiz I
Cine Jornál. Nac. -. ossue o up ican e, va.· :. omo .

de Direito da 4a. Vara. Está conforme. O Escrivão, Preços: 7,00 - 3,50 um terreno situado no '10- requer, .em têrmos, DeSig�'I'"
.

�---

VINICIUS GONZAGA. I - Imp, até 14 anos. gar Armação da; Piedade, ne-se dia e hora para a /

____

[I, , 'l!-este Mtmie;"ipi0<P qual ine� justifí��.çãõ_ p'r�v,�a, : cie�te,1 Partido Social Democrático
" CiII.!a ! �n:, f'�J:>o :\� �e�: ;':�/;:;:r; P1�cc; I

.

'.
..

., .
.

" <, ;

I'
. - jre� .de 242.ÓOO m2, fazen- A�el�r�� da Cost'a "'A::�� I POstO. de lllstamento'· 'Eleitoral

" As 8lj2hs. . do frente ao Norte, com ates - Juiz de Direito. Pl:O-!
_',' '. . -.

I

Tyrone' POWER - pa-' estrada Ganchos Armaçãc cedida a [ustífifícaçãç foi Na séde do Partido, à rua Arcipreste
: 'tricia NEAL - Hildegar- cortfróntandó ao Sul, fun- esta jUlgada por senieqça Paiva, n, 5 (sobrado), os correligionários
Je NEFF em: los, com terras de João do teôr seguinte:· Visto,' encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17
':\lISSÃO PERIGOSA EM Coelho, o qual tambem, é etc. Julgo por sentença a horas, pessoa encarregada dQ alistamen-

,
TRIESTE

.

- ) confrontante a Leste;- e a justificação produzida pelo to eleitoral.
.

'

"

Atual. Atlantidas. Nac. Oeste confina o citado ter- autor Anasfácio Soares, pa-
-

A"t
.

.�
..fIlttI -'

I �

.

<ços: 7'::;')'7 :{,'5d r:eno, com terras de João ..

; ra. que produza os seus i ju-
. "'\�"., _ .e.'.·n...,; ç..a·.0-·�.:,. .: l!11p. até': li aROS. . Hock. 2 Tem reqbel' ..�ntt'. sô- ridicos e legais efeitos. Gite-

.

_ __"
. , _' :-.

, _ ,

bre o a�üdido t�r!"�nb, a I'se por manda�o ó Dr Pro-
. ,,_;É'.iC'çi�a-se· de� ama moça com prátiéa em serviç-os �ldir;I í...' I{ poss� �a��a, �aci��ca, _:;em motor Púb�i�� e os confi-

,

' . <le' :C.bptabilidade e D::lCtJografia; as interessadas que:'
'

•_ t ,1pOSIçao nem mter!"upçao e nantes do Imovel: Para ci-
. -.", . , ,_:. ' ,

,
": "iah;i àir.igir-se a ENARCO, Santos Dumont, 15;:

"I
'eom o ânimo de dono ha encia dos interess,ildos in-

, -f':>:.::�i;·. ';;' ._.__'_
.

'_. \"
..
As 811"

,

.11ais de 18 anos, sendo que certos, expe�a-se edital na

"
'
..

' ��_ Warren DOUGLAS seu antecessor �. H�ck, fórma do art .. 45� § lOdo
-

...
\ , < " 1-

,SQ\cieda de� CulJuràl '\ 1 June \.T_INCENT em: possuia as ditas 1erras, nas ·C�d. de P�oc. Civil. Custas do e pl;lssadb nesta Cidade Biguaçu; 1 dé f,ev�reiro
;. ,�, <L';, . -\. ", <' • ,- , lOS SEGREDOS DE mesmas condições, ha mais' afmal. BIguaçu, 20. 1. 54. de Biguaçu, ao primeiro dia de 1954.

I

, j('-:::, ,_._,,-"1 /.>d�o8qulm Nabuco I
\'I0NTE CARLO

'

de 15 anos. 3 - Não pOS- (Assinado) Abelardo da do mês pe fevereiro do ano -(Ass.) Abelm'do da Cos-

��: "Õ��Pr�id$qté\í�.;·�dcredade Cultural Joaquim Na- Patrícia BCRKE - Ri- mindo Útulos' do menciona- Costa Arantes Juiz de Di- de mil novecentos e cin- ta Amntes.

-btiG'G,';põr noSSo Íntel!à-lédio, comunica o reinício das ati- ! chard TAUBER ,;m: do terreno o qual adquiriu reito. E para chegar ao co- quenta e quatro. Eu, Pio

�!<Ía�€.:.r da::�oc�dade·,. C?l�v(;can,do. todos �s associad<;ls : ENCONTRO EM LISBOA ,)01' compra mediante reci- nhecimento de todos os in-- Romão de Faria, Escreven-
. p�ra .l!,' �a, s��.. sa,�' ·?r<hnan� 'l

..

reahzar-se d.la 26, sex.ta- i No' ro rama: bo, quer adquI'rl'r o do'ml'-, d
,. felt3,. as'20;30 ':horas, na casa ,Santa Catarma. " (antIgo, . p� g

d
teressa os, passa o presente te Juramentado, no impe- Cónfére com o original a-

locaI). .

.

,

1 I
l' �IClas aS�l1am' Nac nio, com fundamento nos edital com o prazo de trin- c1.mf. to ocasion'11 dCJ Escri- fixado no lagar de costume.

I Preços: 6,20. - :3,50'
.

arts. 550 e 55-2 do Código ta (30) dias, publicado e a- vão, o datilografei e subs- '0 Escrevente, Pio Romão
---------.........---;..-- Imp. até 11 apos. Civil e, de conformidade I fixado na fórma da lei. Da- creví. , de Faria.

.. \

Esta é uma história que reflete a atenção e a intri
ga que envolvem os 'homens do serviço diplomático nor-

.

te americano, na sua infatigável luta para proteger os

interesses do mundo livre, contra as maquinações da
Russia Soviética.

I

CURI""

fONU..UiI GlJ CaIu ...,.... ;

rWCJIA .... , PR05EBR.... • ..._ .•
� �

.•

�
, .

JUIZ DE DIREITO'

ECONOMIA·absolúta
Grande CONFORTO

)

AQUECEDOR

ELÉlRICO

1#tn-�mdN4
.'·M�RSÃO e

;'1 ,

Ca�õlcijade 30 �ITROS

.....

'. Construido inteiramente de
cobre.

'

• Aquecime�tQ: ultra rápido:

• Játo abu�da;'te. na tempe·
ratura desejada .

° MISTURADOR DÃKO, ci� reg ... •

logam instantaneQ,. ,permite q
maior escola de· gr�dua.ções, '
TEMPER_"TURA.

CONFORTO absolutó
Grande ECONOMIA
;.."�"',\ - ...

j ......,

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricado. "0$ tipos
horizol'1tol e verticol,

• Construção sÓlida. se.neto a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistencia do tipo tubula.r, inteiramente blindada.
• Controle automático de' temperatura por, nRMOSTATO.

que proporciona grandé ECONOMIA.

�', f. fiAMOS S/I.-Comércio e 'uênclas
Ru'. oJoio,Pintol '••Fpoli•••St••t:C.t.,i"a

. RECEBIMENTO DE ANUIDADE
Previno aos Irmãos qúe do dia 15 do corÍ'ente ao

dia 2 de abril.€starei com o Irmão Tesou:reiro na Secre
taria desta Irmandade e no dia 4 na Sacristi� dã Catê-

.

dral das 9 às 12 horas para o recehimento de anuld�cÍe.
.

:Consistório, 12 de março de 1�54. I--- José TEl�entino de' Souza .� Secretál·io...., ."""........_.......""""""".

GARANTE O QUE FABRICA
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MODERNA APARELHAÇiEM DE RAIOS X, mar
ca Phiilips, para exames radiológicos em geral' (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
e tc.) 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, ,
, . . _

.�". 1 """',�'l'I';;
eletrocoaaulacâo raios infra-vermelhós e ultra-violetas Acham-se. a disposição dos senhores acionistas, na

tenda. de"'Qxigenio, metabolis�o basal, etc.
. �,

séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n. 14.

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
os documentos. a que se refere o art. 99, do decreto-lei

turos,
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. .

. Florianópolis, 1o de março de 1954

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO J. D. Ferreira Lima, Presidente.

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

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

Terrenos nl Vila "Florida
.

(Estreíto).
-

VIAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN1'O A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportúci'dadé especial para aquisição, com 'grande

45.oóo,00JI acilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
. .ugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.

300.000,00

1,)r:iViligiada
localização, nas PROXTMIDADES DO ES

rADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
60.000,00. media ta.

I .

:
.

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

130.000,00. .\IÃO PODEM OF.l!:RECER AS MESMAS' VANTA-
Peça hoje mesmo informações a '

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL) •

":scl'ilório: ·,Edifíçio,. ,São 'Jorge, Sala 4 ...._ Fone: 2-1-9-2.

o ESTADO .

.

Maferoldaté . Dr. C lo
., � . .....

, I �

rea
/

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia
.

Ginecologia Cirurgia

Completa assistência � gravidês e ao parto, trata
mento clínicos e operações de senhoras, com h.ospitali
saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe,

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE

SIA POR GASES (Foregger) .

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

RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas .

. Empresa Florianópolis S. A.
, _dminls tração 8 Traosportes

ASSEMBL�'IA GERAL ORDINA'RIA
--

,

São convidados os senhores acionistas desta socie

dade para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
. no dia 20 de Abril ás 20 horas em sua séde social à Pra
ça 15 de Novembro n. 11, nesta cidade, para delibera-
rem sôbre o seguinte: ,

1 _:... Leitura, discussão e aprovação do balanço,
.

conta de Lucros e Perdas, relatório da Direto

ria e Parecer do Conselho Fiscal.
2 - Assuntos diversos' de lin'terêsse Social.

F'lorianópelis, 15· de. M!l.!'çe;! .de, i9M. ,

.� A,LDQ_..RQÇflA ...--:::-:.Dir.etm ·Presidente· .

�... ,e"_- ...-._--;'"":,::--:._--':."t'�-�.� ";"'-"'_. -,
,

.

_,

Imobiliária e Agentiament1)
Canto-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

ESTREITO - FLORIANóPOLIS

CASAS À VENDA:

.ESTREITO·

1 - à Avó Sta. Catarina de
alvo c/5 comparto . . . . .. preço:

1 - à Rua Cel, Pedro Demoro
alvo c/8 comparto tem

-

ar-

mazem anexo, além da re

sidência . . . . . . . . . . . . . .. preço:
1 - à Rua Aracy Vaz Calado .

nova ótima água, madeira preço:
1 - à Rua São Pedro, de alvo

. c/p compart, . . . . . . . . .. preço:,,-
1 - à Rua Moura (Barreiros)

c/7 comparto madeira .. preço:
1 - à Rua Curitibanos (Ilha)

c/9 compaçt, de alvo .:. preço:

130.000,00

115.000,00

TERRENOS À VENDA:
-

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos .

f - à 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

Club� Barreiros)

preço:
preço:

'30.000,00
40;000,00

100.000,00
30,000,00
40.00�,00

80.000,00

preço:
preço:
preço:

preço:

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
Abrigo .

1 - em Serraria c/2 casas de
madeira :,

.

preço 80.000,00.

pre'lb: 60.000,00

MóVEIS À VENDA:

�

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

1 Jogo estofado, 4 peças. .. preço:
1 Dormitório, com 6 peças preço:
1 Fogão esmaltado .. preço

2.200,00
2.000,00
3.000,00 ,

1.000,00
I

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
pontos para negócios etc" dirija-se à Imobiliária e Agen
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A .,- I.A.C., põe tam

bém, à disposição dos seus clientes; um .Departamento
de Construções, Plantas de Muros Etc.

Jransporles A. Catarinense
ASS:ri:MBLÉIA� GERAL ORDINARIA

São convídasos '

os senhores acionistas desta soeie

d?de pa:'a à, assemblé.ia geral �rdinária,.a realiz.ar-se na 1
I séde SOCIal, a rua Fehpe Schmidt, n. 14, nesta cidade de

I'Florianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte ,

ORDEM DO DIA

1 ::.._. Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire
toria e parecer do Conselho Fiscal-

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

Florianópolis, 10. de março de 1954.
J. D, Ferreira Lima, Presidente.

AVISO AOS ACIONISTAS
o Centro de Irradiação

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
i .ENTRADA FRANCA

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

,'O, ül1?-a mesa redonda, uma

I
escrIvanínha e um armário

pa)'u ,
livros.

SINDICATO DOS TltABA-LHADQUES NAS Tratar.àrua Tenente su.

INDÚSTRIAS GRAF1CAS- DE�FLORIA-. �ej.raJi3·e, ."

n, " N:ÕPOLIS _:_ SAN�A QÂT.I�RINA �-- ' ,-,

?7�_" :���'_�.'f''::;:�:�'��,,; 'f:'-���- ��:: -,�-,_.�;.=:_-���:� .;', ,_"'f"!.•.!"I.-.......
... ' ';". "',í/r�clado eQl:2:&;.J(»�51·- Reconhecido

:c-
- ,-'

3· � 1"'2em
.�
-J:"-:;l

ANDRADE & KOERICH -'1.f:,.-,
-,

�II

Transporte, de cargas em geral entre Fiorianópolis
Curitiba e São Paulo

'

Com viagens diretas e permanentes
Ma:triz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
.

Fone: 2.534 -- Caixa Postal, 435
� - End. Telegl".:- SANlDRADE

-�.'

Agência: - CURITIBA
hlenida 7 de Setembro' 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

. ,

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

EDITAL

Assembléia Geral Ordinária
�_..

..-o--

FOlie: 9-3 L-96 - Atende Rápido mOMAR
Elld. T"legr.: SANURADE

A9ências no Rio de Jal',eiro e em Belo Horizonte cOJU

,'ájego 1nút-uo at2 São Paulo com a Emprêsa de Tran,;
=orres Minas Gerais S/A.)

,

Naqualidade-de Pres.dente cumpro O de
ver de convidar os associados dêste Sindicato

-
_. .'_. ,", �-- -

para se reunirem em ASSembléia Geral Ordi-

nária, a efetuar-se no Clube Recre.invo e Cui

tural "15 de Nove�bro)).(ex-Democrata), sito
�l Praça 15 de Novembron.Pl , sobrado.rnestv
Capital, no próximo dia 26 _do�cün"ente (6R
feira), às 19,30 horas, em primeira convocu

ção, CQm. a maioria dos sócio:') q L, ites, ou às
20,00 horas,. em segunda convocação, com
qualquer número de' associados presentes, pa-
Ja tratar da seguinte

,
Ordem do Dia

Julgamento' e votaçâo-secreta ti ..) Helató
rio de 1953 e parecer d J Conselho Fiscal sôbre
I) mesmo.

Florianópolis, 2·2 de março de 1954.

(a.) Euzébio Christovão de Campos
Presidente ,

PARA AQUELES QUE

qESEJAM O MA'XIMO
EMCORTEZIA
E EFICIENCIA

C'··À·S,A

PIHFilfRÕ SEM /(iVIII.

-'-----.+-

. \

VrAJt:> CpNfO"QTAV€LMt:NTt:

�!��!8J��1)g.
(

, r

Aluga-se uma de alvena
ria sita à rua 14 de Julho

n 595, no pôrto marítimo
de- Estreito, com uma sala
de visita, sala de jantar,
varanda, ampla' cosinha,
ools quartos e um

-

quarto, ,

. "Rára empregada no. sótão,
sanitária completa com chu

veiro, água e luz com abun
.

dância ..

l

A tratar no �esmo local.

:Ve'nde·se
no térreo do Salão Grêmio
21 na Rua Blumenau -

Um armangern e Bar.
Ótima freguecia bôa casa

Itajaí.
Tratar no mesmo.

I Moti:o de doença
.......':;,;..,,:"""'"""'-''''''"''_.. urgencra.s,«. -,_....

I ,
Preço: Cr$

com

_..r'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V,erdadeira consagração TIM • ••

.

a Nerêu; em Joinvile
es�;:,::;�::;:�E�:::,:,:,�:

gern não apenas como con- - "Abri-vos o meu co- política" n a c i o n a 1. (a.) .

tei-râneo vosso, não apenas raçâo. Ele sempre esteve ADERBAL R. DA SILVA", quieto sr'. Oto 'Entr.es. que fala

como presidente da Câma- aberto para minha gente, -:::: I (gritando) corsas .que 'não deve,
ra. Podeis confiar em que Retorno a Capital Federal SOLIDARIEDADE DO maltratou um operârio. Houve
O _Poder Legislativo, nesta com o coração satisfeito P. T. B. I J'ea�,ão imediata e os dois r;;Jaram
fase torturada da vida na- porque a minha terra me _, .

cional, não faltará aos seus faz justiça. Contái comigo,' "O Diretório do Partido pelo chao aspero. O revide do

deveres e cuidará de todos catarinenses, como eu eon- Trabalhista Brasileiro, des- operé río foi 'a altura e as equí

os

.

problemas do povo. Ha- lo convosco para Servir-vos ta cidade, por seu presí- meses surgiram, enfeíando a. ia

vemos de procurar sentir eternamente", dente, não poderia deixar chada do Diretor de' Obras PÚ.

tedas as aspirações popula- Grandiosa ovação reee- de associar-se ás homena
res". 'Perorando, disse:" beu o sr. Nerêu Ramos ao gens que Joinville, por to

Eu vos agradeço por isso finalizar suas impressío- das as 'Suas classes sociais,
não só a homenagem que nal(tes palavras, ás 'quais está prestando, neste ban
recebo senão tambem a alu- ,�e seguiram os cúmprlrrien- quete,' ao Dr:,Nerêu Ra
são a homenagem que rece- tos e abraços calorosos de mos,' Dl). p,residente' da
bi como simbolo do Poder todos os presentes, encer- Câmara de Deputados -Fe

Legislativo. Aqui estou pa- rando-se assim com magní- deraís, e assin(9 :iaz, certe'
ra cumprir um velho com- fica prova de aféto e, c�ri- de que homenageia o' grano
promisso. No começo do oho a congradora hómena- de catarinense . e" 'homem
ano aqui devia chegar para gem que recebeu o eminen- publico .Qu�,·/pel� _sua 'cül.
visitar o vosso município, te homem público brasilei- tura e integridade, tem ele.
mas fui impedido por cir-' 1'0 das figuras mais repre- vado bem alto o nome de
cunstancias de todos conhe- sentativas da comunidade de Santa ·..catarina e do
cidas. Chego agora para di- 'joinvilense em todos os se- Brasil, (a) RODRIGO' DE
zer-vos com a mesma eme- til'es da sua população. OLIVE{RA LOBO".

ção: o homem que aqui co- I
REGRESSO

\ .

nhecestes trabalhando en- O sr, Nerêu Ramos re- DEMONSTRAÇÃO DE
tranhadamente pela terra gressou ao Rio 2a feira às 10 CONFIANÇA
catarinense é o -mesmo ho- ,horas, comparecendo ao ae

mem que fora dela conti-, reporto, para o bota-féra, "Ai> justas e sígniflcati-:
nua a' servi-la com o pen- inumeros' amigos e correlí- vas

: homenagens que todos
samento no futuro..Nunca gionário do ilustr�' viajã!l.,:,. os [oinvílenses, sejam quais
tivé preocupações partidá- te. Aos mesmos o sr, N" forem os seus sentimentos
rias para servi-la nos seus' rêu Ramo; manifestou ã' partidários,_de. religião e':.de gronômic'a arrancou célere para

d d f'
..

' "

.1 eter que em um acidente
gran es interesses, no seu gran e satis ação que leva- classes; estão .préstando .ao o locul afil�l. de resolver a, para-

futuro e na felicidade de va de Joinville pelas ho- eminente cidadão sr. Nerêu da. Gdtos:' c�belos' l�ir�� em de, de-automóvel, causado por 'CELSO RAMOS _

sua gente. Se os catarinen- mensagem ali recebidas. Ramos" são mais uma mar- salinho, impropérios (costumei, G�uld, havia arruinado o Presidente em exercício
ses reconhecem o que' tem PREITO DE LIDERES" A cante e impressionante de-

.
- seu nariz, o que lhe impe- -

feito. o sêu conterrâneo; UM GRANDE LIDER' monstraçâq de quão real e I
ros) e o pau comeu. Novamente

dia de distinguir as flores
JOAO DAVID FERREIRA LIMA

continuem a confiar nele, A reportagem ·de A No- 'profunda é � confiança que o sr. Oto Entres beijou a lona: do Secretário Geral
porque ele não faltará á ticia, durante o banquente, aquele extraàrdinário: ' ho-

I

l'ing. Entrou em clinch três vêzes, frescas,". impossibilitando-o
sua terra eI_lquanto ,s?bre, colheu d�, alguns li?�r�s de mem pubIlc,o .conquistQ'U dós I ..tté que um dirdo liquidou suas

de trabalhar. O florista re- RUBENS DE ARRUDA RAMOS
ela puder VIver. A minha 'ncontestável .prestígío as nossos patrícios. E nem po- . t

-

'd b
,cebeu 6.126 dólares de in- Secretário

preocupação _permanente é >egui�fes. impr-essÕes sôbre deria ser de outra manei-
ne

ensoes, e

oIeur� Era nova.

denizacão. ANTÔNIO DE LARA RIBAS
'a felicidade de minha gen-, l €xtraorêlináiia homenà-:oa porque, igualando-se aos I

il1ent� batido por maos calosas. '

, _

te, a solução. de todos os �el'H que .se"�prestay� ao ín-
I
naiores vultos que têem �gora o cenário da luta foi ou. 'ICU I

·

t
Secretário

seus pr_?blemas. Minha

,CQ,-, ,Clíto
Pres!d�{da Câfnara: :hçm.rado. e engrand;cido a troo El valiente (sempre em apu,

I
D rs onls a S ROBERTO OLIVEIRA

labol'acao a quantos qUlze- .' ....' V'A, I naclOnahdade, Nereu Ra-, ) I h' d' do M
·

bá T
rem, s�rvir minha

_
terra 19MEN��El\{�E:rÂ�,' mos é, �este momento grã-

'os roou,- a �o�cos la�, .num arlm s �
esoureiro

nunca faltou e nunca

fa�-I
f.' ,',�AÇÃO. " I ve da história da nossa �á- los luxuosos �aloes do PalaclO dn. Escalonados nos aviões

V·
, Ao

----------

�ará. Onde estiverem"os__ "A' no�e:�,�ªe�,qu��' �e �ri,a, exemplo máximo e s_?- l_glonômica. Insultou um pintOl da carreira de hoje, ama- 1IIIa de ·canee·r prop"essamteresses de minha" terra >resta .hoJe·'ao sr, ,
Nereu berto da elevada formaçao �,at'o contínuo veio o revide. ha- d 'b d h

'

- II-
,

t
- ..' . ;{" '. ' .' "d 'd

'
.. 'f'I .

I
...

n e e sa a o, c egarao
aI es ara0 as energIas que ... amos:'nesta ",e1 à .e l'e e- mOJ:a e ClVlca em que se Juasi ,22 horas, o modesto ope.' i .

C' I '

'

.

d f b· d -g
,

Deus me deu".

I
e, sem sombra, de duvida, 'devem inspirar os que ho- a esta apIta 14 aSSOCIa os a fica e �J arros

I I '.1 b 'ário, já exausto do trabalho nor· d d" I CI b dFina izou ,a sua empo - ) grande desejo de uma nestamente 'u.esejam o 'e� o tra IClOna U e os

gante oração com as se- ·c·paração devida a uma das da Pátria . Có'm o desa's· ,nal e fazendo extraordinál'io, foi Mar,imbás do Rio de Jan'eiro
I I b d d

SAINT LOUIS; 24

(u.,
dois'maços de cigarros por

guintes pa avras: ..�üiÍs a tas exp'ressões da som ro a,s !luas atitu es ,ratado, como Uln vagabundo, um O d' t'; . .
-

S IS' mtos vlSltantes vem P) S f d d d
'

,',
' í

sempre nobres, com à for�, .__o_nalan'dro. Velho hábito do sr. En-
.

.
-

,o ren O e cancer ia, acusa os fabricantes de

I :á do seu inquebrantavel
a convite do Clube de, Caç: mlmonar o sr. Ira Lowe, haverem falsamente "de-

tres, autoritário e irrefletido,. dt' P C d M'1.racter, com a honradez e esca; outo e aga, >perário em Saint Louis cl�,rado" nos seu� anúncios
da sua' conduta ,como poH- menosprezar os tl'abalhadores, lhães, e farão, na ilha dI. niciou uma ação de inde- que os seus cig-arros eram
tico e governante e com a que també!ll são fi·lhos de Deus, � h t d
:l'llcel'I'dade dos seus se'ntl'-

'Jampec e uma empora ,a t nização, 'cO,ntra quatro em- isentos de ,qualquer subs-
�ovamente êsse Enol Flynn de d d d

mentos democratiéos,' Ne- "

' e pesca, uSan o .os maIS vre'sas fabricantes de cigar- tancia nociva. Sabe-se que,
, matéria plástica, conheceu o sa- "d

'", .

I
'

'êu Ramos, infunde a tOdos 19, ergos processos, mc u- • ros, e contra o. charuteiro segundo alguns médicos, a
-

b '1'
. b I'

.

-1 ,bor da derrota. E pela- terceira .
-

b
. ,

os raSl elros ma a aveJ ave a., pesca �u m,al'l.�,a -:-, onde o,s adquiria exigindo inalação do fumo de cigar-'
�,:mfiante nos destinos. do vêz foi bàtido por mãos calosas. t

.

t b ,

() DHEMAR spo]',', e que am, em. Ja em-I a importancia de 250.000 ro teria relação com o de-

A'demar. Pr'o,""eSS80'd''o ' í'rAaIR',sc'IA'�.,
A �ual\do ê'sse n'êçQ aprenderá' a ;>olga. os nossos 'afi�icinados.

i
dólares.

-

_" - tratar o fobre, tràbalhador� A' t d M
.

b' l senvolvimento do cancer

- urn�a os anm a� O sr. Lo\yc, que fumava pulmonar.
, Um depu"ado Dr. Jaa-o' Batista \

}uando o operário)erá vêz, nês· Jstão sendo preparadas di: --,�--

V A) O d d lh- d
'e Govêrno que ai está? Assim h I

-

RIO, 24 (.. .
- sr. :la or, e cinco mi oes •

'B
-

si
versas ' omenagens pe os

d t ·\121 I ,roH) vai, jllJrulis c!e la vie... .

d d C t d M
Ademar de Barros eu en-

\
cruzeiros. " .,' � ..iSSOCla os o ou o e .a-

trada ante-ontem na corre- Acompanham a queixa
"

.;. Bu':M galhães.

::�����c::�u:�!��aa ou:�
,

�!:tóCr�:�d::SJ�:t��:i�� ;�: .,:,:SeIOre Pro' lel·e-n'do'•••putado ,
Cl;lrmeia... D'Agosti- Paulo, referentes a proces· ,

ne, que o teria injuriado em' sos de contravenção' ali ins:'
'

discurso pronunciado na taurados em virtude de "jâ
Câmara a 12 de novembro go de' bicho", e um� :;:eÍa
de i953. ção das pen.3ões. que o ex·

Segundo afirma o parla- _gov�r��dor m�ridou feChai""
mentar, naquela ocasião, a- SOhCItOU, I:fmal, o Cjuei "

,

tribuiu-Ihe "várias imputa- xoso 'que se diciasse a Cf.

ções refletoras de calúnia, mara p�dindo a necessári;;

difamação e injúri�, orien, licença para processa" r

tado pelo escôpo desprez:- qU€l'elaclo.

{sposa �B um milionario
envolvida' nUI conlrabaDtlo de . jO!8S
MIAMI, 24 (U. P.) - A A senhora Aléte N. Zin-' que os diamantes se acha-

espôsa de um fabricante de gerevich, cujo esposo é um vam em sua blusa e acres

tecidos a do Brasil, foi sub- fabricante de tecidos de S. centou que ia a Nova 101'-

metida ontem a um interro- Paulo, declarou não saber que visitar seus parentes.
gatório em virtude de le- '-'�'--" .. ---- .- '

var con§igo uma quantida- Partido Social De'moclálíce
de de diamantes no, valor

-b llcas. Operário com êle é escra-
de .20.000 dolares os quais Diretorio Regional-de S'la. C.alarlDavo, não tem vêz. E daí a maneira
foram achados no forro de

rude, insultuosa, ofensiva do loí-
sua blusa, quando sua ba-

1'0 engenheiro. Que, alilÍs tem um'

,b) +assuntos outros, de alto iilterêsse�
,

partidário.
Florianôpolis, 23 de março de 1954.

no'

A Mesa do Diretório Regional, de aeôrdo
com o que êste decidiu e na forma dos Estatu
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n.
5, com.a seguinte ordem do dia:
'iE;

gagem era examinada,
"lpelido ,(mitit� expressivo, "mas

aeroporto internacional de
impublicável) que lhe.puseram os

M'
.

iarm.
trabalhadores. M-as o tempera.

1_mental e dolico�éf�lo sr'i,Ot� "" Indenizado portres meteu-se noutra. FOI assrmr '

O Estado escolheu um te;reno pa�
: ter arruload.;

ra um grupo escolar e a DOP. II 'olfato'iniciou a obra. Para conclusão U a) escolha dos candidatos às funções le
gislativas do Estado e'da União, no
pleito de 3 de outubro do corrente

VENTURA, Cal., 24 (Ufaltava o muro. O construtor (ou
mestre de obras) quando"demar- P.) _:, O Tribunal Superior
cou o dito, o dono do terreno em.

concedeu hoje ganho de

bargou o serviço. O Estado não causa ao florista Paul

h
. Sheeter, numa ação porI e pagára ainda o terreno! Pi.

lotando seu possante, chapa-bran- perdas e danos que moveu

ca, o mál·iir do Pa-lácio da Ao' contra o motorista W0-

odrow Gould. Alegou She-

ano;

;.....
-

----m;�polls, Quinta-feira, 25 de Março_de 1954.

A Fôlha Sulina, de Araranguá, em sua úl
tima edição, insere o seguinte:.

Visitando o Grupo Escolar Jacinto Macha
do, dfpal'��os com o abàndono daquele ,estabe
lecimento de ensino. E' necessario reparo ur

gente naquele edifício. O sr. Governador· do
Estado quando nos visitou em 14 de março de
53, prometeu tomar providencias a respeito. Até
a presente data, nenhum conserto foi efetuado.
Tempos atráz, um 'forte t�mporaJ caindo sc,)rf'
a localidade, danificou párte do telhado t' 70-

, aproximádos metros de 'muro.
Com li Úll1 idade em suas dependências, de

sabou há diàs, o assoalho do gabinet.e da dire
tora.

Assim, apelamos junto aos poderes, públi
cos' compententes, a solução imediata dêsses,
problemas' de aspectos grav\ssimos.

i\ �('mana está francamente esportiva. Em to
da� aI ! odas, com raras excepçpes, o assunto é a

vitória, óos brasileiros sôbre os·paraguáios. A par

!ida já foi analisada sob todos .os aspectos, jogada a

Jogada, durante os 90 minutos. Jul�nho é o hel'oi na
cional, Baltazar é o vic€-heroi Humberto passou
para suplente de heroi; o juiz 'francªs devia estar'
apitando partida de trem em Tubarão; Zezé Morei
ra, apesar da dureza do queixo, não quer nada com

.os campeões do Flamengo no combinado; os para
guáios quiseram fazer o shaw da violência, fingin
do-se vítimas, o que a imprensa contesta, muito em

bora informe_que Baltazar e Gerson atingiram pro
positadamepte a Gonzales e Romerito e os censure

por esses g(�stos anti-esportivos. .. O que mais se

,
discute, todavia, é a chave do técnico "Zezé Moreira.
Até no sábado n�o prestava. De domingo por fren
te é a melhor do universo para todos os milhões de
técnicos brasileiros.

Lendo o jornal do J. J. Barreto eu me convenci
de que o Zezé Moreira tem razão. A melhor técnica
é mesmo a defensiva.

O TEMPO não ataca. Só elogia. E vai vencendo,
á base de defesa. . .

'

A qm'úxa-crirr.; foi dibtri
buida, ontem à 218 Vt,r<
Criminal.

vel de apresentá-lo ao PO\'(

paulista como político d
falsas crenças, mistificador

e administ/ador peculatâ
ri{;''' . "O Eslado" I

Em virtude de ser hoje I
Arrolou o sr. Ademar de

Barros éomo testemunhas
o deputado Arnaldo Cerdei- Desprfzado pela' noiva, sai

-cidoll-.se, levcl'odo consigo
a amada

'

O dr. João Batista Bo-
dia santificado êste jornal

R b F
. nassis, proveto advog�do"ra e o sr, u ens errelra não circulará ama�lhã, de-

brilhante colega de, impren-
sa e diretor da Editora O

,

'

.

• ESTADO, festeja hoje a sua

BIICO \ do Brasil I data natalíci�. Muito es�. i\:ONTEFISCONE, 24 <;enlados num banco da

"O Banco do Brasil S. A.,
' mado e querIdo entre nos, (U. P.) - Id(_la Pallotta, praça, Pierelli tirou do boi

comunica que hoje, dia 25
I

pelas suas.qu�lidades de de 21 anos de idade, tele- so um pacote contende ás

manobras tendentes à ma- de março, por ser dia san-
I
caráter e' pelo seu prover- fonou ante-('ntem pela ma- cartas e, com êle, uma gra

joração do preço, do ferro tificado funcionará SO' na bial cavalheirismo, recé- nhã ao seu ,'loivo, Giacomo nada, fazendo funcionar o

em 1950, mediante propina parte da manhã, das 9�30. berá hoje, pela auspiciosa ,Pierelli, dizrndo não que- mecanismo silenciosamente

ao queixoso, então gover- às, 11,0.0 hor::\s". I data, as, m:is expre�sivas reI' ,mais. cas::-:r-se �om êl: .Ambos morreram instanta-

__� �� I
demonstraçoes de apreço, e, Plerelh lhe pedIU entao neamente.

Loter.·.' d'o'Est.-.','do ,a1'lmiração;àsquais,comes- sel'enametite que se"encon

. .'

'

pecial satisfação; se asso- trasse com êle numa praça

",_i., ��1!II!�1:'
� I cÍam tecios quantos labu- publica, para dev'olver-Ihe

tam �este jornal, levando-
.

as cartas de amor que ela

lhe. o seu fraternal abráço _lhe havia escrito durante o

envolto em sinceros votos noivado. Ao meio-dia, quan-
de felieÚiades. do ambos se encontravam

'. M t' ·aI
.. �, oco O especI,

Martins, juntando aos au-
. 'lendo l'€upárecer sábado,

tos'uma carta da Minera-

ção ,Geral do Brasil, em

que �e declara ter causado

surpresa o referido discu:ç,.
so, atribuindo 'a essa firma

'LUX HOTEL
-

(Restaurante)
_- HOJE _

HOJE:
,�H\'�ij''''f'

C_RS 200.000,00
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