
povo • Notas
lnde-
Mi-

1
Santa Catarina, mal amanhecia o novo ano, era

rudemente golpeada com o ,falecimento, às 9,15 horas
do dia 2, na Capital Federal, do eminente e venerando
CeI. Vidal José de Oliveira Ra�-Os. '

Filho de Lages, onde nascera a 24 de ou tubro
1866, o saudoso catm-inenso desaperece, assim, aos

anos de idade.

Dividindo sua vida entre a família e à terra natal,
se àquela deu toda sua existência, a esta aquinhoou
com mais de meio. século de trabalho porfiado e eficiente.
;,,__ln;_c�ando�sê.._ -Rinda na juventude na vida pública'

no cargo eletivo ue consemerro Ilrurnbpa-r; � ... 1 _�
)

galgou um a um todos os postos da esc.ala polític�:, �u"
permtendente do seu município, deputado provincial,
constituinte de 91, vice-governador e governador do Es

tada, deputado federal e senador da Republica. A car-
I

reira que iniciara no torrão natal, em 1885, encerrou-se
LI11 1937, quando do advento do Estado Novo.

Nesse longo curriculura público, o CeI. Vidal Ra

lHOS 'deu ao SeU Estado, em vários mandatos parlamen
tares, não só, o prestígio do seu nome honrado, como to

do o zêlo da mais eficiente atuação, tanto nos assuntos

de natureza administrativa, como nos de caráter políti
co, nos 'quais se firmava- sempre como um republicano

·�lRubens de i
Ar.rud�' Ramos, ,

GEHENTE IDomingos F.
de Aquino, •

--'���

Edição. de hoje - 8 paginas Florianópolis, Terça-feira, Jnneir o de 1934

noticia de' que os restos

mortais do preclaro coesta

duano viriam para esta Ca-

'MATARAM E FERIRAM PARA SAUDAR
O IMPERADOR JAPONÊS

Tão logo foi conhecida a

"Desejo ao povo norte
------����----

Premier russo diziã que

desejava "de todo o cora

,]30" felicidades e uma "vi-

TÓQUIO, 3 (U. P.) 'Depois de restabelecída des corôas, entreys\_quai�
"Vagas humanas" de [apo-r a/ ordem, os s0j,lados en- as de homenagem dos tres

neses pisaram até matar

171
cbntraram 17 cãdáveres es- poderes, da Prefeitura, das

pessoas e feriram mais de magados. Os feridos, uns E:ecretarias d'Estado, da

50 ao entrarem tumultuo-] 50, foram hospitalizados, família, dos partidos políti-
I

samente nos terrenos do mas alguns acham-se em cos e de varias entidades ram comissoes especiais �
palácio imperial de TóqUio,l-estado grave, receando-se ,:13 Capital. autoridades para trazerem
para levarem ao imperador que concorrerão para au- A urna fúnebre, foi, aí, as suas homenagens e par
e à imperatriz seus votos mental' o trágica saldo de aberta e ficou em exposí- ',iciparem das que iam aqui
de feliz Ano Novo. mortos. ção pública cerca de uma

ser prestadas.
-Centenas de milhares Calcula-se em cêrca de hora.

de nipônicos acorreram ao 400,000 o total . de pessoa; O Poder Legislativo, pe

palácio para deixar seus I que visitaram os terrenos lo seu presidente, que dis-
nomes no livro-registro ím- do palácio durante as seis cursou na ocasião, prestou O RISODA CIDADE�:·
perial. Dezenas de milha- 'horas em que os mesmos comovedora homenagem á
res de pessoas ainda esta-I estiveram abertos ao povo. memoria do CeI. Vidal

Ra-Ivam fora dos terrenos mos, último dos constituin-

quando os s�ldados procu-IO Te,mpO
I
tes de 91.

O Premier Malenkov, raram fechar um dos por- HONR,AS DE CHEFE

que completará seus cin- tões. Em vista disso, á"mul- Previsão do tempo até às 'D'ESTADO

quenta e quatro anos de tidão, integrada por muitos 14 horas do dia 5. A's 15,30 horas, a urna

idade, no próximo mês de milhares de subditos que Tempo - Bom, com 11e- fúnebre deixou o Palácio

fevereiro, declarou, em sua} haviam 'chegado de díver- bulosidade. da Assembléia, coberta pe-

mensagem sem preceden- sas partes do país, investiu Temperatura Em

aS-lIa
Pavilhão Nacional. Nes-

tes que "é preciso' um de-I contra o portão, levou os censão. se momento, já "a chuva
seio de Ano Novo" sincerc soldados à sua frente e pe- Ventos - Do quadrante

I'
cessara de todo e o sol vol-

nara que se produza .UIT' I netrou nos terrenos. Norte, frescos. tava a fulgir, como pela
melhoramento nas relações

-

Neste momento, foram Temperaturas Extre- manha. O coche fúnebre
-=ntre Washington e Mos .1 pisados velhos mulheres e mas de ontem: Máxima It na' Assembléia ao Cemité
'3ou. crianças. 124,7, Mínima' 20,6. rio de Itacorobi, passou a

pital, dos municípios visi

nhos e mais próximosr-co
mo Biguaçú, Palhoça, São

José, Tijucas, Nova Tren

to, Itajaí e Laguna, aflui-

MalenkDV quer paz
PARIS, 4 (U, P.) - O

_

americano pleno êxito no da pacífica" ao povo norte

Prcmier da União Soviéti- desenvolvimento de I sua americano, foi transmitida

ca, Georgi Malenkov, na �ui merecedora tarefa de

, primeira mensagem da es-
I
salvaguàrdar a, Paz de

pécie' emitida em sua car- quantas tentativas se fa-
.

,

reira, declarou esta noite çam contra a mesma.

que "não 'existe nenhum I NENHUM OBSTACULO

sério obstáculo" para me-I "Acredito que ·não exis

lhorar as relações russo- te nenhum obstáculo sério

norte-americanas, e acres- para o melhoramento das

centou que abriga esperan- relacões entre a União So

ças de que seja possível re- vi�ti'ca et os Estados Uni

forçai.' "os tradicionais la- dos, nem ao fortalecimento

ços de amizade entre os dos tradicionais laços de

povos da Rússia e dos Es- amizade entre os povos dos

tados Unidos". dois países, e abrigo a es:

Malenkov, o sucessor de perança de que isso seja
Joseph Stalin, e que acaba alcançado" ..
de exupurgar a Laurenti P.· A mensagem de Male�
Béria, declarou ao Interna- kov, através da qual o

-/
tional News Service, em

mensagem de Ano Novo:

ao responder a um questio
nário que lhe foi submeti

do pelo INS.

"Existem possibilidades
favoráveis", - disse Ma

lenkov, ---, "para que sejam
atenuadas as razões de ten-

são internacional".

- Não, sra. Diretora,
essa travessura

tem sentido local!
não

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um conjunto de casas de madeira - Estreito'
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _..:.

,Estreito, em prestações suaves e 'sem juros;
Dois lotes situados na Avenida, Trompowsky,

medindo. cada um, 13 x 50.
_
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado:

f'armacias Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�'

I . 0it�_ cas�s de alvenarí� na Avenida Mauro Ramo�

de Plantão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);

10 D' S F·
, \

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo
la anta - armacia 1320 x 2280'

'

da Fé -. Rua Felipe Sch-I 'Um l�ag�ifico terreno no Sub-Distrito dó Estreito

midt, I�do 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.
'

2 Sábado (tarde) - Far-

mácia Moderna - Rua João! OLHOS - OUl'ID08 - RAJIUZ • G.A.BOAJIITl!

Pinto.
- .'

I DR. GUERREIRO DA FONSECA
..,.".".".. ...w..-:'" -_.._.._................ 3 Domingo - Farmácia I '

.

"J8fl�ta 'e B..JHaJ

_ I
Moderna - Rua João Pin- Receita d. Oeuíes - Eum. d. J'ua40 d. Olbo pra

Residência: Rua Bocaiuva, Informaçoes to.
.

'

�lallifi��!o da Pr••alo Artuial.

134.
,

. ...' 9 Sábado (tarde) _ Far- l!0den& Apal'Olbalem.

Consultas: Das 15 às 18 U'e:a li::! ••. '8 :t. I'< tô
. ,

C.uillt6rt. - Vi.coad. II. Oure Pu_. I..

horas.
Z a� acr � an o' I'>\n orno -

Télefone:
'." ;;�',? '

.

.

,

---n-=rrtrem:.rra-;�.JVõ.
' ,

• .' ""gfJ - :J ,a;-�-ãcla

C�N:�'D:I�!�NÇASIOE't'dÓ �:l�:� ;:���:::::O'�ta::�}J.ãO PÂ_$ ':lllllt'" eOJ-o

A Gazeta 2.656 F
; ',.

,$CONSULToRIO - Feli- Diário da Tarde 3.579 arn;ácia Catarinense -
-

pe Schmidt, 38. Diário da ManhA 2.463 Rua Trajano.. 1/ ,A ,.:

CONSULTAS Das 4 A Verdade · :,tOlU 17 D.omíngo - Farmácia *_
.

".,

Imprensa .oficial 2688 C
IUIIIAItI'rI! 7i:nIlD IVIJ.

DR. ARMANDO VA_I CLíNICA MÉDICA
às 6 horas. H.oSPITAIS _. -,

atarinense - ,Rua 'Praja- / I' '_. _

nos �;;;::-J"'OU�.",. i..
r:d

, _

Doenças de crianças RESIDtNCIA - Crispim De Caridade:
no. "'

_

-
" I-II<L J '

.LERIO DE ASSIS ,(Tratamento
de Bronquites Mira, 25. (Provedor) •.•...• 2.314 23- Sábado (tarde) - �,

.

_ MÉDICO -
em adultos e crianças). FONE - 3.165. (Pcrtaría) .•.... .-. 2.036 Farmácia Noturna - Rua MoIrD"

r

/. ft�,'*
'

Dos Serviços de Clínica in- Consnltório: Vitor Meire- .

' Nerêu Ramos 3.831 Trajano. , I' � ",,_/ ""

f�nt:l da Assistência Muni-, leiI 18�� 1° andar." jDR. GUERREIRO DA rilitar 3.157 24 Domingo - Farmácia I
� � iA_- � 4 � �

crpa e Hospital de Caridade orarro : Das 10,30 às FONSECA
ão Sebastião (Casa Noturna - Rua Trajano. l

�I JjJ .,.:

CLíNICA MÉDICA DE j 11,30 e das 2,30 às 3,30 ho- .

de êaúde) . . . . .. 3.153
.

.
..

CRIANÇAS E .ADULT.oS raso
.,. .

I Especialista do Hospital I
Maternidade Doutor 39 Sábado (tarde) -

e:

_ Alergia ;_ Residência.: Avenida Rio I Moderna Aparelhagem Carlos Corrêa ... 3.121 Farmácia Esperança - Rua

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640. Lâmpada de Fenda - Re- CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra.

Machado, 7 _ Consultas das. _
- frator - Vertometro etc. .

GENTES 31 D
� , .

10 às 12 e das 15 às 17 horas. _ Raio X "(radiografia da Ca- Corpo de Bombeiros-S.313
ommgo - Farmácia I

Residência: Rua Marechal DR ANTONIO MO� beça) � Retirada de Cor- Serviço Luz (RecIa- I,Esperança
- Rua Conse-

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. NIZ DE �RAGÃO pos Extranhos do Pulmão e �a�ões) 2.404 -Iheiro Mafra.. ,I
Esofago. Pohcl.a (Sala Comls-

,

O serviço noturno será,

CIRU
'

'R't d sárlO) f
..

I

_, RGIA TREUMAT.o- ecel a para us,o e .oculos.
p ,.

. ..•..••.• 2.03� e etuado pelas farmácias

DR I LOB
L.oGIA Consultório - Visconde ohcla (Gab. Dele- Santo A tA. M d

... ATO .ortopedia de Ouro Preto n. 2 _ Altos gado) . 2.594
TI 0�1O, o ,erna e

FILHO Consultório: João Pinto, da. Casa Belo Horizonte). No:urna, sItuadas as ruas

Doenças do aparelho respi- 18. Residência - Felipe Sch- COMPANHIAS DE
Joao Pinto e Trajano.

ratório D;ts 15 às 17 diàri:amente. midt, 101 - Tel.-U>60. TRANSP.oRTE

TUBERCUL.oSE Menos aos Sábados
AÉRE.o

RADIOGRAFIA E RADIOS- Res.: Bocaiuva 13'5. DR.. SAMUEL TAC •.....••.....

,

COPIA DOS PULMÕES ' Fone: - 2.714. FONSECA
Cl'uzeiro do Sul .•..

Cirurgia do Torax
Panair

.

Formado pela F�cul'(lade ,DR. NEWTON cCIRUIRGIÃO DENTISTA Varig ; ; ..

NacionaI de Medicina, 'Ti�tQ- p'iVILA
��

Ronsu tório e Re.sidênda: Lóid� Aéreo .

1 •

t T'"
'

ua Fernando Machado, 5: Real
'

10glS a e lSlOclrurgião do· CIRURGIA GERAL CI
.

H 't I "T � 'R
I ínica Geral - Cirurgi-a Scandinavas

.

OSpl a "' creu amos Doenças de Senhoras - B I 'D
,-

.......

C
uca entaduras - Pontes H.oTÉIS '

urso:;e es�ecialização"pela proctologia - Eletricidade Móveis e fixas. Lux , .' .

S.' N . .1. Ex-mterno e Ex-as- Médica
t t d C.

.
Raio X e Infra-vermelho. I\-Iagestic

SIS eu e. e .Irurgia �o Prof� Consultódo: Rua Vi-to r ·:HORÁRIO: De segunda a :\fetropol
' ...•.•.•

Ugo Pll1hell'o GUImarães Meireles 'n. 18 - Telefone'
(Rio);- -.

_
1.&07.
-' sexta-f�i,ra das 10 às 12 ho- La p.orta ....•....

Cons: Fe,lipe Schmidt, 88 'Consultas:' Ás 11,3/\ horas
ras, e das 14 às· 18 l}oras. Caciqúe. o •••••••••

F 3
v' Das 8,30 às 12 horas aos Central· -. -

- •

on,? 801. e .à tarde das Ui horas.em sábad.os. '_
\ ·'Estrela' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'

Atende'em hora ·marcada. diante.'
R R

CLINICA NOTURNA as Ideal
-

es: ua São Jorge 3Q - Re'sidência: Rua VI'dal
..

F 2395
quarta e s·exta-feiras das 19 ESTREIT.o'

_on_e . R_a_m_o_s__T::...e_l.=.:ef:.=.on,:_3_04_22�__ �s_�:_ horas_ , . __ ' "_

Disque ..•.....••.

------------�----�----�����

.
Lavando com Sabão

'\firgem Especiahdade
,da Cla. \VITZEL IN�QSTRIIL-J8IDville. (marca registrada)

_ eCODOPlIZa-Se tempo' e dinh.eiro
--------�--------------------------

2

Indíeadcr Profissional
-

.

'M E o r c o 5
.

. I ADVOGADOS I O ESUDO

MARIO DE LARMO.I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i DR. JOSÉ MEDEI- i A�MINI�T.RAÇÃ�
_ CANTIÇÃO I

CHEREM W. MUSSI ROS VIEIRA IR;'::;:fh:l:':f;:;:;f��.: l��a
_ MEDICO _

I
e

- ADV.oGAD.o - TeC 3022 - Cx. Postal, 139

CUNICA- DE CRIANÇAS CURSO NACI.oNAL DE ANTO-NIO DIB
Caixa Postal' 150 - Itajaí Diretor: RUBENS' A.

A D U L TOS' D.oENÇAS MENTAIS DR. - Santa Catarina - RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃO _ FIGADO Colônia SanfAna. - MÉDIGOS -

ADVOCACIA
AQUINO.

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CI!{URGIA-CLíNICA Representantes:

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS
/

e Representações A. S. La-

SIFILlS , Impotência Sexual. Serviço completo e aspe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório _ Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. . cial izado das DOJijNÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

C I d
'

ADV.oGAD.o:· ...

dentes, 9. onsu tas as 15 as 19 SENHORAS, com modernos - 5° andar.

H·O Á h
Dr. Estêvam-Fregapani

,

R RIO: oras. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 - Rio de

D 9' 11 d 3' FONE: 3415.
Causas cíveis e trabalhistas

as as e as 1 as 16 tratamento. C.oNTABILISTA:
Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- Reprejor Ltda,
.

4 E
.

Acácio Garibaldi S. Thiago
Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. 5 - streíto. RO - SALPINGOGRAFIA A f'

Rua Felipe de Oliveira, n.

TEL
'

64'
ssuntos Iscais em geral.

_ 2.276 _ Florianópolis.' . -r-r: 2 5. '
- METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar,

___

Edifício "IPASE"-5° andar

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WENm
Radioterapiap or . ondas Tel.: 32-9873 - São Paulo

cm:tas-Eletrocoagulação - \

ASSINATURAS]PIRES
'

• DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MARIO LAU- Na Capital

_ MÉDICO.' _ CLíNICA MÉDICA· DE Vermelho. Ano -

:.. Cr$ 170,00

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consu ltôrío : Rua Trajano, RINDO Semestre o-s 90,00 I
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do e No Interior I

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. DR· CLAUDIO IAno
Cr$ 200,00

C lt D 4' 6 h Horário: 'Das 9 às 12 ho- S t C $ 11000
I

Janeiro onsu as: as as 0- S eme� re. .... .1'. ,

CLíNICA GERAL DE raso
ras - Dr. MUSSI. BORGE Anúncios mediante con-

ADULTOS E CRIAN_ÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às ,18 .horas - Dra, ADV.oGAD.oS .' tráto,
-

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. l<'ôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ.
Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal P�lblicados, não serão

dev�l-IHoráeío ; Segundas e Quin- OLH.oS - .oUVIDOS - powsky, 84. .

Federal e Tribunal Federal vides.

��sr-;::ras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA

l�R. A. SANTAELA ]de Rec��9�I'�ÓRIOS . _.

sa�l!i:e�:l�sn:�n::it�:s���� I
R dênci L H 1

. F'Ior ian ópoi is - EdlfIC'1O tidos nos artigos assinados.

1 esic encia - ux ote
� DR .

.' JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade São Jorge, rua' Trajano, 12

_ apt.: no T�l.:· 2021.

I VIEIRA.
Nacional de Medicina--da - l° andar. - sala: 1.

Universidade do Brasil). Rio de Janeiro - Edifício

DR. WALMOR ZO- " Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-

MER GARCIA
ESPECIALISTA EM D.oEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008.

ÇAS DOS .oLH.oS, .oUVI- Distrito Federal.
DOS, NARIZ E GARGANTA Ex-interna do Hospital Psi
Ex-Assiste�te na poli�línica quiátrico e Manicômi'o Judi

Ge�al do RIO de JaneIro: na -ciár lo da-Capital Federal.
Caixa de Aposentaduria e Ex-interno da Santa Casa de
Pensões da Leopoldina Ral-. Misericórdia do Rio de

lway e no Hospital São João
Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Na
cional de Saúde

... D�plomado pela Faculdade
Nncional de Medicina da

Universidade do Brasil
Ex-interno por concurso da

Maternidade-Escola
(Serviço do Prof • Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-interno de) Serviço de

Cirurgia do' Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio 'de

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGAD.o -
Rua Vitor Meirelles, 60.

F.oNE: 2.468.

Consultas diàrlamente das

Janeiro,
Clínica Médica - Doenças

Nervosas.
Consultório: Edifício A

mélia Neto - Sala 9.

- Florianópolis -

Janeiro 10 às 12 horas. '\

,Médico do Hospital de -

3as. e 5as. feiras de 15 às
Caridade às 18 horas.

D_9ENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital de
- PARTOS-OPERAÇõES Caridade de 8 às 10 horas
"",�u.;LJ.tl,ã.A.l!'j�A_

,

,.....
,

,-....

•

Pela ....anhã t d
an la àrlnho,

Jll a a en e R idê
.

diàriamente no-Hes-
. eSI encia : rr:ravessa

, pita I de Caridade., Urussanga 2. -

Residência:
Apt. 102.

Rua: GeneralBittencourt DR. JOSÉ ROSARIO
n. 101. ARAÚJO
Telefone: 2.692.

. .

,

O MELHOR JURO-
3.700
2.500
3.553
2:325
2.402
2.3318,
2.500 ·5·%
2,021
2.216
3.147
lU;!l
3.449
2."9i ",".371
lJ.659

.'

,� .

DEP8SITOS POPULARES

BANCO. AGRíCOl.A
RUA TRAJANO: 16

fLORIAN6pOLlS' .•
,

.,

061I

_'

o ESTADO

ULTRA SONO
TERAPIA·

O MAIS M.oDERN.o E EFICIENTE TRA'fAMEN
'1'.0 PARA INFLA.MAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM .oPERAÇÃ.o DAS

, SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENT.o COM H.o�AS MARCADAS.
,

DR. GUERREIRO
':;ONSULTóRIO .- VISC.oNJl'E DE onno PRET.o
ALT.oS DA CASA BEL.o HORIZ.oNTE.
RESIDli:NCIA - FELIPE SCBMIDT N. 113.

Hegocios de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda: '

Lõtes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'

Duas, casas de alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro ..:_ Estreito;

r

_'

ViageQl com s'egurilnça
e ràpidez'

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO l<SOL-B,RASILBIHO»
FI{)rian,ÓP�li� - Itaja! - Joinville - Curitiba

��� ....--
.

Agência. KnS: Deodoro esquina' da
_

• Rua Tenente Silveira:

Y'ende-se
CASA com se� quart9s,

sala' de jantar e' copa.
Tratar à Rúa Almirante

Alvi�,. 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiró Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��Q ESTABO
NO LAR E NA SOCIEDADE

o ESTADO

FALTA-ME ALGUEM

Dedicado a Srta. ALBA

Tamborilando ao encontro da janela
A chuva bate e geme. Pouco importa
Esta meiga passagem tão singela
Si eu me canso a invocar tua sombra morta!

Turbulenta a água. escorre na viela
Chorando na calçada que a suporta
Sinto mais cada vez querer-te ó bela
Sinto menos que estas à minha porta.

<, Só queres eu bem sei entrar depois
Tarde talvez será, um de, nós dois
Há de ficar na desventura imerso.

Os pingos batem na velha vidraça
Mas falta o teu carinho e a tua graça
Para dar vida e encanto a -êste verso!

Eugênio Vecchietti Neto

ANIVERSÁRIOS prezado amigo dr. Celso
Ramos Filho enganala-se

Vva. Hercílio Pedro da Luz festivamente, no dia de ho
je, pelo transcurso de mais
um aniversário natalício de
seu inteligente ,fiÍho Celso.
O galante aniversariante

reunirá na residência de
seus dignos genitores, o 'seu

vasto círculo de amigui
nhos, oferecendo-lhes lauta
mesa de doces e guaranás.
Por tão grata data os de

O ESTADO felicitam ao

menino Celso, com votos

sinceros de muita saúde,
extensivos à exma. família.

Transcorre, .

_ hoje, o ani
versário natalício da exma.

sra. d. Corália Luz, viúva
do saudoso estadistá con

terrâneo dr. Hercílio Pedro
da Luz.'
Dama de méritos, porta

dora de fina educação, a

distinta aniversariante será
cumulada de significativas
homenagens, por parte da
sociedade catarinense, às

quais, respeitosamente, se

associam os de O ESTAPO.
FAZEM ANOS, HOJE:

.

Sra. João Rosa h.

-

- Sr. CeI. Antônio Tau-
lois de Mesquita�7aa l{eser-

va do Exercito'Nacional;
- Sr. u�aquim de Souza

- Sr. Reinoldo dos Reis
Lobo;A 2 do corrente, festejou

mais u1ll aniversário de sua
.

natividade, a.exma. sra. d.

Olga L�z Rosa, esposa do
sr. João Teixeira da Rosa

Jr., alto funcionário do Es

tado.
A ilustre dama, por tão

grata data, foi homenagea
da pelo grande círculo de
suas amizades que lhe tes

ternunharam, na oportuni
dade, o elevado apreço, pe-

.

las muitas virtudes que lhe

ornam o' �aráter profunda
mente cristão.
O ESTADO, embora tar

diamente, apresenta felici-

Vieira; -......,;.......; _-
... .,.c...- .• -

- �

- Sr.' Apolinário Silva;
- Sra. Jandira Lopes

Leal, viúva do nosso saudo:,
30 conterrâneo sr. Protásio

Leal;
- Sta. Vilma Botelho, fi

"lha do sr. Pedro Botelho;
- Sta. Crenilcla Moritz;
- Sta. Aladir Gomes da

Silva.

D. Hem'iqueta Moré

Ocampotações
tos de

respeitosas, com vo

saúde, extensi�os à

família.exma.

CeI. Mm'cos Konder

rina, o aniversariante já
exerceu elevados cargos na

administração pública, ten
do sido Deputado à Assem
bléia Estadual e Prefeito,

iama", 'onde nasceu (Pôrto
Rico). Por suas qualidades
de caráter e bondade tor
nou-se entre todos, que lhe
conhece uma verdadeira edaquela cidade.

Ao ilustre aniversariante, gratíssima nos seus, já bem
de tradicional família cata- reconhecidos sentimentós.

A aniversariante nesse I

dia estava rodeada com flo-
rinense, as respeitosas feli

citações de O ESTADO.
res pelos seus filhos, netos

Sra. FrQ,néisco Lamarque e .bisnetos, que em conjun
Passa, nesta data, o ani- ·to levaram, os carinhos de

versário natalício da exma. Iellcidades por tão magna I
'

"sra. d. Cândida Rovere La- data,
I

marque, esposa do sr. Fran- Nós,. de O ESTADO

fun-,cisco Lamarque, competen- tnmos os nossos e mui sin

te paginador dêste jornal. �eros votos, para que à �s ....

O ESTADO, associando- :i.nta Senhora,' 80m a graça

.se, com prazer, às muitas :le Deus, possa ver m\,\itos
homenagens que 'lhe serão e muitos anos a sua exis�
p�éstadas, deseja à ilustre, tência, no nosso meio, dese

dama muitas felicidades. jando-Ihe que o 1954, lhe
o

seja portador de um bem

.'" Cre_me deBoróeore
Loç'õowcio(em

INGRAM,'S

/

U�a nova. fórmula grandemente melhorada
combinando

JAYME r: BóRJA

Encontra-se em Florianó-
1· dc umi

I
po 1S, o nosso preza o ami-;
150 e distinto conterrâneo - ,

Jayme F. BÓrja, o qual re-Iside atualmente em São

Paulo, onde ocupa o impor
tante cargo de Assistente
de Imprensa da Esso Stan
dard para todo o sul do
Brasil.
A êle os nossos vótos de

uma feliz estada entre nós.
����-

CREME DE BARBEAR MENTOLADO

não hr/b(Jrbog rlifi'ceil .

para Ingram'S
UM PIODUTO IRISTOL·MYERS MUITO MAIS ICONÕMICO I

- em 1637, havia. o Ge- Montevidéu, atacou no Sa-
'< __,_..._{}�..",.... neral Bagnuolí despachado ladero de Dúrén, a cavala- As 5 - 7,15 - 8,45hs.

A t I'W
\

o Capitão de emboscadas I ria inimiga, que se poz em June ALLYSON

.ençao Manuel Viegas, com .cinco fuga; ". Athur KENNEDY em:
Casa de família, aluga-se homens, para descobrir os � em 1849-, o Major João A. JOVEM DE BRANCO

quarto' com café pela ma- movimentos do inimigo. Es- Guilherme Bruce, mais tar- No programa:
nhã a rua Conselheiro Ma- te Capitão foi ferido e apri- de General; atacou e tomou Complemento ..Nac.
fra n. 93 sionado e sentenciado pelo uma trincheira no Engenho Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50

chefe dos holandezes, Sch- Utinga; Censura: LIVRE
koppe, foi fuzilado; em 1863, deram-se'
- em 1648, durante à grandes agitações no Rio de

noite, o
.

bravo e intrépido Janeiro, com a notícia de

I·
Henrique Dias iniciou o a- haverem alguns navios de
taque ao Forte holandês da nossa marinha mercante si-

J
Ilha da Lagoa Guarairas; do aprisionados pela Esqua-I As 8 horas
- em 1711, na Bahia, on-I dra Ingle

..
�a;

. I rmt i1 íW)1de nascera em 1636, faleceu

[
- em 1867, embarcaram, '

June ALLYSON lM1tIiJ,l;' .'

.1 o �oe.ta Manoel Botelho de nesta então Desterro, com! Athur KENNEDX-el1.1: _Ohven.·a·, , mti"f> n�O\_'-smnaacrS rríín- t-: N
--�-

I
- ��;l � •• R:'� ct=.�"".... v �v- "o a, .1...... U , ,o programa: Glória SWANSON/.::7: I vêrno d� Província de San-

I
tos dos quais catal'i:�nses; I Complemento Nacional TRES E' DEMAIS

em:

,

I ta Catarina, o Coronel Ffa11=-�
- em 1868, em LIS.boa, Preces: 3 50 � 2 00 - 1 50 N P• A .' "'. •

.' •

J , , ,
o :r.ograma:.I CISCO Antônio -da Ve1ga Ca- onde €XeTCla o cargo de M1-' Censurá! 14 anos

t
C NLbral da Câmara, mais tarde nistro Plenipotenciário do

. op. ac.

2 1d 1 '1 f I B
-

d Preços: 3,50 - ,00 - ,00Visconde de Miran e a;
" Brasil, a eceu o arao e .

C ' 14AI '

I
"

A tôni p' ensura: ate anos._ em 178�, um vara tamaraca, n omo ere- o

..

proibiu as manufaturas de grino Maciel Monteiro, nas
algodão, sêda; linho e lã, os cido em Recife, em 30 de'
bordados de ouro e prata, Abril de 1804;
executados no Brasil desde - em 1869, o Marechal

Hoje no
,5 DE JANEIRO

p'assado

sileira, tendo saído do Ser
ro, nas proximidades de

ranaguá.
- em 182G, o Coronel

A data de hoje recorda- Pita, com a Cavalaria Bra-
nos que:

SÃO PAULO
RIO?

�

em potes e em tubos

Proporciono um barbear

•• ,Espumant.
••• Suave

·

•••Rápldo
..

... e, agora,

'Cinemas
Comp. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp_:... até 14 anos."M.*J

Censura: 14 "anos.

às 8hs.
Victor MATURE

Jean SIMONS em:

ANDROCLES E O LEÃO
No Programa:
Copo Nac.

Preços: 7,60 -3,50

" -

«3L�·�IA
E.strelfo' -- -'-

Em virtude da grande
falta de níquel, a EMPRE
ZA solicita, encarecida
mente, a cooperação de

seus distintos frequentado
:res, trazendo dinheiro t1'O-

cado pelei que agradecem,

.xxx

ATENÇÃO:

As 8hs.muitos anos. Foi revogado Luiz. Alves de Lima e Sil- ,

"

êste Alvará por Decreto de

I
va, Duque de Caxias, à Mario Glazzrdvá - Zde-

10 de Abril de 1808; fr�nte do Exército Brasile.i- nek Stepanek em:

_ em 1811, uma Carta I
ro, entrou na cidade de As- YERGONHA"

No Programa:Régia autorizou a fundação sunção.
de uma tipografia na Bahia, And1'é Nilo Tadasco

leiTE

fr.que�.. em ger.1
Vlnbo Creosotado i'

(Silveira) ,

Agência.
de conformidade com a pro-

J. d'e' posta-do Governador, Conde AGENTES .Completou dia IOde [a-
.

I'
neiro, 91. anos de preciosa dos Arcos; I P ."

existência, para sua família

r.U bllr'c,.dade
- em 1825, foi aprovado

1 reclsam-se
e suas inúmeras amizades à o estabelecimento de um

Assinala, a data de hoje, sra. d. Henriqueta Moré 0- correio-terrestre entre a Firma conceituada e ido-
o transcurso do aniversário campo, progenitora dos então Desterro (hoje Flo- nea, operando em tecidos

h Caixa Postal. 45
1 Pô AI

.

há 2l! anos, 'admite pessoasnatalício do sr. CeI. Marcos nossos amigos sen ores
):i'!\, tanõpolís _rianópo is) e orto egre, JJ

Konder, industrial .r�siden- 'I J�ão Ocampc Mor� e Fr�n- Santa Catarina bem como daquela com Pa- relacionadas, e de responsa-
te na cidade de Itajaí, C1SCO Ocampo More, Iuncío-

_

_ _""" " "" "

. bilidade, para venda de Ca-
Figura de grande proje- nários dos Correios. ......---........._•....,,--..-.��,..._.&;.o ......�__

semiras, Gabardines, Tropi-
cão nos meios intelectuais e D. Henriqueta, que reside cais, Brins, Albenes, Linhos,
industriais de Santa Cata- em Florianópolis 61 anos é etc., pelo Reembolso Postal.

natural da cidade de "Gua- •
• iVIostruário gratis.· Excelen-

te comissão.
TECIDOS LASCOCom êste vAloV' 'V� $,

Abri ... .}. um'" ContA que
lhe ..endert<\ jul"O com

_
pensl>dol' e

5�is$j�$$s��II�- le"",rei. P"'r'''' soe, residin-
. I eie, um lindo e útil presente:

.

um BELíSSIMO eOFRE de AÇO eROMADO.
. APt"OCUI"� h<?je o NOVO

NCO ..
·· .. GRICOLA

1lw4 c7' ,16
..... FL.ORIANÓPOI.IS

. �NTA CATARINA

Caixa Postal, 8.305
Paulo

AVENTURAS
.,-

.. _ .. __.......

São

. )

Vestidinho de menina em organdí branco com ren-
.

dinhas e '-bordados. Fica uma toilete muita fina para
usar em qualquer festinha de aniversário. (APLA)
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I

NÃO FOI FELIZ A SELEÇãO BARRIGA-VERDE EM SUA ESTRÉIA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL, ANTE

ONTEM, EM VITÓRIA, QUANDO "CONUECEU O REVÉS. DIANTE DO SCRATCH CAPICHABA, PELA CONTAGEM DE 3 a 2,
APÓS UMA LUTA DAS MAIS SENSACÍONAIS JA' ASSISTIDAS NAQUELA' CAPITAL. DOMINGO PRÓXIMO O SEGUNQO
JOGO TERA' POR LOCAL O ESTÁDIO DA F.C.F. E ESPERAMOS A REHABItITAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ORIENTADA

POR HÉLIO OLINGER

Avai 3 x Paula Ramos 2
Avai 2 x

, Olimpico (Blumenau) 2
Avai 3 x Tiradentes (Tijucas) 1
Avai 4 x Figueirense 1
Avai 1 x Grêmio (Araranguá) 3
Avai 1 x Grêmio (Araranguá) 2
Avai O x E. C. Bahia (São Salvador) 1
Avai 2 x Tiradentes (Tijucas) 4
Avai 1 x Duque de Caxias (Rio do Sul) 1
Avai 3 x Bocaíuva 3
Avai 2 x Atlético 2
Avai 2 x Guarani 1

-...

Avai 2 x América (Joínvílle) O
Avai 2 x Imbituba (Imbituba) 2
Avai 2 x Paula Ramos 1
Avai 2 x Flamengo (Laguna) 4
Avai 1 x Barriga Verde (Laguna) 1
Avai O x Figueirense O
Avai 1 x Bocaiuva O
Avai O x Imbítuba O

S. PAULO, 4 (V. A) Avai 4 x Guarani 2
Avai 1 x Paula- Ramos 2

O corredor olimpico e
Avai 2 x Figueirense 1

campeão mundial e ainda Avai 2 x Bocaiuva 1
recente vencedor da São Avai 3 x Atlético O

•

S. PAULO, 4 (V. A., Silvestre," Emil

Zatopek'j
Avai 1 x Bocaiuva 1

- Sob os auspícios do D�- tntará, no próximo dia 6, Avai 1 x Atlético O
-I Avai 1 x América (Joínville) 6

.

l,artamento� de Esportes d ...
·

à noite, na 'pista' de ade-7 Avai 3 x Grêm ia (Araranguá) 1

'_'_"'--_ __"��'---"=-"'�=<;�=.L_�::......Ii,..:�.ão 'Paulo; êm· comlllnàçã'o' tismo do Pacaernbú, i b�te�' A.Jaí ;� � ��êrp1�, (Araranguá) 3
,

oe AtletIsmo, sera realiza- lstância das 10.lHfO m�er.l7:'·(-';:-!O-.t-�-i·hT1"';i_;" I' ���mvnrê}';t 1�,_,""x>=o.>'
da, na noite de 6 do coc- que é de 29 minutos, 2

,se��'
Avai 1 x América (Joinville) 1

.rente, na pista do Pacaein-
. gundos _e 2 décimos. .}-_

Avai .2 x Caxias (Joinville) 2

bú l'
.' Av,,ªi.5 x Grêmio (Ararânguá) 2

u, mais uma prova at éti- Disse o. notável atleta, .

" Avaí-õ x Bocaiuva 3'
.

ca com a partierpação dos que tudo fará para que- Avald x Hercílio Luz (Tubarão) 2
ases do atletisrr.o mundial, brar esta marca � irá dL- Avai 2 x Seleção da Capital 1 (match treino)
que participaram da COLT'-' recer o feito ao públlco es-

Avai 3 x Paysandú (Brusque) 3

da de São Silvestre. Sel,'30 portista de São Paulo.
Resumo: Jogos 39; vitórias 19; derrotas 9� empa-

te� 11; gO!S a fav.or 77; gols contra 64. Sagrou-se super
rrt-campeão- da CIdade com 23 pontos ganhos contra 21
do Bocaiuva, vice-campeão.

.

internacional participaram
nada menos de 2.141) atlé
tas, integrantes de 18 paí
ses eoncorrendo repeesen
tantes de todos os Estados
brasileiros,
O tiro de' partida fo! da

do pelo governador Lucas
Ca ,. - I ------------

rcez., apos a execuçao I
solene do hino nacional

Lrasileír«, às 23,.40 horas, I
sob indescritivef entusias-I
mo da compacta massa hU-' ME'XICO 4 (U P)' ,

. .,' ", . .
- nerou em campo, apos o

man� qu: _se comprnma ., ,O futebolista Angel Ad.:, roleiro brasileiro Sergio a
nas imediaçõss do percurso mendi, que se encontrava gredír ao árbitro Gonzalss
da tradicional competição, hospitalizado desde quarta- Pelafox,

�"

Já nos primeiros momen- feira, á noite, pois foi vi.i- Arizmendi disse que não
tos, dentre os numerosos ma de uma série de ponta- b

.

i: d
.

d.. sa e qua os Joga ')1"e5
atlétas, destacava-se a "10- pés após o jogo Grêmio, '!; brasileiros o agrediu (j,,� ..

comotiva tcheca", Emil Za- Porto Alegre, e o 'Atlante, t " "
ran e o sururu, pore+i

potek, que pouco a pouco desta capital, deixou o hos- Tesourinha foi apontado Iia se distanciando dos seus oital onde se encontrava .-,., I dflor a guns torce ores co-
concorrentes. Após os prí- d' .

t t
'. ca,?a o, pOIS cons a ou-st:! mo responsável pela agres-

melros mil metros, o

gran_1
que o mesmo não' sofreu são, Tesourinha foi inter.

de corredor olimpico to- f t " .

'�d ' .

. . .

ra ura no cr'arno, como a roga o pela policia, o qual
mava defInItIvamente' a principio se temia. .,

... - provou a sua ínocencia, f� ..

dianteira, para nã� mais Porem os médicos reco- cando logo em �jberdade
�(·()l. deixá-la, até slfa 'triunfal mendaram a Arizmendi' Acredita-se que Ariz-

chegada; em tempo re-i q�e guarde o leito por uns' mendi, que é goleiro di; I t .
_cord. dIas, em sua casa. porq'u? Atlante, se restabeleca àL- M0tael�Antro de

L 1I7,adwçao
Emil Zapotek o corredor 1 b""

• en mor e uz' realiza
, e e, rece eu gOlpes cO'ltn- ,rante esta Sf'T,ma e fr' sessões Esot'

.

t dolímpico da Tchecoslovà-'
_. . ,.

I encas, o as as se·
:?o� em todo o corpolJ, <1�,- máximo dentro de 10 d�a3 gundas feiras"às 20,30 à rua
lant'e, a l:í'riga que se dcg{!- volte a atuar. i Conselheiro Mafra, 33 _ 20

andar.
_

--------'I! ENTRADA FRANCA

.'t-;";

latopekU. Bill tampo f8-

cor�8 a S. Silvestre �e lU�3'
S. PAULO, 4 (V. A.) ianda, da Argentina, che- disputados os 1.500 metros,

gou em sexto lugar, H'- 3.000 metros, 5.000 metros

guído de mais' os corre.lo- e 10.000 metros. Também

res, até o dét.irno Iugs ':: Zatopek estará presente.
sétimo, Haro Inoue, Ja-,

", '

pão: oitavo, Ilmare f.ll- EMIL ZATOPEK TENTf',-

pale, Finlandia; nono, AI.,!
TIA' BATER O SEU

fonso Cornejo, Chile, e d';- PRóPRIO RECORDE

cimo, Santiago Novas, Chi-' pOS 10.000 M.Ii:TROS

le,

- Superou a toda expecta
tiva a corrida de São Sil

vestre, realizada dia 31
nesta capital, sob o patro
cínio da "Gazeta Esporti
va". Assistiram à jâ consi

derada maior prova pedes
tre do mundo, vacias cen

tenas de milhares de 1 os

soas, postadas ao longo do

percurso . da magni f i c a

competição, .a 29a realizada
na capital bandeirante,

�'

Chegou ao delírio o en

tusiasmo da verdadeira

AMANHÃ NO
PACAEMB(J

____,--------------

INCIDENTES NO MÉXICO COM O
\

GREMIO PORTO ALEGRENSE

quia, venceu a prova em

tempo record: 20 minutos,
30 segundos e 2 décimos,'
wbrepujando a marca

-

do,
vencedor da 28a São Sil- CONTINUA LIDER O FLAMENGO
"tstre, Franjo Mihalic, que
conseguira 21 minutos, 38 Vencido o Bangú por 2 x O .,_ Vitória do FIu-
segundos e 4 déc-imos. M:'- minense sôbre O Botafogo - Empataram
halic, da Iu'goslavia, de<;ta América e Vasco - Próxima rodada
vez, conseguiu a segunda Prosseguiu o Campeorir,..

. Domil1go teve lugar )

colocação, com 21 minutos to Carioca de Futebol, comi encontro entre Flamengo e

e 32 segundos. Em tercei'L'o a realização de três jogos. Bangú, vencendo o l.íde:::,
lugar ch�ou ::> corredol' Sexta-feira defrontara'n- _F·la contagem de 2 '� f),
hrasileiro Luiz Gonzaga St·, os esquadrões do Vasco ?ols de Benitez � Joel.

Rodrigues, em 21 min ..Ito>, e América, cujo térn1h1:J /\ próxima rodada ma·':c.a
51 segundos e 6 décimos. acusou um tentl) para cada o', �,:,guintes prélios:
Lucien Theys, dr. Bélgica, !ado, Ínarcados por Ping ..l Amanhã' - Flumin�nw
foi o quarto coJocado, em e Ramos. x Hangú.
22 minutos, 4 segundos 'E! Sábado jogaram Flun�i- �,ibado _::_ :F'!amengo x

.d. décimos. Thomas' Nilsson, nense e Botafogo, levando \-'3,< co.

Suécia, quinto coloc'1eb, .

a nelhor o tricolor pela ,Df'l:r'lingo _;_, Eo,tafogo .x
- 'y.' ""�

22 minuto;>, 27 segUG- cor1tagem ll).Jnima,-'gol CO'l- Amé""ica.
e 2 décin�.5. Juan Mi- q1distado por <Ql:incas. J;., ,.

'"

cl"l"
liGO Ma,,,T.al D.o4o,o, JU, l.'· o"J�r \."

� . ..,.0'
,: FONE.S�.LUZ till CaJu P....z.·,-" t

CURITIBA nuCJIAJU. PR05UR4. '''\>iir.�'l",.
..� \-

�---:-��:=--Jl-. -�-_--.-.--.-�
- - .�_� __

II - BOCAIUVA
Bocaiuva 1 x Figueirense i
Bocaiuva 3 x Atlético 3
Bocaiuva 3 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Tiradentes (Tijucas) 6
Bocaiuva -1 x Universitários Paranaenses 1
Bocaiuva 1 x Imbituba (Imbituba) O
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 1 x Atlético 4
Bocaiuva 3 x Guarani 1
Bocaiuva 1 x Figueirense 1
Bocaiuva O x Avai 1
Bocaiuva O x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2
Bocaiuva 2 x Figueirense_O
Bocaiuva 3 x Guarani 1
Bocaiuva 3 x Imbituba (Imbituba) 2
Bocaiuva l.x Avai 2

,,P..c.-h-�'--',T:"-'-'- A .���_
Bocaiuva 1 x Avai 1
Bocaiuva 4 x Atlético 1
Bocaiuva 4 x Imbituba (Imbituba) 4

Boca�uva 1 x Nacional (P. Alegre) 1
Bocaiuva 3 x Avaí 5
Bocaiuva 3 x Hercítío Luz (Tubm'ão) .1-
Resumo: Jogos 23; vitórias ;.1; derrotas '7; empates

7; gols a �avor. �7; gols contra 45. Sagrou-sr. bi-campeão
do_Torneio ImcIO e obteve o titula de super-vice-cam
p�a�, .0 que representa a melhor performance de sua
história.

Amanhã: Atlético e Figw:!ir'''l''�.

PERFORMANCES DOS CLUBES PROFIS
SIONAIS DA CAPITAL EM 1953

\

I - AVAl

,
,

18ANCOdeG�f�ITO
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o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, ;) de Jarteiro de 1954
___________ o.

.J.�

._�-------'----- -'.-

.'

. , I p '.' reiro próximo, na Escola Industrial : de
Alô Catarinenses! e um Santa Tereza, abrigando e (D. O. de 27-11-53).

brado de alerta ao povo do curando os leprosos; O Hos- Prepare-se convenientemente para êste CONCUR

meu Estado tão querido e pital Nerêu Ramos, para, SO, estudando em pontos organizados rigorosamente
. 'ronüssor. E' um brado de tratamento dos infecto-con- dentro do: programas oficiais (D...O. de 30-�-53).. .p Coleçao completa Cr$ 300,00. Porte aereo mais
alerta que a_ imprensa, de . tagiosos; a Maternidade Mo-

Cr$ 50,00. Atendemos pelo Serviço de Reembolso Postal.
quando em vez, deve despe- dêlo, de Lajes e a de Join- Pedidos ,ao L N. C. A., Praia de Botafogo, 526.
dir aos: 4 cantos da nossa vile; e a remodelação do RIO.

terra, para que se mante- Hospital de Caridade. Sõ-
I

(Recorte e l�el11eta-nos êste anúncio).
nham atentos os bons filhos mente êsses empreendimen-

<,

__� . _

de Santa Catarina. tos de tão alto relêvo, bas-

c-s 7.080,00.
a 10 de Feve
Florianópolis,

Aproxima-se -o momento tariam pára testemunhar o

em que ireis escolher os ho- govêrno produtivo do ilus

mens para os postos de tre catarinense Nerêu Ra

mando. E' 'preciso muito mos.

cuidado para não confundir A rêde de estabelecimen-, O Sindicato dos Empregados no Comércio "de Flo

rianópolis avisa aos seus associados, que desta data em

diante, somente terão direito aos .benefícíos concedidos,
os associados que se acharem munidos da respectiva
carteira de identidade.

O associado poderá procurar a referida carteira na

secretaria, dêste Sindicato à Rua TENENTE SILVEIRA
15 (Edifício Parthenon).

-.

Aviso
o trigo com o [ôio. Já se ou

ve o rufar dos tambores pa-
" .

.

ra a campanha que se apro-

xima: ,..ClJ.mpramos o dever

sagrado pára 'com a nossa

terra; cerremos fileiras e

lutemos com o denodo e o

discernimento tão típicos
da gente barriga verde. Pa-

tos de ensino, construída no

govêrno de Nerêu Ramos,
vem demonstrar o apêge
que tem Sua Excelência pe
lo desenvolvimento da vida
intelectual da sua terra.

Caros leitores, não é pos

sível relembrar todos os fei-
Amâncio Pereira Filho _ Presidente.
Gerson De Maria _-Secretário.

tos de Nerêu, porque são
-----.------��-----�----------------------

..

ra isso, meus coestaduanos, inumeráveis os serviços
nec�ssitamos de raciocínio, prestados pelo insigne cata-

. para'que os falsos profetas

I
rmense à sua terra e a seu

não venham destruir as povo.

perspectivas de nosso' povo Alô Catarinenses! Lem-

laborioso e bom. brai-vos de que a escolha
dos homens; para os postos
de mando,' deve ser lsenta
de influência partidária. Um
povo inteligente escolhe por
si mesmo os seus dirigen
tes; escolhe homens de com

provada atuação, não se

deixando conduzir à mercê

de.politiqueiros, os quais
vivem à custa da ingénuida-.
de do povo.

São Joaquim,_20 de setembro de 1953
'

• PLACAS 8IPILlTICA8.

EUII" de Noauei"B
Me4Iea�o s:ulltl1' .0 .tra.

t....ato da .UUla. .....

Participam o contrato de ,Participa o contrato de
casamento dê sua filha casamento de seu filho)
MALBA, com o sr. Louren- LOURENÇO, com a srta.

ço Faofo. Malba B. Palma.

Partrcípaçao
-,

HERMELINO PALMA VVA.· LUIZA D'AMBROS

FAOROe

ELZA BATHKE PALMANão basta que os nossos'

governantes sejam homens

capacitados; é essencial que
tenham dísposíção, que

QUEIRAM trabalhar para
o bem do povo.

Voltemos, pois, os nossos

pensamentos para os tem

pos que já se, foram, e foca
lizemos os heróis do passa
do: Rui Barbosa, José Bo

nifácio, Barão do Rio Bran

co e tantos outros ilustres
�

. �jrlOmes que, po parlamento,
lr.f" . .

-''(> na Imprensa e .na magistra-
--t tura, souberam honrar o no-

me do Brasil, apontando êr-

MALBA e LOURENÇO
Confirmam

o Sano-ue é a Vida
.

ELIXIR .14'
INOFENSIVO AV ORGAN!SM{l
AGRADAVEL COMO UM l.Ir.OR

REUMATISMO! SIFILlS_!

5

'., -,.

"

... '.

'i'

/-'wJ.tdeItfe ��.
espere essas pulgas indesejáveis com

NEOCID EM PÓ ... polvilhe seu pi
jama, colchão, lençóis e cobertores

com NEOCID EM. PÓ... e durma

tranquilo I

NEOCID EM PÓ ••• não tem cheiro,
não irrita a pele.

.::
'" <_ .' .., �

• ",

NEOCID
·em

também contra baratas, formigas e traças
- -

...-r-. '--',. ,.;.�...._..,r<_""�""rl"""'��",'ft .

,
....�

CORRESPONDf:NCIA I nando-se esverdinhada e Ié-:
ATRAZADA . tida, dando impressão desa-.
Quando foi publicáda a gradável a todos que tran-

A faculdade dada, a qual
quer pessoa comerciante

nossa última corresporrdê -

-

sitam
.

pelo local. '

da, já a Prefeitura Munici- Nãl) seria muito melhor e
ou não, de vender generos
alimenticios e inúmeros ar

pal de Florianópolis, havia mais prático e benefico à
mandado colocar canos de saúde dos que alí -residem, tigos, pelo preço qUE\ berr

entender, isentando-a aindr
cimento armado, na vala de determinar a Prefeitura o

A do pagamento de )mpostos

eme.rgencia
aberta pelo I

aterramento daquele char
é alto negócio, um negócicCorpo de Bombeiros, à en- . cá?

LO�DRES, 4 (U.P.)

-'-1
O porta-aviões "Indefati- trada da rua Arací VazCa- Uma vez aterrado, as <:la China! ...

Acaba . de ser descoberta gable" deslocando 26.000 to- lado, quando por ocasião águas da chuva se encarni- E' uma beleza: Q corher

um,a sabota.gem a bordo do neladas, foi lançado ao mar das chuvas torrenciais do nharão para
_

outros lugares; ciante possue encalhados
repousam em seus túmulos!

porta-aviões "Indefatiga-

I
em 1944. E' o maior, o mais mês 'próxlmo passado, que deixando de se es.tagn€l.rem em a sua casa comercial jli-Morreram ... ! Sim, morre- .

ble", ancorado na base na- rápido e" o mais, moderno alagaram diversas zonas re- no referido baixío. versos géneros, porque a nicipais precisam. fazer al-
ram, mas os seus exemplos val de Portland, anunciou o porta-aviões da "Royal Na- sidenciais do Estreito. A colocação dos canos de mercadé:>ria baixou de pre- go ém benefício do· povo,

Almirantado. Um cabo foi vy". A engenharia, entretan- cimento armado, não resol- ço, e êle não-está para per- com relação às feiras livres;
cortado. Está em curso um Um porta-voz do Almi-, to, hão esteve presente ao vem em definitivo a situa- .é1ér, vendendo-os baratos... pelo me�os estabelecendo o.

inquérito. rantado precisou que a sa- I' ato da colocação dos refe- cão criada pelas enxurradas Que faz então? Leva-os pa- seguinte dilemar Ou o ven-
Dentre os vivos, essas fi- -

Essa foi a segunda sabo- botagern era de importância ridos. tubos drenadores, I na pequena área de terre- ra as feiras livres, onde não dador vende a ·mercadoria
guras ilustres que integra- .

h' b 1 d
' '"

.

f' d
ram P d P 'bl' C tagem cometida em menos mínima, mas que se verifi- pois, êstes foram colocados no, à entrada da rua, que t a ta e a' e _preços e es- por preço 111 erior ao o co-

a o er u lCO ata-
rinen b -

_

de 8 dias num vaso de guer- caram diversas do mesmo em plano muito superior ao uma 8$ls mais importantes picha" o preço que melhor mércio varejista ou- lhe é
I se, como um razao I

.

I
.

de díg id d Vid I N'
'ra. O primeiro foi descober- gênero nestes últimos me- -terreno alagado de maneira do Estreito. lhe convém, obtendo lucros cassada a faculdade de ex-

, 1 111 a e: I a e e-

rêu R ,. .' : to no dia de Natal, a bordo ses. Essa a razão pela qual que a água a ser escoada, A natureza do terreno no I apreciáveis.
.

.

'. r por os seus produtos nas re-
amos .que, por varias

í

.- '" ."
•

I
.

vezes 'h' S t C
do porta-aviões Zerrior e as autoridades navais decí- continúa estagnada, tor- referido local, está desafi- Os poderes públicos mu- feridas' f-eiras.

, onrararn an aa-'
.

.

" um maquinista dêsse navio diram proceder a um rig.0-.tarina com seus govêrnos
fecundos _e progressistas,

fo_i preso 2 dias depois. rosa inquérito.

A figura proeminente do
dr. Nerêu Ramos, agora, O·

.

B I' I
.

'L d�;�s�::d:a:id�â:a::n�:���
,

" sr. a IS a US8'r 0'_
numa alta linha de conduta, '"

SaCEX 'I
conquistando (> respeito e o

_ p·8 ra a -

_

.
.

-

'

'.r ,

reconhecimento do
_ povo

brasileiro. RIO, 4 (V.A. ) �. Infor-

J p�
.... �,' � I'

-'
.

ONó passado, como no pre": . mam 'que se cogita da no:' \' ace tp do ·la-
sente, sempre foi um ho- meação dã sr. Batista. Lu- .

• r . -,
-

,.

mem a quem os 11111111g0S zardo para a direção da no- .' BANHO- ,D�ABIO
políticos 'respeitaram, já- va'Carteira de Comércio
mais deixando de lhe reoo- Exterior.

1 '-.�.

.

nhecer os méritos de cida- De outra fonte, porém, li-
dão probo e capaz. ' :,_ gada ao Banco do Brasil,
Nenhum catarinense' des� soubemos que o antigo em-

! -

conhece que, no período go-. baixador
'

na· Argentina é

vernamental,. dg sr. Nerêu" devedor, em atrl'lso, daque
Ramos o sistêma 'rodoviá� -le estabelecimento, em

� rio �e 'Sania Catiiri�a,' era qu;mtia apreciável� cerca
-a..conslderado o melhor de to- de Cr$ 5.000.00.0,00, o que

tornará incom-

Notícias dó·'
ros dos governantes, apre
sentando sugestões e, tudo
fazendo para que a pátria

I'omq o popular depurativo composto de

Herrnofenil e plantas medicinais de altc
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
)0'. como medicação auxiliar no tratamen

tlJ d aSifilis e Reumatismo da mesma
continuasse a sua tragetória
de progresso. -

Santa Catarina, por feli- I
cidade, é o berço de homens
públicos'dotados de fibra

origem.

Sabotagem
Marinha

semelhante aos que nomea-
na

mos "acima entre outros ci
tam-se: Lauro Müller, Fe

lipe Schmidt, Hercílio Luz
e outros valorosos homens

públicos, muitos dos quais

e os seus ensinamentos res

plandescem nos horizontes
de Santa Catarina.

-i

,- .

. ,
,

_/.

Banhar-se é o principal
meio de mà'utei' a p�i� litn

pa e saudável. Além disso.- .

o banho teín, sôbl'e a pele
e v�rios órgãos,'efeito t6ni;
co e estimulante e, sôbre o

sistemà nervoso" a'çãõ cal-
mante.

Inc1ua entre há-

E
'.. I ando

à capacidade de nossa

strelto' Engenharia Municipal, '

,

' FEIRA LIVRE _ ALTO

NEGóCIO! ...
'

ORGAHISADO
E. ....
EDITADO
POR

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATAHf,�A

'[}(J!lALie/(J�g(J4J{[g
9t/XA8?1KTTO

/'
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I Florianópolis, Terça-feira, 5 de Janeiro de 1954

mada pelos brasileiros;
- em 1763, no Rio de Ja

neiro, faleceu o General

.

Gomes Freire de Andrade,
Conde de Bobadela, nasci- son Demaria Bointeux Vir-

do em Jurunha em 1688; ginio Cordeiro de Melo. e a Nota da 16- C'R
car;;'�e�78:�:d��:Pita�;: �:�mpe7.n:::::;:'r: ::!���: Devem co�parece: : ICerâmica São Caetano
Irmão Joaquim, recebeu os ca com que dirigem suas 16a, C. R., afim de tratar

"

primeiros enfermos;
,

Unidades, que constituem' assuntos, de . seu interêsse,
- em 1793,' em Ambaca já gloriosos tradições bar": I os cidadãos abaixo: .

(Angola) faleceu o poéta riga-verdes. I Amadeu Herclio da Luz

Inácio José de Alvarenga Danilo Adão Mayer

Peixoto, nascido- no Rio de André Nilo Tadasco João José Cardoso
Janeiro em .17481 e. exibido

como li�dos "inconfidentes
mineiros";
- Em 1854, fundá-se á

margem do .rio ltajaí e na

estrada que ligava S. José
ri Lages, a colonia militar
Santa Tereza.
- Em 1856, inicia a sua

publicação, nesta capital,
o jornal O Argos, de pro

priedade do professor José

Joaquim Lopes.

Dia II .

no p8ssa�o
1° DE JANEIRO - em 1869, uma Brigada

A data de hoje recorda-nos de Infantaria, sob o coman-.

que: do do então Coronél Her

em c14S4, nasceu na mes da Fonseca ocupou a

Suiça o grande reformador cidade de Assunção,no Pa-

Huldreick Zwinglio; raguai;
- em 1502, deu-se o des- - em 1877, foi inaugura-

cobrimento da baia do do na Praça 15 de Novem

Rio de Janeiro pela es- bro", em Florianópolis, o I

quadriÍha portugueza de monumento aos mortos na

André Gonçalves; guerra do Paraguai;
- em 1688 em Lísbôa, ..,...- em 1885, funda-se na

faleceu o General Salvador então vila do Tubarão, um
. Correia de Sá Benvides, clube abolicionista. Foi seu

nascido no Rio de Janeiro primeiro presidente' José

em 1594. Era' Filho de Mar- Antonio Cardoso.

tim de Sá e neto de Salva- - em 1888, funda-se nes-

dor Correia de' Sá; ta capital a sociedade Iite-

-, em 1763, o valoroso

I'
raria "Pártenon Catarinen

lagunense Capitão Frans- se". .

cisco Pinto Bandeira, a - em 1889, desfralda-se,
frente de 230 soldados dos

I
pela primeira vez, na cidade

dragões, atacou a trinch.ei- do Desterro a bandeira do I
ra de Santa Barbara, no' clube republicano Esteves.

Rio Grande do Sul defen- Junior;
- dída por sete peças de ar-

tilharia e 500 milicianos es- -em 1920, fôram orga

panhóis, auxiliados, pelo, nízados os 13°.e 14° Bata

Tenente-coronel Antonio lhões de Caçadores, com

Catani: A trincheira foi to- sédes em Joinvile e Floria-

nópolis, respectivam,nte,
onde ainda hoje se encon

tram aquartelados e sob os

comandos dos Coroneis Nel-

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE �

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático' de temperatura por. T�RMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.lA.

'bJ�o
� GARAN_!E O QUE FABRICA

'.j

.."..,�----.;.

· IAMOS SIA.-Comérclo 8 'UeU �ias
Rua João Pinto, '••Fpolis··Sta. C. terina

.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

o ESTADO

AQUECEDOR
"

ELÉTRICO

��4-
IMERSÃO e' CHUVEIRO

__,,:;,oI_--......

Capacidade 30 LITROS

• Construido inte.rarnente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instontoneo, permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

i.
---""�"(')'�.

. __.;;��Jl�w+
\

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL •

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabdcodos' nos tiPfl
horizontQI e ",.rticol,

-

...:'"

------_.

GIN�SIO
EM 1 OU 2 ANOS

Praça 'da Sé, 28 _..: Telef.
33-9070

Edital . ,

TIJOLOS PRENS�t)(}S, TELHAS"LADRI.
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL RF..FRA·

TARJO

JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA - FEITOS DA
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS'

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS

Aceita proposta por es-

Cx. Postal,
Paulo

crifó, que deverão ser en-

6374 - São I viadas para a I?esma com-I'I
panhia, Caixa Postal 139,
Itajai. .

DISTRIBUIDORES

,

. O Doutor MANOEL BARBOSA DE

LACERD�'I''V� . d'
' PR01'lí"TA f.NTREGA

-

Juiz de Direito .da '.la. Var� - Feitos da "Fazentla Pú i-:

• se
blica da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca.-,

, en � .' : �
.' tarina, na forma da.Iei, etc.' .-

DO'OSny Gama aC··I·a FAZ saber aos que o presente edital de citacão comA ESSO STANDAR D·
o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conh�cimen-

BRASIL INC., deseja ven-
. "-

,'.
to tiverem que, se esta processando por êste juizo e pé-

Cursos "José Bonifácio" der o seu arrnazem desta ,.,.!..>h...... _
lo cartorio do Escrivão que êste subscreve, os termos

Diretor: Prof. Antônio cidade, situado à Praça dos ào Inventário dos bens deixados por' falecimento de

R.' RoIdo Recifes.
I. JERÚNIMO·COELHO. 14 �. Caixa Postal, PLACIDO MANOEL LUIZ e sua mulher D. MARIA

239 _ Florian6poJis CATARINA DE JESUS; e, como o inventariante José
_
Placido Luiz, descreveu entre outros herdeiros o sr.

ORLY PLACIDO LUIZ e D. OSMARINA FERNAN ...

DES, esta viuva, pelo presente chamo-os a' comparece
rem em Juizo por si ou por seus procuradores bastan
te, para, no prazo de trinta (30) dias, a contar da pri
meira publicação dêste, falar aos termos do feito em

apreço, sob pena de revelia. E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandou expedir o presente edital
que será afíxado no lagar do costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado nésta cidade de Florianó
polis, aos seis dias do mês de Novembro do ano de mil
novecentos e cincoenta e três. Eu, VINICIUS GONZA
GA, Escrivão; o subscrevi. (Assinado) Manoel Barbosa
dê Lacerda, Juiz de Direito da 4a. Vara.

_ Faço público, de ordem Está conforme com o original.
O Escrivão, Vinicius Gonzaga.

'. -Ó

'.

do sr. Diretor, que, a partir
desta data, e pelo prazo de
30 dias, acha-se aberta, na
Secretaria'

.

dêste Departa
mento, � inscrição ao Cur

<;0 de Enfermeiro Visitador,
instituido pelo Decreto-lei
n. 1.311, de 19 de abril de

1945, e regulamentado pelo
junho do mesmo ano.

Os requerimentos de ins

crição, dirigidos ao diretor
dêste Departamento, deve
'1 ão ser instruídos com os

seguintes documentos:

a) prova de identidade,
da qual se infira também a

idade da candidata, que se

r ft entre 18 a 30 anos;

. b) atestado 'de sanidade
física e mental;
c) atestado de vacina.

As candidatas inscritas

_ 'I
ficarão sujeitas 'a uma pro-

va de seleção, constante de Horário de saída: de Fpolís., às 24 horas
elementos de português e do Rio; 'às 7 horas

I aritmética.
. As portadoras .

. . _'. .. ,

I. .

.

_
Para ma1S mformaçoes díríjam-se a .

de diploma do c�r.so c�m- EMPR1l:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
oletar ou secundário

,

fica- Rua: Deodoro - Caixa Postal n. �2 - Telefone: 2.212
tão 'isentas da prova acima

referida.

D� s.. P�
EDITAL

-----------.----

Navio�Molor «Carl ,Hoepcke»
RAPIDEZ - CONFORTO - �GURA�Ç�

Viagens entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros,

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPC'KE"

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-
REIRO de 1954:

.

IDA VOLTA
Fpolis
3/�
14/1
25/1
5/2
16/2 _

27/2

Itajaí
5/1
16/1
27/1
7/2
18/2

Rio

10/1
21/1
1/2
12/2
23/2

Santos

11/1
22/1
2/2
13/2
24/2

de de- .'

Expresso São, Jorge.
- DIARIAMENTE -

FI�ORIANóPOLIS _,_' BLUMENAU
- �GENeIA ...,...

�.,....""""�"""'�!!"!"I

.: L�ÃCIQ\lE
.

JIOTEt.-:.,
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7Florianópolis, Terça-feira, 5 de Janeiro de 1954

A Diretoria agradece de publico a todos aqueles
que com. ela cooperaram durante o ano de 1953. Es

----�------'-:;;. pecialmente ao Sr. Prefeito Municipàl.' à Inspetoria de

Deve Subir - 35 li Transito, .aos srs. gerentes de bancos, às casas de Pe-
ças e acessorios, aos seus 'clientes, e em particular a

40 Centavos· a cada um de seus empregados. "
30 dias, acha-se aberta, na

8
. Espera contai', com o mesmo apoio e cooperação, no Secretaria dêste Departa-aSOrlna ano ele 1954, para o bem do Transporte Coletivo em mento, á inscrição ao Cur-

nossa cidade.
'

RIO,4 (V. A) -,O Con- ,--;-c"'V"'_"'-
� -

'§D de'-EnferméircrVisitador,
.' "

. selho.Naeional do P�:tr-óJ�ô, � .: Et91'íi�g;olis, Dezembro de 1:954: ::.�..._:' _:...
.

in_stituido pelo Decreto-lei

.�;t;ências n�- Ri� d� ,J��...,�iro � em Belo H01:izontt� com em reunião secreta, "'�áiêú-- r
n. 1.311, de 19 de abril de

�áf.ego mút'uo 'ati São Paulo com 'a Emprêsa de Tvans- lou ontem (e não revelou) ALDO ROCHA - Diretor Presidente 1945, e regulamentado Pelo_) portes Minas Gerais S/A.J_ ,

o aumento de preços do óleo I .�.
,

'

Decreto n. 3.175, de IOde

D Alvaro de Carvalh;-I :��:�iY:�n�e:ê:�:: d��i Costureiras e Auxilíares
r. .

, ���::�ça de agios pelo, gO-1 Costura
Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica Ó aumento do preço da Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura

que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma- I com. bastante prática em confecções de crianças.necerá durante o. ano de 1954, fazendo Cursos de Es- gaso ina teve sua discussão
Serviço permanente. ,.''1'

- , .

tei di A

it adiada para a próxima têr- -

pecra izaçao, esta ao ln erro ispor no que permi am os Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.
seus limitados prestimoso ça-feira, desde que até lá o

Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme Ministro da Fazenda já te-
- Rio - Tel. 37-0528, nha tomado uma decisão

sôbre o comércio dos' dois
produtos. examinados on-

Casa para
alugar Precisa�se de uma môça
. Aluga-se uma casa de para servir de' Caixa. Exi-

- Qs produtos de petróleo material (Nova) sita à rua
I

gem-se referências, Tratar
serão comprados, após, ulte- Pedro Demôro 1612,. (Can- com o proprietário do Bar
rior deliberação do Conse- to - Estreito). � Bambú, diariamente no J�-
lho Nacional do Petróleo, Tratar na Rua Saldanho' cal.
em regime de ágios fixos de Marinho 123.
dez cruzeiros para os óleos

_ combustível e diesel e de
doze cruzeiros pára a gaso
lina - de acôrdo com o de
terminado pela Superinten
dência da Moeda e do Cré
dito. Em �onsequência, eS-1pera-se que o aumento de
preço dos óleos se eleve de

I35 a 40 centavos por litro.
Li- I EXPOSIÇÃO DE"MOTI

VOS

o E8TADO

Havia-Motor «Carl Hoepcke» iCa�cer. Cora
f Multo Breve.

RAPIDEZ - CONEORTO - SEGURANÇA BOSTON, 4 (U. P.)
Um grupo de cientistas a

Viage!1s entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Sántos, sendo nunciou, ontem, que foi da-

neste último apenas para o movimento de passageiros. do 'um passo gigantesco pa
ra o aperfeiçoamento de' no-

ITINERáRIO DO NM. "CARL HOEPCKE" vos produtos químicos des-
. ,

, .'
.

,tinados a vencer o câncer.
Tabela de saldas prevista para JANEIRO e FEVE- .

O d G B BREIRO de 1954:
' r. eorge . rown,
do Instituto Sloan-Kette-

IDA VOLTA ring, da cidade de Nova

Fpolis ltajaí Rio Somtos York, deu a informação na

3/1 , 5/1 10/1 ·11/1 120a. Conferência da Socie-

14/1 16/1 21/1 22/1 dade Norte-Americana para

25/1 27/1 1/2 2/2 o Progresso da Ciência, que
5/2 7/2 12/2 13/2 se realiza nesta cidade.
16/2 18/2 23/2 24/2 Brown disse que, como

27/2 resultado dos estudos que
, vem sendo .realizados desde

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas 1947, está-se tornando' pos-
do Río, às 7' horas, sível poder determinar o ti-
. .

f
-

dírl] po de produto químico quePara mais m ormaçoes írrjam-sea· ,

'EMPR1!::SA NAClONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

I
destruirá as células do cân-

, Rua: Deodoro __;, Caixa Post�.l n. 92 - Telefone: 2.212 cer, deixando ilesas as

Cé-,..

--
.

� lulas normais.
_

.

FI
- ,

,- , Explicou Brown que, no

�EXpre8§O O rl800pO JS passado, os produtos qui-

de micos para o combate ao

câncer eram experimenta
dos sôbre um sistema' queANDRADE & KOERICH
poderia descrever-se como

de "êxito ou fracasso". Mas
agora, prosseguiu, houve
um progresso tal' que bre
vemente será possível de
terminar quais os produtos
químicos que empr�gam as

células para fabricar SE:US

ácidos hucleicos. Esses áci
dos formam uma parte vi-.
tal das células:

1-ransp01·te de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com vlal�en' diretas e permanentes
_ Matriz: - FLORIANÓPOLis
Hua Conselhei7'o Mafra, 135

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

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320;24

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

Agência: -- SÃÓ PAULO
Rua Rio Bo'Íti10 n. 1247

-o-

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR -

End. T,�le�r.: SANDRADE

Salão de' bar e sorveteria, salão de refeições, cozi
nha, depósito e.casa de I ir radia, tendo uma área com

f.'ente para o mar para uma churrascaria.

AGIOS FIXOSPerola-Reslaurante tem.

Funcionando cà mais de quatro anos à Rua 27 de
Maio 748. - Estreito.

Aceitam-se propostas.

CURSO BOSCO

(R,eg. no Departamento de Educação)
-

MATRÍCULA: Durante o mês de janeiro, na

vraria Líder - Rua Tenente Silveira.
INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

-�---'---- Sôbre as deliberações se

cretas de ontem' o presiden-

Terre'nos na VI-Ia flor·Ida te do CNP, sr. Plínio Cata-
o

,.'

• '.'
•

I

n�ede, enviará �oje ao Mi-
_

. nistro da Fazenda uma ex-

(Estreito)
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM JUROS

posição de �otivos para que
sôbre ci assunto opine tam
bém a Superintendência da
Moeda :e do Crédito.

. Oportunidade especia� p.?ra aquisição, com ,grande Corte DOfacilidade, de um esplendldo lote na VILA FLoRIDA I
Lugar dto e saudável, e toda facilidade de condução. o rI'.ame'DtOPriviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- y,
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização SANTIAGO, (Chile), 4

imedg�aTERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES (U.P.) __" O presidente da

NÃO 'PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- República do Chile, Carlos
GENS. Ibanez deI Campo, .

autori-
• �Peça hoje mesmo informações a zou ao ministro da Fazen-
S CIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

LTDA. (SUBRAL)

S E N A I� COlemoração
,

Escola de Aprendizagem do
Ac�a-se aberta, até 23 de

1
tisfizerem as seguintes cpn

janeiro do corrente ano, na d:<,;õr s:
Escola de Aprendizagem a) Ter 14 anos no míní-
do "SENAI", à Rua Gene- mo e.16 no máximo.
ral Bittencourt 102, das 81 111 Não apresentar con

às 11 e das 14 às 17 horas, ,

fra .ndícações médicas.
a matrícula para os cursos

I
c) Possuir conhecimen-

'-': ..
-

.lriclncoenJenário da Inde�
pendência do Haití·

RIO, 4 (V. A) - O tri- 1804, será 'comemorado nes-,
cincoentenário da indepen- ta capital com toda soleni
dência do Haiti, ocorrida no dade, na embaixada do País
dia primeiro de janeiro de' amigo.

de Mecânicos em geral,
Marceneiros, Alfaiates e

Costureiras, a todos que sa-

to.: essenciais ao ingresso
Escale: ler, escrever e -con

tal' suficientemente.

�••••'• .,••••••••• í..4•••••••••••••••••••••""

Transita Inter
rompido
Há dois dias um dos ôni

bus da Emprêsa Barreiros,
não conseguindo transpor
um dos'grandes buracos da
estrada, ficou caído em um

I dêles, em frente a antiga
'''Indús.tria Scarpelli", e lá
.ainda se encontra, bem no, .

meio da rua.

Os veículos não ,podendo
transitar pelo local, porque
o onibus atravancou a pas

sagem, são forçados a da-.
rem volta pela praia da
Ponta do Leal, até que a

Diretoria de Estradas de

Cerâmica São· Caetano
'flJOLOS PRENS1\t)OS, TELiL.\S, LADRI·
LHOS. RODAPÉS E MATERIAL RF3RA·

TARIO

PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
JERONIMO COELHO� 14 - Caixa

239 - Florianópolis
DISTRffiumORES

Postal,

Empresa Florianopolis' S. I.
AdmiDistra�ão e Transporte

de

ffervesc.el"\te
Sejuro' (
S«ave '

junho do mesmo ano.

Os requerimentos de ins-.

Pro restos Contra
a Retirada de
Tropas da
Coréiacriçâo, dirigidos ao diretor

dêste Departamento, deve- WL\SHINGTON, 4 (U.
P.) - Os democratas lan
çaram, hoje, uma onda de
protestos contra o Govêrno
do Presidente Eisenhower,
por ter decidido retirar da
Coréia duas Divisões do E
xército dos Estados Unidos.
Os senadores Richard Rus
sell, Mike Mouroney e'Paul
Douglas expressaram que
lhes causou grande prec-e
cupação e inquietação essa

medida que, segundo êles,
poderá produzir g-raves con
sequências, nestes críticos,
instantes para o Extremo
Oriente.

1 ão ser instruídos com os

seguintes documentos:
a) prova de identidade,

---------------------------- ---�._-

da qual se infira também a

idade da candidata, que se-

. Caixa
r

á entre 18 a 30 anos;
b) atestado de sanidade

Iísica e mental;
c) atestado de vacina.

- Às candidatas inscritas
ficarão sujeitas a uma pro"
va de seleção" constante de
elem�ntos d� português e

aritmética. . As portadoras
de, diploma do curso com

pletar ou secundário fica-

, \

F-�<;;;;"='!I exma. vva.. professora Car-
-c.::::."'�.

m.élia Pereira da Silva, a
;;;; ....._.

= .::-' ��_
.

justou nupcias, dia 24 úl-
- -=----=-

00 ar �- timo; o [ovem João Arcê-'in' de semana. - - _.:
Passe .eUS

b \\<:10 da cidade, nUIft
"'-. nio Alvés Filho,' talentoso' .- , _.

.

\i \onge do u..I
.

nde vo\w6 COI" J _.,.. funcion6"'io do Instituto dos Y d'Ire, _I nto oe o. �",_.......,�. �:-'" .....,.

en e seaprOUVei rec� "�'-:.
'.'

'I" '1' Co,merciáriQs e filho do .-'
-

enefSlOS. ..Ibve\ GOl" ,-' i -.',
novas 6 \ád\ c' ogroo .

\\••_."
"

'nosso distinto conterrâneo

_

!'

.o �.�:OD�:�"iistor.a',.M'-,
-

sr. João Arcênio Alves e

.

exmá. esposa d. Noêmia

J Arcênia Alves.
e ' Ao jovem pal'. as felicitll-

.

S f A •. H O R'S � \
'"

do "O ESTADO"'.

����'flr'- '-_ _�e 2.S a 22 H.P.

':". ,

\"�" '

Vende-se uma cadeira de
dentista, com 2 pistões, mo
tor. etc.

Trafar com Amaurí
_
Bot

to� na Delegacia Fiscal.

da a cortar em vinte e cin
co milhões de peso:;;,

'9amento' de 1:95-4·.......................Edifício' 8-ão' Jorg,e, Sala 4 - Fone; 2�&9-2.

Distribuldot

I

�,4j

Expresso '.São Jorge
- DIARIAMENTE -

FI�ORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
,.com�rçl_o -:. Tran8por.tel!l .. ..-...__I�___ t\�J1]N(,TA � \

Rua João, Pinto. � FppUi!l - l'ACIOUE HOTEL ,-

'/C. RAMOS S/A
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lli1b8r�s de pessoas vi.sUau! o' A, A. «Santa
f MeDID�B Jesús que 1810 de

t Conf�rme havíamos a- 5°, Vera Regina Corrêa Tei-

.,Iém de Judá
.

nunciadb, realizaram-se a 26 xeira, com média 7,2.
, I· IConforme fOI amplamen- selheiro Mafra, para

�. ali l de dezembro findo os exa- I Apresentando as mais síg-
te noticiado pela imprensa I

rogarem a Deus as melho-] mes dâ Aéademia de Acor- I nificativas congratulações
desta Capital a Irmandade I

res graças para si e para deon, "Santa 'Cecília", com
I
com a ilustre Professora sra.

de Nossa Senhora do Par- os seus. o seguinte resultado: Cecília D. Bernardi pelo
to expôs à visitação públi- Na 'sacristia da Igreja Curso de Admissão, Clas- sucesso alcançado, bem co-

ca � Menino Jesus, imagem foi aberto um livro onde se "A", 1° lugar, Léa Ben- mo aos alunos pelas notas
miniatura que o irmão sr, os fiéis registrarão as gra- venuto e Helena Rodolfo, conquistadas, O ESTADO
OSMAR CUNHA trouxe ças que receberem do San- com média 9,9; 2° lugar, deseja expressar sua gratí
de Belem de Judá, a pe- to Menino. Otília Anna Moritz e Arle- dão pelas homenagens com

dido dó provedor sr. João No mesmo local encon- te Neves' Gonçalves, com que foi distinguido.
Crisostomo Paiva. tra-se, tambem, um cofre média 9,5; 3° lugar, Denise
De acôrdo com os certí- destinado ao recebimento Medeiros M�des, com mé

ficados trazidos o Santo de esportulas destinadas à dia 9,3; /4°, Arlene Maykot
menino, que foi tocado na reconstrução da Igreja de e Leda Schmidt, com 9.

mangedoura onde Cristo N. S. do Parto e do Me- Curso de Admissão, Clas-
nasceu, possui bençãos es- nino Jesus. se "B", 1° lugar, Sra. Josi-

peciais e as pessoas que .......... _.a_' •• -.- , ....__......... - -. na Gonzaga Polli, com mé
nele tocarem receberão as UMA MULHER DI- dia 9,4; 2°, Marlene de Sou
mesmas- indulgências como RIGE SERVIÇOS DE

SAÚDE

NOVA YORK" 3 (U.P.) xeira, com 8,6; 5°, Ronaldo Esse cabo servirá para o

- A dra, Leona Baumgart-I Polli, com 8,3; e, 6°, Vilma transporta da eletricidade
ner foi designada para o Vieira, com 7,5. do continente à Sicilia, a-

cargo de Comissario do ._ I _

través dó estreito de Mes-

Serviço de Saúde Pública Curso Preliminar - 1°, sina. As 2 torres de aço
de Nova York, "a cidade Maria Benta Maestri, com destinadas a sustentar o

mais sã do mundo". E' a 8,4; 2°, Sônia Maria Gonza- cabo já foram construídas.
dra. Baumgartner a pri- ga, com 8 e Valdir Vieira, Têm uma altura de 224
meira mulher a desempe- com 7,9; 3°, Curt Krepsky, metros e pesam cada qual
nhar aquela função. com 7,3 e Jaín Carlos Meyer, 450 toneladas.
A nomeação daquela me- com 7,3; 4°, Maria Tereza, Cabo terá um

-,

compri
dica foi feita por Robert de Moura Ferro, com 7,25 e 'mento de 3.653 metros.!
Wagner Jr. pouco antes da
meia-noite do dia 31 de de
zembro de 1953.

TIM. . "
O AMIGO

Molhapo da cabeça aos

pés, o velhinho ,pão arreda
va de junto do ataúde. Seus
lábios tremiam, �nquanto
de seus ralos cabelos bran

cos, gotas dágua escorriam

pelo pescoço enrugado.. Os
círios iluminavam aquela
fisionomia triste e gasta pe
lo tempo, exagerando-lhe
um rictus na boca. Olhos

mortiços, como que volta
dos ao passado, televisio
nando episódios, que se per
deram na poeira do tempo.
Alguem abriu o caixão mor-

\.

tuário. O velhinho aproxi-

se tivessem tocado o pró
prio berço de Jesus.

Igualmente estão expos
tas à visitação relíquias da,
Terra Santa tocadas no

Santo Sepulcro, na pedra

Florianópolis, Terça-feira, 5 de .Janeiro de 19M

CAMARA MUNICIPAL

Derrotadas as ilegalidades
di! minoria

'

Nas últimas sessões, dada.
a ausência de alguns verea

dores, a bancada udenista
se tornou eventualmente
majoritária.
Aproveitando a circuns

tância os governistas, em

número de sete, tentaram

fazer passar projetos de

qualquer maneira" mesmo

anti ..regimentalmente.
Parece até que a bancada

governista quer fazer pas
sar tais projetos com um'

objetivo: dar a certos inte-

1 essados a oportunidade de

poder mais tarde arguir a

sua inconstitucionalidade,
dada a falta dos elementos
essenciais para a sua vota

ção.
Assim

A bancada pessedísta se

. etirou do plenário e não

deu número para que a ile
galidade se processasse.
Por sua vez>o Presidente

llávio Ferrari abandonou a

presidência da Casa e os go-
"

)
vernistas ficaram falando

aparecerão

sôzinhos. Não aceitaram os
meu-se mais e mais. Depois,

bons argumentos .por 'bem. timid t t d o: 1m1 amente, ,es en eu

Lev�ram a lição que bem
,braço e tocou com dois de-

mereciam,

t
dos apenas, as mãos lívidas

.' O v�reador Gercino �ilva e frias do morto. Não poude
e Osn� Melo bufaram de

sopitar um soluço nem es
"uiva �ontra o Pr�sidente. I tancar as lágrimas que lhe
Deviam os udemstas sa- embaciaram os olhos mortí

ber que um dia é da Caça
e outra do Caçador ...
Foram assim repudiadas

as ilegalidades governistas
xun desassombro dos verea-

ços. Levou os dois dedos do Calvario e no local on

aos lábios trêmulos e bei- de Cristo subiu ao céu.
Por tudo isso a missa de

Natal na Capela de Nossa
Senhora do Parto teve

uma afluência jamais vis-
ta.

A grande romaria con

tinua diariamente, tendo
milhares de pessoas acor

rido ao templo da rua Con-

. [ou-os numa reverência

sentida, que jámais esque
cerei. Pela unção comovida.
Por aquelas rugas que se

Ulliã� oposicloni'Sla ,. Entrevista
do dep. Befmas Pe.relra de Souza
PORTO ALEGRE, 4 (V. cas deste país, para que

A.) -

-

O deputado Her- elas possam assim cumprir
mes Pereira de Souza, fa- a alta missão que lhe está
lando à reportagem quan- reservada. Constato com,

do foi à convenção munici- .satlsfaçãe que a idéia p,re- JpaI do PSD em Rio Gran- conizada pelo meu ilustre

de, declarou: correligionário, encontrou

a maior, receptividade, nas

êles dores da oposição.
como anjos perante o povo,

enquanto os processos apro
vados co, nulidades esta

rão sujeitos a serem repu
diados pela Justiça.
Entretanto, os pessedístas

estiveram atentos. DES. JOSÉ ROCHA
Tratava-se de projetos es- FERREIRA 'BASTOS

Os governistas saíram ca

'�JÍsbaixo, envergonhados e

derrotados com o golpe de

fôrça que tentaram desferir
contra o nosso Povo.

arquearam mais. Por aque
les olhos mortiços que, se

apagaram. Por aqueles lá
bios exangues qeu beijaram
uma amizade. Por aquela
velhice pobre que envolvia

NR' G dum coração imenso, tradu- O'· tO raD e
zido no gesto, na presença

-

senciais para o Povo e a sua ·Via aérea, segue hoje
votação não poderia ser para Salvador o Sr. Des.

procedida sem todos os re- José Rocha Ferreira Bas

quisitos legais, como são, tos, Vice-Presidente' do

por exemplo, os pareceres Tribunal de Justiça e Cate

das comissões. "drático de Direito Penal

Encontrando-se em maio- da Faculdade de Direito.
nho, respondeu com uma

ria o jocoso líder governis- A S. Excia., que há pOU-F
" voz que vinha de longe,

ta Gercíno Silva tentou ''fa- co foi reconduzido pelos abafada: "Mais do que isso.'
zer aprovar projetos sem seus pares à Corregedoria Era meu amigo". Lá fora, a'
Pareceres, requerendo a Geral da Justiça,-, os votos

chuva cessára como por en-
sua dispensa_. Ora, isso era

I.
de boa viagem de "O Esta-

canto. E a multidão
'

reve-
uma ilegalidade. do". .

rente, em passos surdos, se
guia o corpo daquele que,
em vida, se chamara Vidal
Ramos ...

do Sul
e na emoção, junto ao mor

to. A saída, perguntei-lhe
ajudando-o a-descer os de-

�raus da Assembléia: "Era
.seu parente?" Como se ti
vesse despertado de um so-

democrati-
A respeito 'da "Frente -,

Democrática" no Rio G.
.

do Sul, declarou:

- "Apoiei, desde o iní
organizações partidariascio, o esquema Etelvino,

, está vitoriosa no seio
porque representa nobre

esforço do governador de
P. S. D."-.

Pernambuco no sentido de

UM INCENDIO DESTRUIU A USINA
ELÉTRICA DO BALNEÁRIO DE

__ PIÇARRAS _

Apêlo aos Poderes Públicos para a restauração
,Segundo informações 1 rada, em breve, aquela Usi

transmitidas pela Sociedade na Elétrica que tantos e ele

Amigos de Piçarras, pavo- vados serviços vinha pres

roso incêndio destruiu com- tando ao Povo e ao progres

pletamente a Usina Elétrica so daquela nossa movimen

daquela Iocalídade, em a tada praia balneária.
'

noite' de 30 de dezembro Até o momento em que

nos transmitiu a notícia aci

ma solicita-nos apelemos pa
ra os poderes públicos no

' .. BUM unir as forças
----------------- -------

NÃO COMEÇOU BEM O ANO NOVO
� '(Não tenho duvidas

de que a "Frente Demo
. cratica", no Rio Grande
10 Sul, vai resolver o pro

Para a nossa Capital o alí haviam sido atropelados blema da- sucessão esta

ano de 1954 ,não começou por um caminhão, cuja dual".

bem. . . identificação não fôra possí- E sobre as possibilida-
No dia 2, um casal foi a- vel conseguir. Aquelas duas des do PSD, respondeu:

tropelado por uma "barata" crianças, que eram irmãs, I - "O PSD está _fortaM
de Recife, dirigida pelo pró- toram conduzidas ao Hospi- cido no país, como -nunca

prio Inspetor Geral do tal de Caridade desta cída-Í esteve. Vai voltar, as pro

Trânsito dêste Estado, con de, pelo motorista infor- ximas eleições para as Ca-

forme noticia em separado, mante. 'las Legislativas com uma '

ATÉ . QUANDO, SR. INSPETOR DO No dia de ôntem, 3, pelas Uma das crianças, de no- representação ainda maior
/

TRÂNSITO?
.

L4 horas, violento temporal me Adernar João Silveira, do que a atual. O PSD é

Até quando o -sr. Inspe- Segundo a nossa repor- desabou sôbre esta "ilha filho de João Miguel Silvei- verdadeiramente o maior

tor Geral de Trânsito fará tagem conseguiu saber o dos casos raros", ocasíonan- ra, com 6 anos de idade, re- partido do país, que tem

das suas? automóvel que, o Ten. Mil- do sérios prejuízos, Na baía sidente' em Pontedo Imaruí, suas grandes forças nas
�s suas ..• "

Terminou o ano de 1953 ton Lemos do Prado dirigia,

I
Sul, de' cujo quadrante so- ao dar entrada naquele Hos:' populações rurais, e nos

.com vários casos criados pe- .com chapa de Recife, en;, prou fortíssimo
. vento, as pital, jáv-se encontrava sem centros urbanos, mais dO)10 sr. Inspetor Geral de contra-se nesta Capital, re- ág�as agitadas jog'aram .� vida. A outra, menino João, que qualquer outra organi- .

't d" 1 R b d "FI ,com 8 anos de l'dade, contl'- zação". '

Trânsito e mál desponta o tido à disposição das auto- '
ra 1ClOna e oca or o-

de 1954, outros casos sur- ridades daqGela Capital.' \ rianópolis" sôbre a praia do núa em estado desespera- Quanto ao :PSD gaucho,

gemo Assim foi que aquele Até quando o sr., Inspetor' Mercado, onde o mesmo.en- dor. • disse' o parlamentar:
Chefe de Trânsito, no dia 2 Geral de Trânsito fará das calhou.

.

O cadáver da inditosa cri- --,- "Sempre foi uma pu

do corrente, em Itacorobí, suas? E' a pergunta que for- 'Ainda no dia 3 (domin- ança foi recolhido ao necro- jante e combativa organi-

por volta das 19 horas, diri- mulamos às Autoridades. go), esteve na Deleggcia tério da �. S. P. para ser zação. Nas eleições passa-

gindo uma "barata" de côr Regional de Polícia o sr. autopsiado. das, nas quais lutou contra

preta, com placa de Recife, Pedro Ávila,·
'

comerci�nte Foi aberto o compe�ente todas as adversidades pos-

atropelou' um casal, sr. Dé.
MORRERAM CINCO residente em Coqueiros, inquérito, e, oportunamente, siveis, djemonstroli essa

cio Vieira e Dona Cecília PESSOAS POR HORA queixandp-se de haver seu dáremos mais detalhes SQ- verdade. Os desmandos do

Vieira, ficando esta senho- filho Plínio, com 12_ ano� de bre fatos tão dolorosos, que governo, a {alt:a de since-

ra com fratura em uma per-
WASHINGTON, 4 (U. idade, sido espancado pelo vem empanar o Ano Novo. ridade de seus agentes, as

na é seu marido com esco-
P.) - As previsões de que individuo Berto de tal, re- I

- 'promessas não cumpridas,
o Conselho de Segurança sidenténo BaÍl:ro de Bom

I NORDESTINOS as mentiras eleitorais, de-
Nacional fêz em princípios Abrigo, recebendo equimo-,i "VENDIDOS" ram ao povo o ,exato co-

dessa semana de que 360 se na cabeça. .
GOlAS, 3 (U. P.) nhecim�nto da sinceridade

. pess�as iriam morre em Ontem,
.

às 8 horas, o mo-, Cêrca de 2.500. caminhões pessedista e da mistifica-
acidentes, de tráfego no torista Aritônio Manoel dos carregados de nordestinos ção daqueles que � engana-

"O Banco do Brasil S.A., fim desta semana foram Santos, do Departamento já entraram' em Goiás e ram na ultima campanha".
comunica que no próximo cumpridas. de Sa�eamento, comúnicou muitos dos flagelados, que Finalmente, sobre o Fun
dia seis (6), quarta-feira, Assim, até as priIl'!.eiras a Delegacia: Regional de, Po- chegam famintos, estão do Partidário, disse ser

por ser dia santlficado, dará horas ,de hoj�, m,ais de 200 lícia que, ao passar entre sendo "vendidos" na zona uma tentativa moralizado
o seu expediente no horário' pessoas perderam a vidéj. o São Jo'sé e Palhoça, depa- de Ceres Rupiª-taba con- t ra, que infelizmente
de sábado, isto é, das 9,30 às

I
que representa uma média rou com dois menores em forme denúncias

'.. a,,,,,as _foi- bem c9rtn'l:1��oOnâiOa
hOl',ªS". '

.. .

.' [de 5 p�ssoa por ho�a. estado desesperadol' e que na imprensa de dCiiâili::�P' ;

.. lJ���to.S!'�r"}1
'

Atropelamentos --Espancamento_ - Tempo
ral -, Trazem tristezas ao início dêste ano

findo. redigimos esta nota faltava-

Q mesmo telegrama que nos notícias detalhadas sô�

sentido de que seja restau-

bre o incendio, mas consi

derando a informação, bem
se póde avaliar dos prejui
zos incalculáveis.

riacões gener.alizadas.�
_

.....

BANCO DO BRASIL
S. A.

Cecília)�

o MAIOR CABO DE
ALTA TENSÃO DO

MUNDO
ROMA, 3( U. P.) - As

famosas ilhas da idade an-

tiga, que a mitólogía cele

brizou, Scylla e Charybre,
za Soccas, com 8,7; 3°, Mi- serão ligadas por um cabo
guel..Cavalcanti Filho, com 'de alta tensão, que será o

8,65; 4°,Âmélia Corrêa Tei- mais comprido do mundo.

e

do

Recebemos:
Lajes, 29 de dezembro de Hl53.
Guilherme Tal.
Pela última vez, tentarei entrar de sola no

"Frechando", a fim de aparar as cegas estocadas
com o que o nobre deputado Enedino Ribeiro pro
cura atingir-me por meio de seu "soit disant" "suel
to'.', publicado num dos últimos-números do "Diário
da Manhã", sob o título de "Proêmio".

O encanzinado contador de lorotas afirma, em

uma das soezes investidas que' me faz,' que não me

xecom ninguem, más responde com dure-za aos ata

ques de quaisquer flibusteiros que tenham a "cora
gem" ou a "temeridade" de enfrentá-lo.

Não se lembra, o desmemoriado santarrão, que
foi êle o primeiro a atacar-me, embora da, moita,
quando escreveu, em 1946, ao senhor Nerêu Ramos,
pedindo-lhe, com a espinha em arco, a cadeira de
deputado estadual, porque me julgava indigno de
ocupá-la. Jactava-se, o pessedista reiúno, nessa car

ta, de férvida lealdade partidária, enquanto eu ti
nha, para êle,. a atitude ambígua de pertencer a dois

- partidos.
Por instâncias do antigo "chereta" do senhor

Nerêu Ramos, essa carta difamatória, guardada há
sete anos nos arquivos do P. S. D., foi estampada
em "Frechando".

'Respondi, como me competia, aos grosseiros in-
.

sultos contidos na carta mofina, mas, o farisaico "ho
mem de bem", aquêle que não bole com ninguem,
salta ao terreiro, para dizer no mistifório "Proêrnío"
que pretende atolar-me a flamante pena Parker nas
paletas, até sair fumaça. Relembra, no mais purõ
cassange, os apelidos que 'me dera e me chama de
"pintito", ,"biriya", '''esculápio de Urupema" e ou
tras cousas que lhe acodem à mente de refinado
truão.

.

Não irei reavivar os apelidos por que o chucro
propagandista de caneta Parker - com maiúsculas
no. seu jogralesco "Proêmio" - é' conhecido, mas
riscarei as mirradas paletas do meu detrator com as

garras de "pintito", sem lançar-me ao lodacal de
injúrias em que êle mergulhou, senão para

J

catar
ten,ras minhoquinhas _e cobrar, assim, a "coragem"
e a "temeridade" de sustentar a rinha. ,

Póde o bebe-môlhos udenista da última hora
atacar-me o quanto quiser, mas as suas fanfarronia�
e bravatas não foram bastantes, até agora, para pro
varem os boatos que assoalhou em sua malévola
carta de 1946, com que, para dourar a pílula de suas

'

"virtudes, procurou achincalhar-me aos olhos dos
chefes do partido a que pertenço.

Sinceramente agradecido, aqui fica o

velho amigo e correligionário.
Joaquim, Pinto de Al'1'uda

';,

xxx

Qualquer dia eu me meto nesse rompe-rasga.
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