
.-<l _"()� (�
.

(

!
Omsil antiaoDii-:
rio d. S. Catarina

nlRETOR ,-Ru�enl de' IArruela Ramol
_

l�ftENTE F ,
Domlnlol • II 'de Aquino� •

...�,,_., ......-

EdiÇã;-de hoje _: 8 paginas

Ano XL

M. 11.796

"

-

I &aÍllmzlÇãO do,·!!!·t!.!CIDADE DO VATICA- uma ordem pos�tiva pa�a:::::======_.....l�����������- NO, 7 (U.P.) - O pápa Pio que acei:asse a mlt�a de bl�-_._� ---'/::;_--:---;:-
CrI 1...

'

XII anunciou, hoje, que, a po por ele recusada. Mals,Florl'ano'poll's, Sexta-feira, 8 de Janeiro de 1954
, �

d d al e paWI:" .. -

29 de- maio dêste ano, se rea- tal' e, como car e -

O .LADRÃO DEIXOU
lizará a solene canonização triarca de Veneza, se fez

,CARTEIRA -

de Pio X falecido em 1914 amar por toda a Itália pelas
RIO, 7 (V. A) _ Márío 'e beatific�do no último Ano suas obras de :aridade e

da Silva, residente na R\la Santo. pela sua devoça04· d A

t. _ .

A
. . realizará ElEitO papa a ',e agos oCoronel Camisão, 909, quel� cerlmoma se

b 1 Vt
..

t 'da ao descampado, na enorme de 1903, esta e eceu no a-ou-se on em, as au qrl -

'. .

d d 200 D P d" na "'."raça de São Pedro, para ticano um estrito regime dees o .. e que
dfacílitar a assistência dos nusterídade, con enou amadrugada de ontem, sua ,

f A 1 dO míílhares de peregrinos que, opulêneia, pôs' fim à práticaresidência ora assa ta a. ."

. _ de encomendar a composi-ladrão penetrou no prédio, segundo se espera, virao a

retirando os pinos da do- Roma, por essa ocasião.

bradiça da [anela e roubou Pio X será o primeiro pa

dali, roupas, um relógio e {ia canonizado em 282 anos.

dinheiro, tudo avaliado em O último pontifice elevado
aos altares foi S. Pio V, ea

aquêle nonízado a 22 de maio de
1712.

Pela PoUtica
o ACôRDO MINEIRO I tal, sr. Creso Bezerra, li:
RIO, 7 (V. A) - O de- der pessedista. O sr. Safe

'putado J o s é Bonifácio," Filho vai demorar-se em

uma das primeiras vozes' Natal durante 15 dias, não

que se levantaram. contra I assistindo portanto; rea-

I a tentativa de acôrdo polí- bertura do

�ongress,
o Na

tico em Minas Gerais, visi- cíonal. Falando a reporta
tau '0 brigadeiro Eduardo genÍ, o vice-pI:esidente da

Gomes, dia 30 de dezêmbro República informou que

ultimo. Logo após, eemo se pretende descansar, rever

recorda, o brigadeiro rece- parentes e amigos;
beu as visitas dos srs. Ma-, ACUSADO
galhães 'Pinto e outros a- S. PAUtO, 7 (V. A.)
deptos da "entente", que_:"'_ O sr. Jânio Quadros,

senhor encontr.ou unia car-
na certa foram dizer ao prefeito de São Paulo, es-

hteira, que, presume, ten aex:candidato udenista das tá sob suspeita de ter aiu- ,

d' _Ad sido deixado pelo la rao,excelen'cias da iniciativa dado a corrente do sr. e-

Pno nomento da fuga. er-d''o governador Juscelíno mar de Barros a conquistar
1tence a carteira a ManueKub'l·t'schek. Mas a verda- a presidencia da Câmara

Roberto, referencia 22, ma-de e, 'que o brigadeiro E- Municipal da capital pau.- .

tricula 4.517, da adminis-l1íi�téLtr1itllte1rrt)i'��Ii!;,,"'--r,�!tr�����ac.a�b�o.'u�m..e.s�- lista, com a eleição para o

'-I---�- ,':�."}.k..__ ..: �''b.. traçao do Porto do Rio de
i>:1 Tlha:

� �

�"-1��''''''
cargo do' sr. 'Wl1llam

;:''''-1''><'r iamente. lemo Na ocasião do pleito, Janeir,
PACIFICAÇÃO o :andidato. derr_otaclg; sr.

-

'LÕ·N"'
....

G-E-V-I-D-A-D-E-NATAL, 7 (V . .N.) Joao Sampaio, nao quis vo-
O governador Silvio Pe- ta em seu próprio nome, A ave de rapina pode vi
drosa conferenciou longa- motivo priricipal por que a ver mais de um século. A-TOULOUSE, França, 7 Argélia para a base de
mente com o vice-presiden- corrente'''adhemarista'' ga-I nos atrás foi encontrada, na(U. P.) - Grupos de so-I Mont-d�-Marsan,. p e�r t o te Café, Filho constando

I

nhou a ,presidencia. Mas, Dinamarca uma águia quecorro chegaram hoje aos desta cidade, caiu terça- que hajam tratado de as-I de qualquer maneira, o P. trazia ao pescoço uma cordestroços de um avião mi- Jeira passada após' .chocar sunto,s políticos relaciona- D. G. recebeu denúncias rente com a seguinte inslitar francê� que há uma contra um monte na região dos com a pacificação no naquele sentido e resolveu crição: "Capturada e possemana caiu n?s nevados do Vale de Balmeta, nos Estado. "-Logo depois da !,eunir o Diretorio Estadual ta em liberdade por R. EPirineus e encontraram os Pirineus Orientais. A bor-] conferência com o vice- para discutir o assunto. Andersons, em 1792".cadáveres congelados de 10 ::lo viajavam nove

mem-l presidente da República ode seus 11 tripulantes. bras da F�rç� A�rea �r�n- governador Silvio PedrosaUm destacamento de cesa e dois técnicos CIVIS. recebeu o prefeito de Na-

cinco mil cruzeiros.
Junto à janela,

----

::-âo de música sacra aos

corr.positores de fama e res-

I

t·.; l'ou o canto gregoriano.
Sua' condenação ao mo

dernismo figura entre os

maiores documentos da

Igreja. Sua humildade pes
.soal era impressionante.

Missa de 7· Dia
A Iamilia-do CeI. Vidal Ramos con

vida
-

os parentes e pessoas de suas rela

ções para assistirem à Missa que, por

�lma do seit ínesquecívcl ch�re, mandará
celebrar h o j e dia (8), sexta-feira,

Sabe-se que pelo menos

mais seis bem-aventurados
<:erão proclatlados santos
neste Ano Mariano de 1954.
são êles: o padre Pierre
Louis Marie Chanel, o prí-

flect1sou sempre os presen
tec sobretudo as repetidas
o:el'tas de relógios finos,
que lhe eram feitas em vis
ta do velho relógio de ni

quel que usou durante rmil-meiro martir da Oceania;
M"aria Crossifissa di Rosa; tos anos.

• _�_" _. 1 '. , :':_..{'J"J'ta �z.� declarou:
. nlll-1Q - Domingo SOlRÉE M�relra italiãna, l:unãacrora' .... ___ ,

da Ordem das Servidoras "Cheguei pobre' �o ':\r-�......._
da Caridade; Domenico Sa- no e continúo pobre". Seus
vio, jovem discípulo de ,S. esforços erp. favor da pa�João Bosco; Vincenzo -Pal- 'mundial, foram incessantes;, '

�lotti, fundador da Socieda- especialmente no' último
decdo Apostolado Católico ano do seu pontificado. Tra
!) padre jesuita Giusepp€ teu, por todos os meios, de
Pígnatellí; e o padre Gas impedir à primeira guerra
pare deI Búfalo, fundador mundial, e, quando o impeda Ordem dos Missíonártos rador Francisco José, da
de Preciosissimo Sangue de Austria, lhe pediu sua ben
Jesus. Pio X foi beatificadr cão, já depois de iniciada a
a 3 de junho de 1953, após !,onflagração., -respondeu:37 anos de petições de tode "Não abençôo a guerra; só
:::o mundo para que se lhe re- abençôo a paz".conhecesse a santidade. Comentou-se muitas ve-
Conhecido ainda vida co- zes, que a dor que lh.e eau

mo o "papa santo", por .sua ·�ú a explosão da guerra:�xtrema ,p����e, �umilda-. precipitou sua morte, oco.1"'
'de e caricláde, Pio X nasceu rida a 20 ·de agôsto de 1914.-

�na aldeia de Riese, no n�- "

Foi t;eatificado po.r Pio.
'€; da Itália, a'2 de junho. de XII, depois cjue a Igreja a-
1853, de tima familia pobre. povo!.! dois milagres atri'Seu nome de batismo. foi buidos à sua intercessão.Giuseppe Sarto. : Em ambo.s os casos, tratava-

MODESTIA se de tumores curados porMuito modesto, o papa meio dê: orações ao papaLeão XIII teve de dar-lhe santo.

�--------------------�-------------------
x

,

ENCONTRARAM OS CADÁVERES
CONGELAPOs'

x

Os "Magistrados" , Viraram
tabus - Ele-itorais

.

guardas civis espanhóis
que escal�u a montanha
partindo do 'lado "sul co- O

']._municou pelo rádio que
_ �s corpos foram encon-

" { t:ado's <ientro' dá: destl.'uida 'R'IO' l' (,,"T M) O B
�

l�' .
,

'�, V. rt. ;;...._ 1::Jl'e- .di;sj, como socieda8e <", 'de
'j fu�elagém do avião. Outtos 'd 'i 'd 'R" "bl�"

'

,_,
:;1 en e a epu lca apro-. economia mista e, não. co-'. oito cadáveres estavam dis-

d C' 1
'

.

vou parecer a onsu to.- mo entidade autárquica.

d .

O . ! '
_
semma os nas cer�amas. _ ! ria Geral da' República re- motivo por que não se apli-

_corpo que falta amda nao

IlatiVo. à caracterização do
I
ca ao. seu pesoal a lei 1.765havia sido encontrado. rnstituto de Resseguros do de 1952; qúe concedeu abo-O avião, que voava de
'd � -.
1 no ,e emergencla aos ser-

vidores públicos.

INSTITUTO DE RESSEGUROS
É APTARQUIA

NÃO

':"q "P�1·-i'!;�?:h,�Cl'gt\�. :pareça,. é � ��;�":,���}.? �Sl"
,�re)1,ern�(tm:.Jl.0 fi!'Siítâo." dCl?_()�s,â·�. S'U . te!"!as �eJim de ?ano, no Rio de Janezro, l'egres ou a ten·a. "

Nãô ve'io a FlO1'ianopolis, onele a "sua; In'esença,
por cúto, de've estar sendo 1'eclamada, pois des
ele o dia 17 de dezemb1·0. o Estado está se.111 nin-.

guern no govêrno. Reg1'essou do. Rio direto a São
Francisco, onde, depois de amdnhã vai hav�r
e'leição para Prefeito. S. Exa. foi ver co.mo vão
as.. coisas e cabalm' eleito1'es, fazéndo mais pro
messas. Dizem que prometeu até dm' um jeito
no armazem do pôrto, que rachou, novinho. em

jôlha. Além ele S. E;ra., para São Francisco se

guiu também o. Sl·. dr.. Oswaldo Bulcão Viana,PARIS, 7 (U. P.) O Juiz em disponibilidade. Os dóis magistrados vão
secretál:io de Estado

! excrce1' as elev(tdas funções de cabos eleitorais.
as Belas Artes ariun�:�� I· Enqlwnto eleds se ,abala�n assim, sac1·if.icando a

._ I compostum os 1'espectwos cargos, a tmp1'ensaque o Fundo dos Irmaos

I
rosada, por a,qui, continúa dizendo que o. P.S.D.Rockefeller dotou 100 mi- não �xiste! Pam _quê, então, to�?s. e?sses eijor- ,

lhôes de francos para res- ços, a c'Usta de tao gmnde sacnfww.
taurar o·s edifícios fi os tér-

.)�()�()�()._.()�()....()._. .::-....().-.()�()...
que.
-----��._,_:__-

O Tempo

RIO, 7 (V. A) - Cêrc� bara, as autoridades de-.das 22,00 horas de ante-ôn- sembal'caram ante-óntem
teríl uma unidade da lV(ari- centenas de caixas de uis-

DUTRA

PALÁCIO DE VER
SALHES

LIBr�RDADE PARA O ASSASSINO DE
TROTSKY

•

PRESO EM ALTO�MAR POR UM
DESTROYER

CIDADE DO ME'XICO, .hoje, que o assassino de
7 (U. P.) - O juiz Ignác�o Leon Trotsky, Jacques
Calderon Alvarez, da '6a Mornard, lhe havia -pedido
Vara Crblinal, confirmou, que o ajudasse a o.bter sua

liberdade condicional.
A auto.ridade judicial a·

-------

.::ima é a mesma que em
renos 'do histórico Palácio1941 condenou a Mornard
de Versalhes, inclusive o.

nha de Guerra informou à
Delegacia de Orftem Políti
ca e Social que capturára
em alto mar,_,o barco "EI;RIO, 7 (V. A) - Re-I cujo, enterramento. reali
M d" d. , . onjai e, e que se ser-percutiu

.

dolorosam e n t e zou-se ontem no Cemilierlc.
d 'lh d tVla a qua 1'1 a e con ra-nesta Capital o falecimento de São Jo.ão Batista. 'I '

f·· d b 'lh f
,bandlstas para transportardo general de Exército O lCial e 1'1 ante o·
,.,

para o nosso paIS 2.303 cal-John Rockefeller III. Joaq!1im Ribeiro _l)1;.l;t;ra, lha de servicos prestados d' b' d••••••••••••••••••••••e �...... '

,

.

1

I
xas e Ulsque, re ocan o-ono paIS e, em parbcu ar, ,.

d P M'
, RECONHECIDO O INSTITU O

no EX'ército, onde desempe. paA:a tO cdaIsd a

rtaç: t aua.

TECNOLÓGICO ' . - ar, e e an e-on em oITl10U numerosas comlssoe�
I t S d D 1,. A -. ,nspe or

. oares, a e e-de lmportancla e exerceu .

'd O d P l't"gacla e r em o I lca ecomandos de responsahili S
.

1 t. . . OCla, es our�a a casa.màs de ontem: Máximadade, o Ilustre rmhtar gran- d I 4- b d'usa a pe os cO'n.:,a an IS- 233M" 203jeara, mercê de suas virtu-
,
,. lmma ,.. tas para armazenamentodes de 'cidadão e de profis- ôo contrabaJado, mi Barra

da Tijuca, apreendendo 89,
caixas de uisque ("Gold
Label", "Vat69" e "Bells).
ARESTADO O "EL MOA-

DISPOSTO �A
REGRESSAR GENERAL JOAQUIM RIBEIROem razão do assassinio de

"Petit Trianon" e a Casa'vVASHINGTON, 7 (U. Trotsky 'no. ano anterior.
Calderon Alvarez 'decla� de Campo da rainha cons-

d 'd' fI truída para M� Antonie-thur Dean está pronto,para rou que na a po la étzer"
,

C ,." õ· f _

d . 'ta.regressar a orela em p IS sua uncao e presl-J ',' I A oferta foi feita porqualquer momento", se se dente do Tribunal termi-
chega a um convênio satis- aou em dezembro, acres
fatório com os comunistas céntando que corresponde
para reiniciar as conversa- agora ao novo presidente
ções de Pan Mun Jom. do Tribunal, Gelio Lai'a
Henry Suydam, do Ser- Eroza considerar o caso e RIO, 7 (V. A:) - O pre- Força Aérea Brasileira emviço de Imprensa do Depar- tomar uma decisão. sidente da República sau-' particular.• tamento de Estado, disse Mornard ainda não soli- cionau ontem a seguinte 'b) - manter curs deque têm sido feitas "explo� citou oficialmente a liber- 1

. I - .

't' deI: extensao unIverSI ana, erações" por vias "indire- dade condicional. O Instituto Tecnológico pós-graduação e de douto-'tas" que podem conduzir de Aeronáutica do Centro rado.ao reinício das discussões, Técnico de Aeronáutica, c) - promover; atravése que Dean viajará para a CAÇA AOS HO- com sede no município de da»educação e da pesquisa, ria e todas as süas promo-
Coréia se os vermêlhos se MENS-MACACQS São José 'dos Campos, no o progresso das ciencias eI

ções, até ao. generalato, fo-
retratarem das acusações�. Estado de São Paulo é um das técnicas relacionadas.

ram pelo princípio do me-
,.de perfídia que lançaram KUALA, LUMPUR, Ma- estabelecimento de educa- com á aeronáutica. A disposição das autori-recimento.contra os Estado.s 'dos, laia,'7 (U. P.) � Vinte po- ção e ensino superior, sób 9s diplomas ""e certifica- dades militares, -enco.ntra-em 10 de dezembro _pasa- liciais especiais com ordens a jurisdição do Ministério do.s de habilitação expedi- O Sr. General Joª.im se no cais da Ilha das Co-do, motivo.' p�lo qual Dean de "caçá-los vivos" parti: da Aeronáutica. "

dos pelo Instituto Tecno16- Ribeiro Dutra 'nasceu a 17 bras o barco "EI. Moajhaid",se retiro.u de Pan Mun ram hoje a procura dos O Instit'l:1to Tecnológico gico de Aeron�utica serão de Março de 1896, tendO' de bandeir,a ;marroquina, I
Jóm, lendários ho.mens-macacos de Aeronáutica tem por reco.nhecidos cO'mo oficial- iniciado sua carreira em .. que· vinha sendo utilizadoOs comunistas acusaram que, estão atemõrizando as objetivo: mente válidos, para' todos 1913. Pos�ia o's cu�sos da pela quadrilha de contra-os Estados Unid'Q$lde terem aldeias do norte do país, a) - ministrar o ensino os�feitos legais. arplas e de aJ?§fJeiçoamen- bandistas de "whisky" queO' que. � 1l:sses "homens-macacos"! e a educação necessarios à ,'�� diplorw, c�nferidos to e medalhas por bons SEM'- vem sendo desbaratada pe-Coréia do 'S a pôr em li- são alto��cobertos' de pelos I

formação de profissiopais :QMínstituto Te�nológico viços prestados no 'Exerci- la Alfandega, em co.laboberdade a 27.000 comunis- e muito fortes, cheirandó a
I
de nivel superior,. nas espe- de Aeronáutica serão 'Í'egis- to. ! ração com a Policia. Dotas, como ocorreu em ju- animal, segundo I�S infor- :.cializações de interêsse t1f- trados no Ministério da Deixou viuva D. Maria' "EI Moajhaid", que foi cap-Ílho. passado. � mações aqui chegadas; 'ra a viação em geral, e à ,Aeronáutica. Eglantina Dutra. J turado no. Farol de Guana-

P.) - O embaixad<:>r Ar-

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 8.

Tempo - Instável, sujei
'to a chuvas.

, Temperatura - Em de
clinio.
Ventos - Do quadrante

Sul, frescos.

Temperaturas - Extre-

O RISO DA CIDADE .. ·sional capaz, m�recida es

tima e alto conceito. Per
tencia à Arma de Cavala-

JHAID"

A U. D. N. quer fa-
.

zer um acôrdo para
moràlizar as eleições!
Leu isso nos Jormiis?'
- Li! Mas êsse acôrdo é

só nos Estados onde
ela não é govêrno!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTRA SONO\�-
TERAPIA

2 . Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Jarteiro 'de 1954 O ESTADO
""",e:::z======���=="=7==�==�===�===="""""""=�"'='=====�=="""""""====�""""""'��--= -----..-:.. - -- - .. _-_

M E D I C O S. I
ADVOGADOS I

MÁRIO DE LAR,MO [ DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i DR: JOSÉ MEDEI- i, ADMINISTRAÇÃO

CANTIÇA-O' .CIIEREM I W. MUSSI ROS VIEIRA I Redação e Oficinas, à rua

, _ . I Conselheiro Mafra, n, 160
- MÉDICO - I' e

- ADVOGAD(� - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO. NACIONAL DE

DR ANT
-

NIO DIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L T'OS' DOENÇAS MENTAIS • O '

,

- Santa Catarina -1 RAMOS.

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

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Salf!Ana. - MÉDICOS - AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moder�o da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

SIFILIS ')mpotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
Consultório - Rua 'I'ira-: Rua 'I'iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

C ADVOGAriOi
dentes, 9. onsultas das 15 às 19 SENHORAS, com modem os � 50 andar.

I:J'OR
-

h
Dr. Estêvam Fregapani

1: ARIO: oras. méto-dos de diagnósticos e Tel.: 22-5924
Das 9 a, s 11 fi das 13 a' s 16 FONE 341-'

Causas cíveis e trabalhistas
• ç : D. t.ratamento. Janeiro.

. CONTABILISTA:
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE-, Reprejor Lida.
,. Acácio Garibaldi S. Thiago'

Tel.: Cons. - 3.41S - Res. 54 -:- Estreito, . RO - SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
mEL 62

Assuntos fiscais em geral. -I- 2.276 - Florianópolis. 1'. - 45. - METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. '

\-' -----;--- Radioterapiap 01' ondas
Edifício "IPASE"-5° andar

Tel.: 32-9873 - São Paulo Ne'goel·os de O as·-DR. ROMEU BASTOS DR. ).\'iARIO WEN': curtas-Eletrocoagulaçâo - ASSINÁTURAS
'.

.

'. '.' '. C _ 18UPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- 'Na Capital
_ MÉI)I-CO�-;- CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

n.. INDO
Ano ........ Cr$ 170,Ofr ,��,

Com- I ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua 'I'rajano, ,.. Se fi t C $ 90,00prâtíca no lIo�pita '

l110cS 1'e .. . . r
.' I'

São Pranêísc« de Assis-e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do e No Interior ,A SUBRAL, corri escritório no Edifício São·
. Sànt��Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio.

'

DR- CLÁUDIO Ano Cr$ 200,00 Jorge - Sala 4, oferece á venda: J
.

Janeiro \ -Consultas : Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho- Semestre r- ,Cr$, 110';00 �
,

4,Lot�s de, terreno, inclusivo uma magnífica Ca-

CI;íNICA GERAL DE raso ras �. Dr. MUSSI. BORGES "::,,A.lrúncios mediante con-
I

sa de alvenaria, situados' á rua Presidente Coutinho;
ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra,

�

ADVOGADOS ' frálo.;:
_ ,

. .', I -, Duas casas de alvenaria é urna de madeira

Consültório: . Av. Getúlio
I
J ún ior, 4.5. Tel. 2.812. j MU�S�I. ..,. Fo-ro em geral, Recursos Os originais, mesmo não; .' (construção recente); situadas á rua 'Cel, Pedro De-

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. I Residência: Avenida Trom- perante o Sup.remo rrTibun_aII publicados, não serão devol- I . ·mqro.......-::::.Y'�"!.:..J:.-%�"....,.�� --. ..-'- -
,_

�
_

'

Horé+io : Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84.
.

Federal e "I'ribunal Federa-F 'v1dv '-l'.
-

.:«: ......''t
..,;?:-,,".-,-,,,"_,_-��'--''�. ,". '. .

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA... IDR- A SAN""''' -.:;:'L''-,._J.QeJ�ac.l.:..r..�M .: :
',' �re.ção não se. :espo�-,t, Uín oonjunto _d

...e_ c�s�s,'de nladêil"a.- Estreito;
horas. ... \ • _. �

.. _fr.t\.r!li':l A I' ESCRIToRIOS sabilíza pelos conceitos em�-I _

" Lotes de, terreno situados na .NUa Flórida -

Resid�_ Lu��-�i� -

--::; '. --- j

, _Florianópolis - �difício tidos nos artjgos assinados, :, . Estreito, em' prestações suaves e, sem jurosr
'�. .• �

..

021. I DR. JuLIO DOIN (Fo:mado pela F.a?uldade Sao Jorge, rua Trajano, 12 ,/':',
", Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,

_:/
- apt.: L.O Te.. 2 .

I VIEIRA NacI?nal .

de Med1Clna. da - �o andar -:- sala 1.. , .' _(��o--:o.-.��� . medindo. cada um, 13 x 50\�.' ','
/ -

/
R viALMOR zo '

Univecsidade do Brasil), . RIO de J'anehro - .Edif'Icio ] :

e- c'.' - �
..

-: <� "', Uma vila de alvenaría na rua AÍ'ácí�Vaz Canado'
D. " -

ESPECIALISTA EM DOEN-
Médicopor conc�ll'so da As- B?rba ?ato, Avenida Antô- ,Parmacias ; r

: , U�na Casa de alvenaría na-rua Fernando Macha:d�;
MER GARCIA' ÇAS DOS OLHOS, OUVI- slstencI� .� PSIcopatas do. mo Carlos 207 - sala 1008. '-/',

.

"

_. '"

"
" ,I . Ol,t� cas�s de alvenarí.a na Ay:nidé:l Mauro �amos

D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E:GARGA,NTA . D!st:Jto Feder�l,', . de Plantão " I (;mço financiadasipela C�lxa Econômica}: 1"
-

Nacional de Medicina da '. , . '..
Ex-interno do Hospital PS!-

.

'
,"

Um terreno na Avemda Mauro Ramos m di d

Universidade do Brasil
Ex-ASSIstente na Pollclíníca quiátrico e Manicômio Judí- DR. CLARNO G. 10 DIa Santo - Farmácia 13,20 x 2280'

' e m
__

o

Geral do Rio de Janeiro, na F I di'
,

Ex-interno por concurso da Cai�a de Aposentadoria e Eci�rjo da Cdapsitalt ecderad· GALLETTI a Fé - Rua F�lipe Sch-, Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito,
, Maternidade-Escola' x-mo ter.n� a. an a

.

asa e
_. ADVOGADO _ rr.idt, I,medindo 13 x 30, distante .cincoenta metros-da praia .

Pensões da Leopoldina Ral- .

d
(Servic do Prof Octávio MISenCOl' la do RIO de R V't 1\'" 11 60 2 S âb d (t ,_J ) F

.

'-", ',0 • lway e no Hospital São João ua I 01' teire es,. a a o arrie - ar-

R d
.

L')
- Janeiro.

o rigues .ama Batista da Lagoa. FONE:. 2.468. mácia Moderna - Rua João '
OLHOS - OUVID08 __ .. _..... Q"un"_ ..

Ex-interno do Serviço de - Clínica Médica - Doenças _ Florianópolis _

"'............. _.auw ....

Cirul"gia do Hóspital
Curso c��n��l�aer��;�to Na- Nervosas. Pinto.

. , .
I -DR. GUERREIRO DA FONSECA

I A P E T C do Rio de Consultório: Edifício A- �J'V" 3 Dommgo - Farma"-'Ia
I

"__ll-U_"_ d. H aJ
. . ., . . . Consultas diàriamente daól

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

.

Jàneiro 10 às 12 horas.
mélia Neto - Sala 9.

. _ ,Moderna - Rua João Pin- Ree4ita de Oeuloa - Exame d. Í'udo .s. onso para

Médico do Hospital de 3as. e 5as. 'feiras de ui às
Residência: Rua Boc�iuva, Informaçoes to. C1a..ffie.�lo da Preado Amm!.. '

.

Caridade às 18 ho�'a,s. 13C4. l't D' U
_ 9 Sábado (tarde) - Far-

Moderaa Apar.Jha••m.
.

DOENÇAS DE SENHORAS onsu as: as 15 às 18 'eis c.....e6r1. - Vi••oade 'e O, lue Pme. I.
" Aten'de no Hospital de hOI'as. i mácia Santo AntoAnio ,_;..

- PARTOS-OPERAÇÕES '

Caridade, de 8 às 10 horas. Tele,fo.ne: O leitor encontrará, ne!!·' I
CU11S': Rua João Pinto n.16, Consultório: Rua Vito,r'

Rua João Pinto.
, "._)

d 16 00' 1800 Conoultório' 2208 ta coluna" informaçoes que- 10 D' F'
.
,-.;..._------ ---:;Ifr.-

as " �as , Meireles, esqUIna com Sal- R ,td� /. '3 �O'"
.,

necessita, rliàrillmente e ri., I ommgo - armaCla
I

.
' {�

horas. _esl e,nCHt, ;0 ....

I S
A �,--------------_..'_....

Pela manhã atende
danha Mari�ho. , .iy �'11edj�to:' {.

a�to Antonio - Rua João.

p�_$"
" .

0.1'1R.ésidêncla: Travessa DR.
,
ID.AL JORNAIS Telêiom Pmto.' I

,

.i�,·.·"."·.ffi!...iiB
,," '

e ,

di,àriamente no Hos- 2 I ,,�
. Urussanga .

- O Eshldo 3.022 16 Sábado (tarde) Spital de Caridade. ,Apt. 102.. CLíNICA DE CRJANÇAS A Gazeta 2.65, li ,R 'dA
.

I
,Farmácia Catarinense

."eSI enCla:

JOSE- ROS' íLRIO- .. CONSU.LTóRIO
- Fel,i- Di.�r.i.o da T"arde 3579 _

I l/fII �Rua: General Bittencoui!t DR.. ,'�', -

pe SchlUldt, 38. � Dláno da Manhã 2:463. Rua Trajano.
,

.

*/".
" '�",' "'.',

n. 101. ARAUJO CONSULTAS ..:... Das 4. A Verdade.:.: 2.01(11 17 Domingo - Farmácia, ' ,-

.

- 0IJ11AI1TE TODO DIA
.

Telefone: 2.692. Imprensa OfIcIal 2.688 Catarinense - Rua Traja-I / "'-

DR. ARMANDO VA-! CLíNICA MÉDICA "

LÉRIO DE ASSIS i (Tratamento de Bronquites Mira, 25.
(Portaria) .:: : : : :: 2.036 Farmácia Noturna -

Rua!. ,�;; -:
� MÉI5tco _

I em adultüs e crianças). FONE - 3.165. 'T .
- , � ,"'. ,

"
I

C I'" V't M'
Nerêu Ramos 3.831J ra]ªno. I :::' �

'_
� '" '

Dos 'Serviços de Clínica In-
'

onSl1 tOrJO: -I?l' e1re-, .

,... ·l·t 31-7
' ! ,- .... � � ....

I 18 10 d DR GUERREIRO DA lUII ar .:) 24 Domingo - Farmácia' � �JI ;;;',
''''

'"

fa.ntil da-Assistência 1\.lfuni-. es;
,: -:. .' a,n �r." '

o 1
. � '" 't

São Sebastião (Casa I
'
"

.-

,.

-_._,

'- �
cIpal e Hospital de Candade Horallo. Das. 10,00 a" FONSECA d S 'd )

Noturna - Rua Trajano. -- IIIÍ
11 30 d 2. 30' 3 "O h

e au e . . . . .. 3.153
30 S 'b d ( d). éUNICA MÉDICA DE. ,'. e as, as ,u o-I" .:. ' .. Maternidade Doutor

a a o tal' e

. CRIANÇAS E ADULTOS . ra'Rs, 'd�
.

A 'd R' I EM'sPdeCIa}IstaAdo HlhosPItal Carlos Corrêa ... 3.121 Farm.ácia Esperança - Rua
i

_ Alergia _ ti eSI enela: vem a 10 ... 0 erna pare agem CHAl\,WADAS UR- C Ih' M f IB 152 F 2640 I
�

l' F d R
lU onse ,elro ara.

Consultório: Rua Nun�s I ranco" - < one '. ,ampac a ue en a - ..e-
GENTES

I
f V t t t 31 Domingo - Farmácia'

Machado, 7 _ Consultas das '

-

, ',ra.tor
-

.

er o�e 1'0 e C.
Corpo de Bombeiros 3313 \ I

10 às 12 e dás 15 às 17 horas.. -

- RalO X, (radl�g,rafla da Ca-
Serviço Luz (Recla-

. .

I Es�erança - Rua Conse-
,

R
.

r
.

R M h I
DR- ANTONIO,MO- I beca) - Retll'ada de Cor- -

-

2.404 lhelro Mafra. :
eSH enCla: ua arec a -'

P I
- maçoes) .....

'

....

Guilher�e, 5 _ Fone: 3783. NIZ DE ARAGAO pos Extranhos do u mao e
Polícia (Sala Comiso O serviço noturno será

"

,Esofago. '

sário) 2030 f t d I f
,.

CIRURGIA TRElJ1\rrATO'- Receita para uso, de Oculos. .... .... .. • c e e \la o pe as armaClas'

-'-'------,------.1 Polícia (Gab. Dele- S t A tA' M d
LOGIA Consultório - Visconde an o n omo, o erna e

DR I LOBATO I J O P t 2 Alt gado) ...... , ... 2.59·t N t 't d
•

.

.' Ortopedia ue ,tHO 1'e o n.
.

-

.

os o urna, SI ua as as ruas

FILHO Consultório: Joãõ, P'into, da Casa Belo HorIzonte),· João Pinto e Tràjano.
18

Residência - Felipe Sch- COMPANHIAS DE

Doenças do ap!lrelho respi- .

midt, 101 - Tel. 1.560. TRANSPORTE
----

.ratório Das 15 às 17 diàriamenfe. AÉ.REO
TUBERCULOSE Menos aos Sábados

DR. SAMUEL TA,C ...... ; •. -: .... 3.700

RADIOGRAFIA E RADIOS- Res.: Bocaiuva 135.
FONSECA

Cl'uzeiro do Sul •... 2.500

COPIA DOS PULMõES Fone: - 2.714. ,Panair 3.553

'CiturgÚl dá Torax 'DR�EWTON
-

CIRURGIÃO DENTISTA Varig 2.325

Fo.rmado 'pela Faculdade Consultório' e Residência: Lóide Aéreo
.

2.402

Nacional de Medicina, Tisio- D'AVILA� Rua Fernando Machado, 5. neal .. ,0 ••• :::::::: 2:35'8
.logista e Tisiocirurgião �do I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia SCllndinavas : 2.500

Hospital Ncrêu Ramos Doenças de Senhoras l- B1:lca] Dentaduras - Pontes HOTÉIS

Curso r;le e_specialização pçln. Proctologi,a -. Eletricidade Móveis e fixas. Lux . . . . . . . . . . . . .. 2.021

S. N. r::'. Ex-interno e Ex-as- Médica Raio X e Infra"vermelho. Magestic ..... ,.... 2.276

sistente de Cirurg�ado Prof. C011sultório: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a Metropol., .......•.. 3.147

Ug'o Pinheiro Guimarães 'Meireles_ n. 18 - Telefone: �exta"fei,ra das 10 às 12 ho- La Porta ... '" . . .. 3.321

(Rio).
' 1.507. ras, e das 14 às 18 horas. Cacique. < • • • • • • • •• 3.4�9

Cons: "Felipe Schniidt, 38 I C011sultas: Às 11,30 horas Das 8,30 às 12 horas aos Central, :.. 2."9�

I_ Fone 3801. e à tarde das 15 I1m'as em sábados: 'I Estrela .. . . . . . • . .. 3.37]

Atende em .hora marcada. diaIlte.. CLíNICA NOTURNA as Ideal h.659',

Res: ,Rua São Jo,rge 30 - Residência: Rua Vidal quarta e sexta-feiras elas 19 ESTREITO

Fone 2-395. Ramos - Telefone 3.422. às' 21 horas, Disqu:� ......•.• ,.

�R'_" _.� •• � ._.

•

f

Lavando oom Sabão

\firgem ESllecialidade
da Cla. WBTZEt INDUSTRIAL-J8inville. (marca registrada)

economiza-se tempo e diDh�iro-
. -._._ ....- ... _- .-._�_ .. _--,,----- .----------."'.�---"'__..

\

Indicador ProIíssíonal
O

Rio de

06
'-�--'--�--'�'

� .

O MAIS MODERNO E EFICIENTE- TRA'fAMEN"
TO PARA INI<'LAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM o.PERAÇÃO DAS.

SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.'

tRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
';'ONSULTOIUO - VISCONJ''E DE OURO. PRETO'
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

•

Viagem com seguril�ça
e .rapidez

sO NOS CÔNFORTAVEIS M,ICRO-ONIBUS DO

. R4?IDO !<SUL-B·RISILBIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

-,li
• ..t;;', I

-Agência: I\,ua DeodoJ'o esquina-'da
Rua Tenente Silveiraj

ende-,.
com' seis' quartos,

sala de jantar e copa'.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri

l!uidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Janeiro de 1954 3

j ...... -

por irmãs de caridade;
- em 1872, assumiu a

FIZERAM ANOS, ONTEM presidencia desta província

I' I o vice-presidente Guilher
- Menina María-Auxí- me Cordeiro Coelho Cin.. ·

. f

lliadora, filhinha do nosso tra.

I colega-de-imprensa [orna- r
Llista Zedar Perfeito da

Silva; ,I

- Menino Ruben, filho-,\
,

do Tenente Andrélíno Nati-

vidade da Costa e sua nos que: têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
exma. esposa d. Anta Luz - em 1809, oitenta ma- participam às pessoas de de suas relacões o contrato de casamento de seus fi-
da Costa; rinheiros ingleses e 100 suas relações o nasci�nto lhos IRENE ELCí·BARBOSA e BRASIL BORBA.

-Sr: Cél Guido Bott,
I
soldados brasileiros, sob o de seu filho MAURO, ocor-

f�erente do Banco Nacional comando do Camandante rido dia 3 do corrente. Florianópolis, 31 de dezembro de 1953
,

I
- Ponta Grossa, 31 de dezembro de 1953.

- do Comércio; Ueo, desalojaram' os fran- Florianópolis, janeiro de .

� ..

- Sr. Desemb. Arno Pe- cêses do canal Torcy na 1954.
\

d H hl b di G' F AUvio instantaneo dai.

1'0 escru, mem 1'0
�

_

o, uiana rancesa;
" Peceleto do O,-aTribunal de Justiça dêste - em 1823, o Imperador .

Estado;
.

D. Pedro I convocou todos I. PLACAS 81J'ILITI�AS. f .

- S� ..
Tenente Laudelí- lOS brasileiros que se acha- RllxlrLde Noouelra. AGUA E FEBRE

no Saraiva Caldas.· vam em Portugal decla-I ....ca.... ·

�-.DIfar •• tr••
;

P No combate à• rando que seriam conside- t••••t. d. .UIII8.

TIPICA

BOLHAS - RACHADURAS
febre tífí-

.

. Não fàça regimes .inuteis mas ata-

ca, a água de beber tem que logo o mal para se livrar dessa
-

• A coceira intoleravel. Sklnlzlne, a mo-

que ser, fervida, Deve se-lo, derna fórmula norte-americana - al-

2' d b t t dó d dI· MAGROS E FRA·COS b ' d ti tamente concentrada e de efeito rápídoxlCaras e a a as -

\
Douran o. a tar e, o so

_ Sr. Walmor Delfino'
.

tam em, a que se es ma a
_ faz desaparecer, com poucas aplica-

ces amassadas. .

I se põe... A cidade perde de Souza, funcionário do V A N A D I O L lavagem de frutas, legumes �õ��s P:::����c����s�Si!���:e��� :a��
1/2 xícara de leite quente. sua branca claridade e o. Departamento de Estradas e vasilhame, os quais, sem nas, frieiras e tôdas as infecções

Ih d d d r-:
E lndi d

.

c d fraque . A.· • fungosas da pele. que se torna limpa. ·5 CO eres as e sopa e ambiente começa a tornar- de Rodagem;
ca O nos asos e essa providencia, contamí- e saudável, Sklnlzlne não mancha, é

R sa, palidez, mágr_ezà e ;fastio, porque dI' d economlco 'e o alivio Instantaneoum, s'" rosado ... Uma nuvem S AI' R na O" pe a agua po em-, - ta. tair asa; em sua fórmula entram substancías - , é garantido.
4 colheres das de sopa de toma formato e desenha al- S V R

,.

d ódl Li 1 veicular a doença
manteiga. gr no céu já a nuvem se �a�sp:::'d�:���rt:! R:� ���!..c��e���:��:, �e�sin�, t: Evite a fe?re �ífiéa fer- S K I N I Z I N E1 pitada de noz m-oscada. 1ransforma A hora em-

sa Filho, funcionário da de cola, etc., de ação pronta e eficaz vendo a agua de be-
,

1 pitada de "sal. Iid di
. nos casos de fraqueza e neuraste- b d tip,; 1 ece... o la se Valo •• D.O.P.S. dêste Estado. h

.

er, e a que se, es ma

Ih d d d nías. Vanadiól é indicado para .0. e t f· I d
.

1 co er as e sopa e Fôa o sino da Igreja vizi-I d tó à lavagem de frutas, pon o Ina" as coc�lral
mens, mulheres, crianças; sen o r-

casca ralada de limão;
I 'lha; a cruz, bem no alto" VIAJANTES: mula conhecida pelos grandes me, legumes e vasilhas em _••_••••••••

4 gemas (batidas). parece querer: arranhar o ilcos e está licenciado pela Saude- 'Publica. que se preparal!l ali- Pedidos ao La9- Franco-Americano

4 claras (batidas). 'I I
.

�

t SNES
S. A. - Rua valParalSol, 2a2-Ao(�f>l. a�� e. rosa. .

Vindo de Araranguá, e11:. men os. - . a I o DE;' A N E

O silêncio cobre a CIdade de reside, encontra-se nes- Grupo Escolar daquela 10- votos de boas vindas e -felíz O>.-.<>...O...O._.O....O_O«B"- ...0....0_0...
Maneira de fazer: toda ... Já estamos nu do- ta Capital o no�so correli- calidade, bem _como suas est.ada nesta .Cap. ital, apro- Cestarelras e Aux.·ll'ares de1° - Misture a batata 11lÍi1g0, as pessoas que re- 's T

.

d filh M' t d fJ:' gionario r. Henrique '. oao encanta oras 1 as a1:1O- vei an o o ensejo para e-

,dôce com o leite, o rum, e a 'q essarn trazem o cansaço M'l l'
. ,

1 1 t C t1 .

\
., de Bem, din�m.icc;> represen- dette, �arionette arr ene ICIta� �s pe � r��scurso

.

. Os aramanteiga, até conseguir na alma. Não é
/ preciso tante comercial .

e Henrique. do sétimo aniversario da·
uma massa bem unida e le- olhar n folhinha:' é domin- Acom anha�-n sua r Ao distinto casal e filhos galant� e prendada Marile-I

Precisam-se ,�ostureiras e a�xiliares. de costura

ve. Junte, então, 1 pitada b d d'
p. �.� "-,, . .com bastante pratIca em confecçoes de cnanças.ç'o o raço escansa, e, lr-

eXfl1a. esposa D. Llege Co.,- O Estado apresenta os ne, ocorrIdo a 6 do corren- Servíço, permanente.de pimenta do reino, a noz '

e a cI'dade inteira • , _

se-la qu
.

.

ta de Belh, Professora do te. Tratar à rua Saldanha �arinho, 127.
moscada, o sal e a casca de faz uma pausa.
limão, ralada. Pare(!e, agora, que o cell

2° - Acresce�te -

as ge- se transforma num mar e

mas bem batidas. que o sol sorridente sepu!-
30 -'Ponha 'as claras, ba: ta se nas· águas mansas e

- tidas em ponto de neve. hanquilas. A máquina h11'
4° - Asse numa forma mat1H despertará novamen

palioU soufflés, úntada de !€ depois .desta noite,. e se-

��e BSTABQ
NO LAR' E NA SOCIE�ADE

ULTIMA MODA
"

Interessante modêlo sem costas' em seda preta. Blusa trans

'passada e sáia justa. (TRANSWORLD)

"UDI NATUS SUM"
LUIZ DELFINO

ANIVERSARIOS:

1

Na rua Augusta, emSanta Catarina,
.

.

A cama em cima de uns pranchões de pinho, )

Aí nasci ( fdi aí o humilde ninho-

De uma. criatura mórbida e franzina.

Nos fundos de uma loja pequenina
:01"0 le�1cól branco a arder na luz -do linho, .

Da mi11ha mãe, da minha mãe divina
Tive o primeiro e tépido carinho.

Meu pai foi sempre a honra em forma humana,
Tinha a virtude máscula e romana:

�- Não era austero só, era feroz.

Trabalhava incessante, noite e dia.
Como um leão seu antro defendia,
E era uma pomba para todos nós ...

Experioiente hojel rc�U 11
BATATA DõCE AO RUM ..;::1�ldb:�

Ing1'edientes: FAZEM ANAS; HOJE:'DOMINGO ...

manteiga, em forno quent
cerca de meia hora. Sirva

logo que tirar do fôrno.

(Para isso coloque o souf
flé no fano meia hora an-

que mandasse compôr os "Bahia", _:. "Tamandaré",
caminhos que ligavam a "Barroso" e Colombo" pos-

IISa1 de Fructa"ilha de Santa Catarina com taram-se à pequena .Iístân-

c continente do Rio Gran- cia -das bateria, paraguaias
.EN.0de' •

I
abrindo violento fogo; II '-em 1820, o governador - em 1872, no Rio de. -��-------------'i";;""';=-----=---

Tovar de Albuquerque, de I Janeiro, faleceu o Senador
I ordem do rei, provínden-. Joaquim José Rodrigues L-Ira Teo-Is-'- ClubeI clava sobr� a construcão Torres, Visconde de Itabo- .'

.

de seis barcas-canhonei��;s I
rai, um dos chefes do Par-

I
para auxiliar a defesa des- II tido Conservador;

,

ta Ilha; André Nilo Tadasco

em 1854, nasceu po
Rio de .Janeiro, Manoel -.......----------

Ferreira Garcia Redondo, Parficipação
que foi Engenheiro, Jorna-
lista e um dos fundadores ADIL REB-ELO
'da Academia .Brasileira de e

Letras. Faleceu em 6 de ELLY GARCIA REBELO
Outubro de 1916; têm o prazer de comuní-
- em 1857, abriu-se nes- ,car .a seus parentes e arni

ta c�pital um colegio para i gos o nascimento do séu �i-
I

menmas, a cargo da Irman-Ilho ADIL REBELO JU

dade dos Passos e dirigido NIOR, ocorrido em 10 do

corrente, na Maternidade
"Dr. Carl6s Corrêa".

Passado'Hoje no
7 DE JAN�IRO rados portugueses os que

no prazo de seis meses, não
regressassem à pátria;
- em 1824, €mbóra ja

eleito em 13 de Dezembro
'

a( santo anterior, foi con

firmado, em nova elei�ão,
como Presidente da Junta

de Govêrno de Pernambu

co, Manuel . da Carvalhi
de Andrade;
.- em 1867, o Visconde

de Inhaúma (Vice-almi
rante Joaquim José Igná
cio�, abordo da canoneira

"Mage", reconheu as bate
rias de Gurapaiti e por
� ua ordem os encouraçados

PRoGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS
-DE JANEIRO

Dia 10 - Domingo SOIRÉE MIGNON
- início 21 horas.

Dia 16 - Sábado _. SOIRÉE - início
22 horas.

Dia 24 - Domingo - SOIRÉE - início
21 horas.

Dia 30 - Sábado - SOIRÉE _. PRÉ
CARNAVA.LESCA - início
22 horas.

A data de hoje recorda

nos que:

- em 1714; frei Agosti
nho da Trindade realizou

o primeiro casamento· na

vila
-

do Desterro. Foram

contraentes Domingos-Mar
tins e Domingas da Costa;
esta, ao que, parece, filha
de José Tinoco companheiro
do povoador Francisco Dias

..Velho;
- em 1738, o brigadeiro

José da Silva Paes orde

nou à Camara da Laguna,

Fpolís., janeiro de 1954.

-:0:- I�ar.icipação

Part.ícípacao
8 DE JANEI�O }

SOLON VIEIRA E

SENHORA

ELPÍDIO BARBOSA ALCIDES ROLIM

BORBA

e

IZABEL G. BORBA
A data de hoje recorda-

e
- ELÁDIA MAIA

·BARBOSA

COCEIRAS

AVENT'URAS DO ZE-MUTRETA •..

rá) então, segunda-feira, o

;::>rimeiro elp da grande <!01'

rcnte da vida, solta na imel�

�.;dade insondável de' '1!!11
1 .

s.m,mo ...
/

servir a refeição),
Síhit;. (APLA)

.>it

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Janeiro de 1954 \

8"'.1__110S_áto a: 'Sla.Cata�ift.
SENSACIONALIZA O'PÚBLICO O GIGANTESCO SEGUNDO CHOQUE ENTRE AS SELEÇÕES DO ESPIRITO SANTO E SAN
'TA CATARINA, MARCADO PARA o PRÓXIMO DOMINGO NO ESTÁDIO DA RUA BOCAÍÜVA, PELO CAMPEONATO BRA-'
SILEIRO.DE FUTEBOL. VAMOS TODOS· TORCER COMO NUNCA PARA QUÉ O .NOSSO'SCRATCH CONSIGA A ALMEJA
DA REABILITAÇÃO QUE_ O CREDENCIARA' PARA ENFRENTAR O VENCEDOR D-O ENCONTRO PARÀNA' X BAH�A

...................

•••••••••

-GERSON - BRAULIO - PEQUINIIA
.8 llnha.médla ideal para o scratch

Pelos informes chegados, do bastante o ritmo da Domingo próximo o nos- Jando o melhor homem: da da Capital foi uma das fi- rosamente e apoiam magis- sárias as modificações na

o desempenho. do no�:o equipe. 'E TesouraA não pas- s�. scr:tch
.

tentará

a.
rea- '-,d:�es�., P�r� o lugar de ':'a-I' gur�s m��s brilhant.es da tralmente tanto os da linha linha média.

��ratch no prého de e:tr�Ia sou de regular. Ve-se logo 'bIl�taçao �utando com o pe-ll,l�rI� ja se .sabe que �rau- tqlUP: .. a-'Jra_ onentada de frente que domingo' Esperamos que Hélio

no Campeonato Brasileiro que a razão estava com o letão capichaba..Desta vez 110 e o mais credenciado. por Félix Magno. - passado andaram pedindo Olinger saiba resolver o

de Futebol não chegou a nosso jornal que outra coí- terão os nossos jogadores' Gerson, que acaba de ser . Acreditamos que uma li- passes como os do trio-final problema com sucesso pa

agradar; embora todos ad- sa não vem fazendo senão os fautores campo, clima e convocado, desempenharia nha média formada por que se sentiriam mais se- ra conduzir Santa Catarina

�itissem ter' sido ,.Superior auxiliar o. trabalho do pre- torcida. melhor o papel de .médío Gerson, -Bráulío e Péqui- guros e confiantes. á vitória final que dará cre-
.

- ( ,

ao selecionado do Espírito parador. Cumprimos assim E urge modificar a linha
I
direito. E haviamos .esque- nha. traria' enormes vanta- Precisamos levar de ven- denciais parã enfrentar .

o

Santo, de quem perdeu por o nosso dever, apontando média, fazendo sair Valério
I
cido o valente médio do geris para o scratch, pois' cida a turma capichaba e vencedor do encontro Pa-

3 x2.' êrros e imperfeições que e' Tesoura e conservando Imbituba que no certame todos eles defendem ardo-I para tanto se fàzem -neces-- raná x Bahia.

A 'baixa produção da e- vamos encontrando. I Pequinha que vem se reve-

quipe orientada por Hélio \'

Olinger deve-se em gran- ------------

de parte á má conduta da

linha média; considerada o

ponto fraco do "onze". O

técnico. ainda não conse

guiu acertar na formação
.

do scratch; Várias suges
tões foram por nós 'apre
sentadas; Algumas foram

'atendidas, outras não. Ana- b I d'
� "-

Em a ri e 1941 o tenente Rúi ausentou-se da Ca-
lizando a perfomanee do pital, nomeado que foi Prefeito do Município de Ara-

quadro no prélio com a se- ranguá.
'

'

lecão da Capital, concorda- Nomeado Prefeito, o tenente Rúi retribui e 'premia
:, p'reparador I ao sargento Waldomiro Simões, seu grande> auxiliar,mos com o

1 d di
-

1 f .l' �d, . , _ pc a e icaçao e pe o es orço que o mesmo -,luspen eu

quanto a orgamzaçao do -durante, o largo e arduo período de
.

ensinamento das
trio-final constituido por duas primeiras turmas de esgrimistas, convidaada-o pà:-
Mossiman, Antonínho e

I
ra Secretário da Prefeitura. <,' ontem, no: 'Maracanã, os

I . F" 't" t it b . .". da conjuntos do Bangú e Flu-Ivo. Domingo passado os'
- 01 um a o, JUs o, mui o em ora em preJUIZO

.

trê d dei d I esgrima, pois recompensava ao mérito de um trabalho
res na a elxaram a ese- d' d' . ,

' .

.

_. . .;., I presta o com, esprendimerrto, alem de que a compro-

j�r, �stand?, aSSIm, _,garan-, ,:_ada capacidade do ime�liato que sem 'esmorecimento
tidas as suas escalaçoes pa- trabalhara tanto tempo Junto ao mestre, era uma. ga-
ra o segundo jogo: Falamos I rantia da sua eficiencia e solidariedade para a difícil
também sôbre o . ataque

I comissão que ia desempenhar num meio totalmente
. f tr

. I desconhecido e onde necessitaria, está claro, de um
que

'

_

armou con a os elemento de confiança. o;,

ilhéus com Petruski, ISJ;}el, I Justamente na. época em que deveriam ser intensi- PROFISSIONAIS DA CAPITAL EM 1953
Teixeinha, Heinz e Saul. ficadas as atividades esgrimísticas, no término do verão,

.

--

Demos á' nossa opinião 'só-'! estação aliás bastante imprópria ,pará êste desporto, o

bre a linha fazende sentir af�stl:lm�to dQs: mestres foi um golpe de morte na es-
,

grlma ainda vacilante, r

.ao técnico ja n-ecessi�asle Para substituir o tenente Rúi, na direção da esco-

de deslocar Teíxeírinha pa- la, era o sargento Waldomiro o mais indic�do 'para su

ra ti meia esquerda-e ia- bstituir ao sargento Waldomiro, não havia na época 'um
zendo Gaivota ,comaíldar' o eleVl€nto que aliasse ao entusiasmo e dedicacão indis-

pensáveis, a experiência que êste possuia. Foi porisso',ataque. Pois bem, o coae.h . ,

mesmo que. Nelit<;l,-com quem ficou o encargo, não teve
assim fez 'e o resultado. foi êxito, muito embora esgrimista já feito e grande entu-
dos melh�)J-'es e ao que pa- siasta pelo desporto.

-

. rece será mantida a linha! Acontece o inevitável. Os esgrimistas foram deser-
de .frente domingo próxi-

I tando e a esgrima foi fenecendo até seu desaparecimen-
-

,

T' h .

.

.

d d' to total, não se tendo mais notícia a não ser de uma
mo. m amos conSI era o

I tentativa de Nelito procurando introduzir a esgrima
fraquinh.o demais o trio I no Lira Ten�s Clu"be.
de médios, onde apenas

_

o

soberbo Pequinha fez j!:Ís
, '

J.
,

a ,sua presença no gr,ama-. ,- .

'.'

d' A 1"
-

'b'r I, Um fato interes�ante, aind� pcorrido em 1941, foi
, o,.. na Izamos as pOSSI 1 1-

a -realização de um torneio com à :participação de esgri-
·d�des do� v.arIOS centro- mistas da primeira e da segunda. turma. Não havia prê

,_médios, apontado, Bráulio mias a disputar; .

era· um torneio int�rno, individual, en-

como o mais cotado para o tre "veteranos" e "modernos"..
' ..

centro da intermediária,
A turma dos "modernos", melhor_treinada, levara

vantagem nos primei'ros ass�ltos.. N_élito, "veterano",dada á sua maior. classe e b
.'

muito em ora· cqm vant�ge,m nos assaltos fá feitos, an-

experiência,. além de ter si- tevendo a derrota de seus pare's, aproveita-se de um

.do à figura' dbminante do caso que sqrge, áliás sem -hb.portâncja. álgl,lma, mas dê

últijÚ·o campeonato. da' ci- le se aproveita,' cria desentellldimento dentro da própria
. turma e o tomeio não chega ao,seu final.dacle. O técnico não 'gostou, Coisas ,de �sporte!

. "

.

.
.

ao que parece, da nossa

sugestão. Colocou como

"pivot" o' paulaíno . Valéria

Guarani 1 x Figueirl"nse 3
" Guarani 1 x Avaí 2

. Guarani 2 x Paula Ramos 2

E'NflONTR" "'00' MO'R"TO' ,','E.':M., ·SéE-j·U,.·' APAR:.· Guarani 1 x Bocaiuva f3
e pennitiu a permanência b n. . "Guarani 1 x Ilnbituba (Imbituba) 2
de Tesoura na aza média. ,TAMENTO O rll;ESJDEN�� DA F. P. F. Guarani 1 x Tiradentes (Tijuca's) 4 .

direita, . Valocio, como ha-' .. -

"

.
. Guarahi O x Atlético \ 3

e
. , "

"'.víamos dito; é um valor ,Foi encontrado sem vida, �e'�i'etão paulista e nacio,,: I Guarani 3 x Paula Ramos 1

ainda nov.o, com um belo terça-feira, no banheiro de nal. 'Pedrosa foi guardião Guara!li 1 x Figueirense 5 .;'i!�=-'_

I
" .' Guarani 2' x Avaí 4 V d

.
,

.

futuro pela frent'€. Porém, seu apartamento, em São ,amadOl� :do Botafogo. e São
-

•.n e se-,

�
.

I _Guarani O x Imbituba 4
'.

.

-

I'
�. I

inexperiente e destreinado Paulo, supondo-se quê te�, Paulo;--tendo 'oportunidade Guarani O x Imbituba 4
':';'. pau'co poderia fazer. E foi nha sido vítima de .uma. de gua.rda,.r o arco da 'sele-I Guárani 1 x Bocaiuva 3 d'" I Vende:'se uma cadeira e

",-
� qU,e s.u'çed�u ·,pa.r.a azar

I quea.a�
o preso.i�ente da Fe- ,ç&,o .. hl'asi��ir.'à. Ciue foi á Guarani 4 x Figueirense 7

. -. -
.

-

. _ _. Guarani 2 x Figueirense. 4 q'uadros mistos). dentIsta, com 2 plstoes, mo-
,

do tecmco:· Valeria, nervo- deraçao PaulIsta de Fute- Itaha, em 1934. I
.

.

.' Resumo: Jogos 18, v}tór.ias 2, dertotas ,14, empates .,
toro

etc.,-, s�: atrapa.lhou-se. e.m mui'- hol, sr. Robel.'to Pedrosa, Pela C. B.. D. foi decla '

,

-I' 2, gols a favoÍ'.,25, gols contrà 57,_ Deficit 32 tentos. Foi
,:f�s jogadas, comprometen- velho batalhador do espor- tado luto por"3 di�s. . o "lanterninha' do C�mpeomrto. , Tr\ltal� com Amauri Bot-:

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE'
SANTA CATARINA

,

Ten. M� Gomes

CAPITULO IX

DECLINIO

xxx

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

•

-e-, "
IVO,
•

A sensacional Corrida todos os Estados brasilei- 5á._vez teve oportunidade peão e recordista catarí

de São Silvestre, reune tos, vencedores das preli- de representar Santa Ca-
'

nense se conduziu magnífi-
- I

em São Paulo, todos os a- minares. tarina na .maior prova rús- camente, obtendo coloca-

nos, de há alguns anos pa- O blumenauense Walde- tica do mundo. Nas vezes cões honrosas.

ra cá, os representantes de Juar THiago de Sousa pela anteriores, o popular cam-;" M�s 'a melhor "perfor
mance" de sua gloriosa

,
--_.-

I
carreira de fundista expe-

ARRÀZADORA VITÓRIA DO AMÉRICA ,rimentado deu-se dia 31 na
.

! monumental prova vencida

no tapete verde do Abrigo por Emil Zatopek. J

Waldemar Thiago cl�1t
ficou-se �111, 34° lugar, "o'b"t

-,' . '-'"

tendo assim o terceiro lu-

BANGÚ 3 X,
, FLUMINENSE 1

necessitaram de uma-outra

partida que se realizou no

domingo próximo passado,

canos desde o início movi-
gar na classificacão dos .re-

mentaram a pelota magís- � .

t I t do Imni presentantes d<'1s Estados.
ra n1en e, arrazan o lmple-

.

d t d
-

di I O estupendo atléta do
osamen e o esqlla rao 1-

_., ,

iaid I I
-

S b I Olimpico
esta de parabens

ngI o pe o rmao a mo.
.

.

.

pois honrou uma vez mais
Para os rapazes palmaren- '. '. .'
-

I d d 8 O f
.

I o atletismo barriga-verde.
ses o p acar e x 01

I'
"

.

to. t d
., MUlto bem,. Waldemar

um an o a verso ja que
h' ,

,

Ih Thiago!
mereciam uma me ar

sor-I
.

te, � primeiro tempo ter-
_

minou com a contagem

fa_j
.

vorável ao América: 4- x o. FEL,,1CIDADES RE-
GaIs assinalados por inter- MADORES CATA-
mé�io de Linho aos �5 m., RINENSES! .

Betmho aos 20m., Alberto
E tá

..
d

.

h's a marca o para oje

I
aos 30m. _e Maury aos 32m ..

o embarque, com desÚno
A segunda etapa, terminou

ao Rio, da delegação cata
com igual contagem do pe"',

rinense�que disputá.rá no
"Tíodo inicial 4 x O. Marcan-

dia 17 do corrente, na I ·adE> Alberto 8m., LÍnho 12m"
Betinho 16m. e Linho aos

26m.. Neste período o Pal-

Após uma série 'de t�ês
partidas têrminadas empã
tadas, os quadros-de Amé

rica F. C. e Palmares F.C.,

de Menores, com início ás
9 horas. ,LOs rapazes ameri-

Dando sequência ao Cam

peonato Carioca de �te
bol, -defrontaram-se, antê-

minense, . vencendo, o pri
meiro pelo .escore de 3 x 1.

"PERFOMANCES" DOS CLUBES

V/- PAULA RAMOS

Paula Ramos 2 x Avaí 2
. Paula Ram�s 2 x 'Atlético 1

Paula Ramos 1 x Guarani 2
Paula Ramos O x Figueirense. 6

.

Paula Ramos 3 x ,Imbituba (Imbituba) 4
Paula Ramos 1 x Bocaiuva 2
Paula lamas 2 x Guaraní 2
Paula Ramos 1 x Avaí 2
Paula Ramos 2 x Atlético ,3
Paula Ramos 3 x Figueirense 2
Paula Ramos 3 x Figueirense 5
Paula Ramos 1 X· Guaraní 3
Pàula Itamos 2 x Bocaiuva 3

-Paula Ramos..-2 x Flãmengo .(Laguna) 1
Paula �Ramo� 1 x Barriga V�rde (Laguna) 4
Paula Ramos 2 x Avaí 1
Paula Ramos O x Atlético-2
Paula Ramos O x Imbítuba (Imbituba) 2
Paula Ramos 1 x Humaitá (Nova Trento)'1
Résumo: Jogos 19, vitórias 4, derrotas 13, empates

:::, gols a favor ,2f1, gols contra 49, portanto com um di
f�cit, de 20 -tentos. No torneio-início sagrou-se vice-cam

pe'ào e no Campeonato obteve o penúltimo lugar.

gôa Rodrigo de Freitas,
Campeonato Brasileiro

o

e confiantes nas sUaS pos

sibilidades, prometendo fa-

de

Remo.

Seguem todos
mares teve um penalti a

seu favor que batido. por
Francisco foi disperdi_çado

I �hutando para fóra.

animados

zer o� nosso esporte náutico
as-

projetar-se cada vez' mais
Os quadros jõgaram

sim formados:
América F. C. - Carlos,

Itamar, Lili, Carlinho, Al

berto, Ivan (Carééa), Me-
-I .

! niniho (Linho) Maury,
Ivan, . Batis�a e Bétinho. I
Palmares F. C.' - Nor-

no conceito do remo nacio

nal.
Nossos votos de bôa via-

e felicidades!�em
VI - GUARANI

berto, Costa' Apoy, Tava

res,' HmiJldo, Colombo,
Clóvis, Fl'ancisco, Nilton,
(Marinho) _ Osmar e Adi!:'

M. Borges

.
Guarani 1 x Atlético 2
Guarani 1 x Figueirense 6
Guarani 2 x Paula Ramos 1
Guarai1i 1 }{ Atlético 1

san.
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o ESTADO 5
--_-- ------'---

EMINTERROGADO
SEGREDO

MONTREAL, 5 (U.P.)
- Dois senadores dos Es

tados Unidos e-dois colabo
radores interrogaram hoje a

Igor Gouzenko sôbre a eS

pionagem soviética na Ame

rica -do Norte. O local da
reunião se manteve

maior segredo, tanto

no

que
nem os' legisladores norte-

, amerlcahos 'sabiam onde se

realizaria, ao chegarem on

tem; procedentes de Was

hington.
A Real Policia Montada

do Canadá, que tem ao seu

cargo todas as medidas de

precaução, recebeu a in

cumbencia do governo ca

nadense de supervisar as

. conversações. Nem sequer

quís que se desse noticia.
sobre� chegada dos sena

dores norte-americanos.'

Igor Gouzenko era en-

, carregado do código da Em
baixada Soviética em Ot

tawa e dela escapou em

1945, com documentos que

levararn a detenção de es

piões no Car:adá, Estados
Unidos e Inglaterra.
Os senadores WilliÇ\m

E. Jenner, republicano por

Indiana, presidente da -Co
missão de Segurança Inter

na do Senado, e Pat McCar
ran, democrata por Nevada,
ex-presidente da Subcomis

são, Jay G. Courwine, e

um taquígrafo, chegaram
pela estrada dê ferro no

domingo. Foram para Win

dsor e dali partiram ás 4,30 I
da tarde, �em que fosse

re-Ivalado o seu destino.

I

.-

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

Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Janeiro de 1954
------�--------------------------�---------------------
'_

Parto, a qual êste ano com

a devida aprovação de Sua

Excia. Revma. Snr. Arce

bispo Metropolitano, e para

se. lucrar as indulgências do
.ano santo �ariano, vai êste
ano ser festejado do seguin
te modo:
1°' Nos dias 1° a 9 de ja

neiro de ;1954 haverá

'novenâs em prepara

ção a festa. Nos dias

7, 8 e 9 apés' a.novena'
haverá kermesse- em

�en�fício das obras da Iigreja,
2° No dia 10, Domingo,

�s 6 horas da manhã
missa com comunhão

geral dos irmãos e fiéis

em, geral.
As .8 horas terá lugar
a missa solene. com

sermão ao evangelho
por um sacerdote es

pecialmente convida
do.

30 Logo após a missa so__

Iene sairá a imagem de
N. Sa. do Parto com

o povo em geral em
Romaria até a Cate-

dral Metropolitana
onde ficará ·em expo
siçao e visita dos fiéis

devotos até às 17 ho
ras (5 horas da tar

de) .

Precisa-se j.

AS DEZ ELEGANTES-DO MUNDO Frlquezeí em gerei 1NOVA YORK,.5 (U. P.) glaterra; 9° - sra. Henry Vlnbo Creosotado I'
- A senhora Bonnet, espo- Ford II e sra. Alfred G.

.

(Silveira) i
sa do embaixador da Fran- Van der Bilt e 10° lugar - ,.

ça, nos Estados Unidos, fi- Duquesa de Windsor e Miss ---------....:.------

gura em quarto lugar, na Martin, atriz.
'lista das dez mulheres mais Essa classificação repre
bem vestidas do mundo, senta o resultado duma con

cuja classificação foi anun- sulta efetuada junto -a mais
ciada, ontem, pelo Instituto de mil personalidades do
do Vestiário de Nova York. mundo da moda e da cos-

A duqueza de Wíndsor, que tura,

durante anos esteve em prí- -----------

meiro lugar, na lista, pas

sou para o décimo e último

lugar .

.

E' a seguinte a classifica-

ção dessa pacífica competi- i
ção de elegância: 1° - Sra.,Williams Paley, esposa do

. presidente da Columbia

Broadcasting System; 2° -

sra. Winston Gueste, nova-:.

I
iorquina; 3° - sra, Byron
Foy, esposa dum' dirigente'

.

da 'Chrysler Corporatíon;
4° - sra. Loerny Bonnet,
esposa do embaixador fran
cês nos EE. UU.; 5° - sra.

William R. Hearst Jr., espo-
::í�'!' -.sa do proprietário da ca- 'p'

• �
d f t' 'd d

dei d" ° rograma a es tVt a e

ela e jornais Hearst; 6 I N C I t I'em ouvor a ossa e es e
- sra. Oveta Culp Hobby, I

P d
.

N S d P t; . I.a 1'oetra _. a. o· ar o,
esposa do secretário da I .,

i1 1954
.

Saúde dos EE. UU.; 70 _
I em lanetro e

sra. Louis Appels, esposa do
I

D d
f

.

Ih ". ° I e or em do Irmão Pro-
amoso joa erro; 8

-I d t hve 01' en o a honra 'em a-

princesa Margareth da In- ,

, presentar o programa da
festividade ; em louvor a

nossa padroeira N. Sa. .do

�c._-_._--�-��.' .

,-
-,.._."......--- " /' --_.,-

' .. 'Ç_-7/7 >-
.-

.

� � ...
,

..'
- ��.. =-----------------.-------------------

Irmandade de Nossa Senhora Curso de E�pansão Cultural PartíClpacào
do Parlo

I o Curso de Expansão
I

rem julgadas' úteis com. o

, Cultural, esta já vitorioso decorrer do tempo, natu-
. - • I

orga�llzaçao, no seu segun-
I
ralmente irão sendo intro-

lho, passando pela rua do CIClo, amentando as suas duzidas.

Conselheiro Mafra até atividades no Estado, lan- Pensa a direção da En

a sua igreja Matriz on- çou a idéia de se organizar ciclopédia na·'�ecessidade,
de se fará ouvir outro uma Enciclopédia de San- pará maior brilho dessa 0-

sacerdote e em segui- ta Catarina, como necessi-II bra que poderá se tra�s
da haverá o encerra- dade imperiosa de situar as formár em motivo de gran

mento das festividades gerações vindouras e esta- de honra para Santa Cata

do de progresso desta uni- rina, especialmente tendo
dade federativa, bem como se ee�n vista que será tra

da posição que ocupa en- balho original e quase ex-

50 Convida-se pois a to- tre as suas congêneres.· clusivamente de imprensa
dos os irmãos 'e irmãs' As bases de trabalho se "barriga-verde" se torne o

.

e aos' fiéis devotos de acham expostas em folh�tQ �eícuio natural de propa
N. Sa. do Parto' para emitido com aspecto de ganda, de difusão de notí

conconsulta aos membros cias a respeito, de orgão
do C.E.C .. Embora incom- magnificamente próprio pa

pleto por sua natureza de ra despertar o entusiasmo
pela idéia em plena realiza-

fiII�i� Il!lJltf!1
<o REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitar' dore.
ALIVIA AS CóUCAS UTEIÜNAS
Emprega-ae com vantagem pai'.
combater aI F�orel Brancaa, Cóll
cal! Uterinas, M�nltruaea e .pô. o

parto, e Doré. '001 ovirlo"
t poderoso calmante e Retula·

./ dor' por excelência.
'I"LUXO SEDATINA, peja .na Crom·
"rovada eficacia 6 receitada por

m6dicoI Uuatru.
FLUXO SEDATINA encontra... tDI

toda parte.

4° Às 17 horas· sairá a

procissão solene de N.

Sa. do Parto da cate

dral seguindo pela
Praça 15 de Novem

bro subindo ao lado
do Palácio do Govêr

no, daí pela Rua Ten:

Silveira, descendo a

rua Alvaro de Carva-

Oficina Mecânica São

Cristóvão, rua 24 de. Maio,
no. Estreito, precisa de um

meio-oficial. Tem que ser

competente, senão é favor

não apresentar-se. Também
necessita um aprendiz de

14 a 16 anos. Preferível

aprendiz de uma viuva ou

de uma senhora §.ó.
Precisa uma empregada

para tomar conta de uma

menina,
de côr.

importânciasem

com a beriçam solene

co� o SS. Sacramen
to.

comparecerem a todos
êstes atos de amor e

veneração a N. Sa. do

Pa�to,� afim de lucra- primeiro estudo e de ori

ginal proposta, poucas são
ãs� alterações até '? momen

to sugeridas, e as que fo-

rem as indulgências
do ano santo mariano

e
. para o maior bri

lhantismo das mesmas

. festa. .)
6° Durante a missa sole

n/e e a procissão sole

Iene, às Irmãs" desta
/

irmandade usarão pe-
la primeira vez o dis
tintivo o qual poderá.
ser adquirido nas noi-

:

- " '

tes de novena na sa- I
.

ti
,

I
CrIS 'Ia com o, secreta-

rio geral.
Pede-se portanto

O�GANISADO
E_

EDITADO
PO�

1XJ!?ALt(?I(Je !?04J?lg
,gElX4 g"NE.TTO

,
\

FLORIANOPOUS_St\NTA CATARINA

e aos fiéis em geral
para esta festividades,

!

.

em louvor a nossa ce-I _

leste padroeira N. Sa.
do Partó e em home- RECREATIVO CLUBE

CONCÓRDIAnagem ao ano santo

mariano. A diretoria dêste Club�
Consistório da irmandade convida aos seus associados

de N. Sa. do Parto, em FIo-I e exmas, familias, para o

rianópolis, 27 de dezembro
I
baile sábado q�e realizará

Lie 1953. em seu salão dando o seu

primeiro grito 'de Carna

val.Pedro João Bauer
Secretário geral

! -

ADIAMENTO FATAL'

As localizações mais fre

quentes do câncer são:'

seios, útero, estômago, lín
gua, lábios e face. Qual
quer ferida, caroço ou mo

dificação de volume, enfim
tudo o que anormal apare-

.
cer nesses pontos, deve ser

imediatamente levado ao
,

conhecimento do médico.
Quando o mal- está em ini

cio, o tratamento conduz, O Centro de Irradiação,
seguramente, à cura. I Mental "Amor e Luz" realiza

.

' sessões Esotéricas, todas as se·

A menor suspetia de' gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Maíra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

câncer, procure ime

diatamente o médico.
SNES.

\�. .

VIAdt_, <?ONFO-QTAV€LMrsNT-E

�L����8J��1)g?1ft:
'''i/

.

Salão de bar e sorveteria.jsalão de refeições, cozi
iha, depósito e casa ele J «.radia, tendo Uma área com

Lente para o mar para uma churrascaria.

HERMELINO PALM4-

I
VVA. LUIZA p'AMBROS

e FAORO
r

:

ELZA BATHKE PALMA .

Participam o contrato de Participa o contrato de-
casamento de sua, filha casamento de seu filho

MALBA, com o sr. Louren- LOURENÇO, com a srta.

ço Faoro. M"alba B. Palma.

.

MALBA e �OURENÇO
, Confirmam

São Joaquim, 20 de setembro de 1953

Perola-Re�laurante
ção, como demonstra o

grande número de adesões Funcionando à mais
já recebidas.

.

.

Maio 748: ':"_ Estreito,

Assim- este jornal, fará I .

·�1ivu.lgação dêsse empre_-·· 'Aceitam-se propostas.

?ndimento , � posteriorme_n-I
',e das notícias que nos se- !.'.;:':;:-';;:' "";": . .

_.
;::!,2r1:r:-��.:u-..l·�"('"

rao .enviadas a respeito do ..,
'-

0_ • ..::, �.;.,..,; ...,..�-

Iesenvolvimento das ativi- .._--
,

IIII'J I 'ti'

[dades, de modo a manter
I .

t
- A

I Viva a a ençao em torno

de quatro anos à Rua 27 -de

la Enciclopédia.

-

.. ,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notícia's cio E:streito
r:

BOAS NOTICIAS QUE
VEM DE PERTO ...

Segundo ouvimos de um

dos dignos auxiliares do sr.

dr. Prefeito Municipal, s.s.

encontra-se revestido do fir
me propósito de fazer algu
ma ou talvez muita cousa

'(
10 anos será maior do que
a Capital, graças' à iniciati

va particular, e aqui esta

remos para lhe fazer a de

vida justiça.
Já é tempo de os.poderes

públicos municipais e mes

mo estaduais, virem ao en

contro da boa vontade. e pa-

iidJ Estreito, a começar dos triotismo dos estreitenses,
principíos do ano. Não enu- que estão levantando do
meramos os rnelhoramentos "lado de cá", uma cidade
para, no caso da impossibi- que será tão grande, que o:

dade de sua execução, fi- visitan'tes perguntarão ad
carmos em situação emba-, mirados: - Florianópolis, a

raçosa com os

!.e. ito,re,s. ,.grande capi�al, fica na ilha
Olhe s.s. para o despreza- ou no Contmente?

'

do sub-distrito que, dentre.k -(Cm'respondente)
,

\..... ,
;'

/

(xÍlres-so Sã�
-

J,orge
.

,
_ DIARIAMENTE -

-

l<�LORIANó'POLlS --, BLUM�NAU
., AGENCIA'-

�ACIQUE HOTEL -

1'8AHCOdeC�f�IJO POPULAR

I"

.

,3 AGRtCOLA, t I

:�rr� 16'_ .. ,

TLOI<IANÓPOLIS - 5iQ.,eóró.rlnõ.' ,

AGRADECIMENTO
A senhora=Carmem Gomes, faz de público seu

ageadecimento ao soldadõ da Base S.2. Alciculo Curcío,
O.I.G.F.I., carteira de identidade nã 309, homenagean-
do seu caráter e dotes morais, por ter-lhe devolvido

'

uma carteira que' fôra perdida.' Ao soldado Alcieulo
aquela' senhora presta todo seu reconhecimento.

PELOS CLUBES,
CLUBE RECREATIVO '21-ria convidou diversas se-

I -

"6 DE .JANEIRO"
.

h
.

h filh d
.

_ ,.
n orm as, 1 .a e asso�la-

Na quarta-feira última, dos, achando-se inscritas,
dia 6, o Clube Recreativo' até o momento, as seguin- .

"6 d� Janeiro", do. Elstrei-: tes: Ave�e Knabben, Bene
to, comemorou 'mais um dita Nicolau, Míriam Amo

.anfversárlo de fundaçã�, I' rim e Yelva de Castro.
tendo sido, naquela data.]"
empossada a-Diretoria

elei-I
.

ta para o período �95�-1955. A' ten�aNo'Em comemoraçao a

pas-I
_

_ _� I
As 8 horas

sagem de sua data magna, Casa .de família, aluga-se
a simpática agremiação fa-, quarto com café pela ma-I Amedes NAZZARI

rá realizar amanhã, com, nhã a rua Conselheiro Ma- Lilia SILVI em:

início às 22 horas, mais um
I fr;:l n. 93 DIAS FELIZES

grande baile de aníversá- 'No Programa:
rio. Copo Nac.

BelTEI
\

Reina grande _ expectati-
va pela- reunião dansante
programada, de .vez que,

�

pa;-� , maior
'

brilhant�s�o, I
serao apresentadas, a so-:

ciedade local, as debutan
tes de 1954.

Para o "debut" a Direto-

Agêócia
de

Caixa Postal«-45
io'lorianópolis

Santa Catarina

-'(aixa
Precisa-se de uma môça

para servir' de Caixa. Exi

,� . gem-se
J referências. Tratar

, com o proprietário do Bar

Bambú, diariamente no lo

cal

o mais importante da temporada ,

AINDA HA' SOL EM MINHA VIDA (The Blue
Veil) Produção de Jerry Wald e Norman Krasna-

Uma história. inesquecível, interpretada por Jane
WYman, Charles Laughton, Joan Brondell, Richard
Carlson, Agnes Moorchead, Don Taylor, Audrey Tot- i

C'
'

ter e a garota Natalie Wood. a Sa
Direção de CURTIS BERNHARDT
BREVISSIMO:

para
alugar
Aluga-se uma casa de

material (Nova)
/

sIta à rua

Pedro Dernôro 1612, (Can-
,

I
to - Estreito).

Tratar, na Rlfa Saldanho

Vva. CARMELIA SA- JOÃO ARCENO ALVES
Marinho 123.

/

LOMÉ PE;REIR� e NOEMIA ARCENO

'V d"Em virtude da grande ALVES, 1-'en e-se
ralta de níquel, a EMPRE- participam aos parentes e pessôas de suas relações /

.
'

ZA solicita encarecida- I ú contrato de casamento de seus filhos Srta. MARIA
'-

- d IDA GLORIA SALOMÉ PEREIRA com o Sr. JOÃO
nente, a cooperaçao

_

e
ARCENO ALVES FILHO. dentista, com 2 pistões, mo-

eus distintos' frequentado-

Um
produto dlgno
do mundo

l
. Na Administração da Loteria do 'Estado foram pa-

gos os seguintes prêmios maiores: LOTERIA DE, NA-
I

TAL, 400 mil cruzeiros, Lajes, ao Sr. Angelo Stradiete, I Oportunidade especial para aquisição, com grande
hilhete inteiro, comerciante residente naquela cidade; I facilidade, de' um esplendído 'lote na VILA FLÓRIDA.
Loteria n. 18, bilhete 1!U30, 200 mil' cruzeiros, cinco Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.

Cursos 'fJosé Bonifácio"
-

décimos ao Sr. Waldemar Doblin, pedreiro, residente Priviligiada localização, .nas PROXIMIDADES DO ES

Diretor: Prof. Antônio em Timbó; cinco décimos 200 mil cruzeiros bilhete TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizacão

10.110 ao Sr. Victor Furlani, industriário, residente em imediata. '__ .
, 3,

,R. RoIdo Rodeio; 200 mil cruzeiros; bilhete 10.708, tres décimos OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
Praça da Sé, 28 -- TeJek ao Sr. Juliano Murara, comerciante, residente em Join- NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

33-9070 I ville: Prêmio de 15 mil cruzeiros, cinco décimos bilhe- GENS.

Cx. Postal, 6374 _ São te 5.767 Loteria 15, ao.Sr. Aluizio Weler, comerciante, Peça hoje mesmo informaçõos a

residente' em Xapecó; e de� décimos bilhete 2.372 caiu SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
10 mil cruzeiros, loteria 15, ao si,. Novembrino Corrêa, . LTDA e

, (SUBRAL)
residente em Xapecó. IEscritório: Edifício São Jorge, Sala 4 :._ Fone: 2-1-9-2.

GIN�,SIO
EM_ i.ou 2 ANOS

Paul9

Q.

Apre,enrando ó Novo Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120. se faz notar em todos os serviços que êle
.

reaUza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa s6
• mâquina, eficiência e presteza - à altura, das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório -e a

famoslÍ tradição GESTETNER, o Duplicador .120

produz cópias perfeitas, oferece grande stmpltctdade
no 'seu manej'õ, apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica
....

mensal por 12 meses. Peça uma
'

demonstração, sem qualquer compromisso ,de sua par

le, no' momento que lhe seja rnars conveniente

s. A. C'ASa PRIlII ,��

C. BAMD.S SIA.-Comércio e ,gências'
�

Rua 'João Pinto, 9--FpoJis--Sta. Catarina
---------------

i

RUA DA QUITANDA. 46·1' AND.- TEL. 52-Z0n

Cinemas
... .. .

"

, . I '

" ,

' -

.

d••• '� :a, ema! HOJE: _

Dinheiro Sangrento - filme semi-documentário,
produção King Brothres, com Don De Fore, Andrea

King e George ,Tobias.
AMANHÃ:

. Homem, Mulher e Diabo (The Devil Makes Three) I

Gene Ke;lY; o jovem ,ator da M. G. M; que ganhou
fama' como o maior dansarino cinematografico de nossos

dias; .havendo conquistado só aplausos do mundo 'intei
ro por seu trabalho em SINFONIA DE PARIS, surge
agora num� história que foge, completamente, ao seu

genero, o musical, numa película que lhe dá ensejo de
demonstrar' a sua grande versatilidade.

Trata-se de HOMEM, MULHER E DIABO, drama
intenso desenrolado na Alemanha e Austria de, hoje,
convindo ressaltar que a pelicula foi rodada nos pró
prios locais, aproveitando toda a exuberante natureza
em deslumbrantes paisagens.

DOMINGO:

As 5 - 8hs. As 8hs.
Susan HAYWARD em:

MEU CORAÇÃO. CANTA
No programa: \l

Complementõ' Nacional

Imp. até 14 anos.

Don de FORE _:_ Andrea
KING em:

DINHEIRO� SANGRENTO

No Programa:
Cop. Nac.
Preços: 7,60 -'-3,50
Imp. até 18 anos.

As 8hs.
Victor MATURE

Jean SIMONS em:

ANVROCLES E O LEÃO
Leo GORCEY em:

O PROFETA DA

Precipicios D'Alma (Suden Fear)
Com Joan Grawf01:d,. Jack Palance e Glorja; Gra

hame. Direção de David Miller.

FAVELA

Preços: 6,20 - 3,50
Censura: 14 aQ<3S

Início do Seriado:
. O PORTO FANTASMA

I No programa:

Complemento Nac._

1 ,Preços: 6,20 - 3,50

J !mp.' até 14 anos.

Participâção
f3Lt>I2IJ\.

EstreUo .

ATENÇÃO:

,1

As 8,30hs., xxx

Em Pré-Estréia'

r Jane Wyman - 'Charles '

LAUGHTON _ Richard I
CARLSON em: I
AINDA HA SOL EM

MINHA VIDA
No Programa:

.

Comp. :rac.·.
Preço único: 7',00
Imp. até 14 anos;'.

l\_1aria , e João
noivos

Trindade, 24 de dezembro de 1953
res,....trazendo' dinheiro tro

cado pelo .que agradecem.
__-------'-------' -,- .

i
.. __

Terrenos na·Vila florida
(Estreito)PAGA·MENTO DE

, PREMIO< I

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

-

---

C AS A
,Pre�isa-se, com o rriíni-

, IDO de 3 quartos, sala gran

de, sala de jantar, quintal
e . jardim, podendo ser ,pbr ,

contrato de 3 anos.

Aluguel até Cr$ 3.500,00.
A tratar no Cabo, Sub-

marina, à rua João

26,' com a' gerencia.
Pinto

Vende .. se
A ESSO STANDARD DO

BRASIL INC., deseja ven

der o seu armazém desta

cidade, situado à Praça dos
Recifes.
Aceita' proposta por es-

crito, que deverão ser en

viadas para a mesma Com

panhia, 'Caixa Postal 139,
Itajai. 'r

Vende-se uma cadeira de

toro etc.

Tratar com Amaurf Bot-

'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

Empre�a. Flo�iaDOpolis S. I. Terrenos na Vila Floridal
AdmlUlstra�ao e Transporte ' (Estreilo) "

'

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

pecialmente ao Sr. Prefeito Municipal- à .Inspetoria de

Transito, aos srs, gerentes de bancos, as casas de Pe

cas e acessarias, aos seus clientes, e em particular a

cada um de seus empregados.
' -

Espera contar com o mesmo apoio e cooperação, no
ano de 1954, para o'bem �? Transporte Coletivo em

nossa .cidade.

DES, esta viuva, pelo presente chamo-os a comparece

(Agências no Rio de Jarl,ei7iO e em Belo Horizonte com rem em Juizo por si ou por seus procuradores bastan

tráfego mút·uo até São Paulo com a Emprêsa de Trans- te, para, -no prazo de trinta (30) dias, a contar da pri-

portes Minas Gerais S/A.) , meira publicação dêste, falar aos termos do feito em

, .ápreço,
' sob - pena de revelia. E, parai que chegue ao co-

___........_".,.,,--.-,._ ...-_...................,...:r""",.......r,q............:".':� nhecimento de todos, mandouexpedlr o presente edital

,
que .será atixaao no lagar do costume e publicado na

Ho-epcke� forma da·lei.'Dado e pás,sado nésta cidade de Florianó

f) polis, aos seis dias do mês de Novembro do ano de mil
-

' novecentos e cincoenta e três. Eu, VINICIUS GONZA-
.

RAPIDEZ � CONFORTO _ SEGURANÇA'
GA, Escrivão, ? subsc:e�i. (Assinado) Manoel Barbosa

,

•
, de Lacerda, JUlZ de Direito da 4a. Vara.

,

.

" I Está conforme com o original.
V lag�ns entr.e FLOR���ÓFOLIS. e .R:IO DE JANEIRO O Escrivão, Vinicius Gonzaga.

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
/

neste último apenas para o movimento de passageiros. I

o ESTADO

Florianópolis, Dezembro de'1954�

ALDO ROCHA - 'Diretor Presidente

-,-------------------------------�----

,

Fxpres- O ,fio rian6polis
d�

ANDRADE, & KOERICH
,.

Transpol·te de cargas em gemI entre Florianópolis, '

,
, ,Curitiba ti'São Paulo

_

Com viagens diretas e' permanentes
MatriZ: - FLORIANóPOLIS

'

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
A.venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Líríha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA '.

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

-o-

Fone: 9-.31-96' � Atende Rápido RIOMAR

End. TI�legr:: SANDRADE

Navio-Motor «Carl

-' �

ITINERARIO DO NM� "CARL HOEPCI":E"

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-
,

REIRO de 1954:

IDA VOLTA

Fpolis Itajaí Rio Santos

10/1 11/1
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 21/1 1/2 2/2
5/2 7/2 12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

Horário de saída: de Fpolís., às 24 horas

•
do Rio,

�

às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro :- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

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

•

Com ist. v<!.lo� V. S.
."b..il"b. uma. (ldnt� que
lhe ..ender'6 jurO com· I
pensll.dor i

e

s�ltSs§sêE§�IIII11§ le\lãl"� pãrã SU6 residên-

,
eie, um lindo e 'útil presente:

um BELlS$/MO eOFREde AÇO eROMADO.

NCOAGRiCbLA
�c7' .16

10- F'LORIANÓPOLIS �NTA CATARINA "
...0....

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

Dr. Alvarn de Carvalho
. 'Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica

que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma
necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es

pecialização, está ao inteiro díspôr no que permitam os

seus limitados prestimoso
Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme

� Rio - Tel. 37-0528,

--'......._----------------_.�--

\

'Costureira.s e Auxilíares de'
Costura

Precisam-se Costureiras e auxiliares de, costura
corri.bastante prática em confecções de crianças.

Serviço" permanente.
'Tratar à rua Saldanha Marinho. 127.

D. S. P.
EDITAL

MAGNIFICOS LOT�S, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO' SEM JUROS

Edital

Vénde-se

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

,FAZENDA PUBLICA DA'COMARCA DE,
FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS

O Doutor MANOEL BARBOSA DE LACERDA,
Juiz de Direito da 4a. Vara - Feitos da Fazenda PÚ
blica da Comarca de F'lorianópolls, Estado de 'Santa Ca

tarina, na formá da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente edital de citação com

o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhecimen
to tiverem que, se: esta processando por êste Juizo e pe
lo cartorlo do Escrivão que êste subscreve, os termos

do Inventário dos bens deixados .

por falecimento de
PLACIDO MANOEL LUIZ e-'sua mulher D. MARIA
CATARINA DE JESUS; .e, como o inventariante .Iosé
Placido Luiz, descreveu, .entre outros herdeiros o sr.

ORLY PLACIDO LUIZ é D: OSMARINA FERNAN-

Arí 'Ramos Castro
Secretário.

Hllanidades Irt-- 91
CURSO BUSCO

-(Reg. no Departamento de Educação)

MATRÍCULA: Durante o �ês de janeiro,
vraria Líder - Rua Tenente Silveira..

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

na Li-
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A ESSO STANDARD DO

BRASIL INC., deseja ven

der o seu armazem desta

cid�de, situado à Praça dos
Recifes.

, '

Aceita proposta por es-

crito, que deverão ser en

vi�das para a mesma Com

panhia; Ca'íxa
-,

Pos ar
>
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I

Casa para O G .·C·'alugar.'· sny ama ex Ia.
Aluga-se uma casa de

material (Nova) sita à rua

Pedro Demôro 1612, (Can
to - Estreito).
Tratar na Rua Saldanha

Marinho 123.

?
'

Fabricado$ nos tipos
/' horiZQI'ItQJ e \'orti,ol.

..,t.,..

• Construção sólida.-sendo ai C�ix�' 'i';têrna de COBRE ..

reve�Hda de< material altamente ISOLANTE (lã de vidro)
• ""Rei�tÕlÍcia do 'úPO tuoul�r; inteira�ente blindada.

•

•. Controle automático de temperatura POr.' U.RMOSTATO.
"

'. Que propor'iona gran.de ECONOMJA.
,
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O Sindicato dos Empregados no Comércio de Flo
rianópolis avisa aos seus associados, que desta data em

diante, somente terão direito aos benefícios 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},

'

./

Amâncio Pereira Filho - Presidente.
Gerson. De Maria - Secretário. "

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

J'

ÀQUECEDOR

ELÉTRICO

���
IMERSÃO e

Capacidade, 30 ,LITROS

• '

Construido inteiramente de

cobre .

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tampe
ratura desejada.

o MISTURAOOR DÁKO, de regu.

lagem, instantanea, permite o

maior' escalo de graduações de
'\ TEMPERATURA.

Cerâmica 'São· Caetano
,-_

TIJOLOS PRENSAt)OS; TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL RF..FRA�

TARJO _

PRONTA ENTREGA

.JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,'

239 � Florianópolis

DISTRIBUIDORES

�CONFORTO absoluto
, ,

Gránde ECONOMIA;
\

AQUECEDOR

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

< �. BAMOS S/A.-.Comérclo 8 'aências
" Rua Joã� Pintol '••Fpo.lis••Sta. Cã'tarina

,
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CAIRO, 7 (U.P.) _ O resultar numa ruptura di-
embaixador da Turquia,' plomática total. entre os

c: I
t Fuat Tuagay, partiu do

o

dois países.
-

a e Egito 'jurando vingança por I Os embaixadores da In
o sua expulsão que poderá' glaterra e Bélgica foram se

despedir de Tuagay que
partiu com destino a Bei-

Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Janeiro de 195�

:Mensa�em �o Presi�ent8
I

. do Institulo�8rasileiro do
, '

CAfEICULTOR CATARINENSE!

Dia 8-1°-54 -
_
Aposenta

dos (Invalidez ,e Velhice)
r:

- de 601 a 1.200.

CeI. Yi�al Ramos,
fior

"Missa de Réquiem
o Colégio Catarinense convida os cor

pos docente e'discente,' bem como a família
enlutada, parentes.e pessoas 'amigas. para
assistirem, no próximo sábado; às 8 horas, na
Capela do estabelecimente à Missa que faz
celebrar pelo eterno repouso da alma, do seu

benemérito fundador, ,CeI. Vidal Ramos.

1----,---

o sr. Ivo Souza é alfaia
te em Imarui. Políticamen

te era udenista militante e

operante. Fazia oposição
dura ao P. S. D. e ao sr,

Pedro Bittencourt. F o i

- No limiar dêste Ano No- cafeicultura : racional refie
vo, cumprimento-vos e tirá no progresso econômico
transmito-vos os meus me-

o

de vosso Estado e no bem
lhores votos de prosperída- comum da Pátria.

I

Asseguro-vos da. parte
do Instituto Brasileiro do

Gafé o devido apôio e a me

lhor compreensão.
,

João Pacheco e Chaves
Presidente

de, na certeza de que o vos

so esforço em pról de uma ��
Dois GestosI. A.P� c.

DelegaCia em Santa Catarina
AVISO

DO ABO-,PAGAMENTO
NO DE 1953
O Delagado do Instituto

Des. arDO Pedro Hoeschl de Aposentadoria e Pen- Dia 11-1°-54 - Aposenta- com essas informações que
sões dos Comerciarios, no dos (Invalid

...
ez e Velhice) o sr, Ivo Souza se apresen

Estado de Santa Catarina, - de 1.2,01 em diante. tou, na terça-ieira última,
leva ao conhecimento dos Dia 12-1°-54 - Pensio- aqui na redação. E contou-

interessados que a gratífi- nistas (Seguro Morte) nos o seu caso. Há pouco
cação de 1953 - Portaria de 1 a 400. tenlpo, sua irmã Arina
M.T.I.C. n? 160, concedida Dia 13-1(l-54 _ Pensio- Souza enfermou gravemen
aos aposentados e pensionis- nistas (Seguro Morte) _- te. Procur a n d�o curá-la,
tas será paga, no corrente de 401 em diante., gaslamm o que podiam e

mês, durante, o expediente Dia 14-1°-54 à 20-1°-54 - ') que consegu'iram em eré-

normal, isto é, das 12 às Os atrazados, 1ito.
'16 horas, obedecendo a ta- Outrossim, _

solicita aos Depois, como não me lho-
bela seguinte: seus associados a fiel obser- "asse a enierma trouxe-a o

Dia 7-1°-54 - Aposenta- vância da tabela acima, irmão pam esta Capital.

T I M dos (Invalidez e Velhice)' tendo em vista, o seu pró- Aqui [ez apelos diversos:
- de 1 a 600. prio interêsse,

, para a L.B.A.: para amigós
• • • oi'! - • - '" - - - - - - - •••• - - - - - - • -'••• - - •••• - _................- "'101' e correligionários. Nada

temente a Deus, subiu as rôs·p--êiôr-·-Fêderaidô" Eo�ino conseguiu. No seu desespe,
"

ro, apelou para o seu ado
escadas de Palácio. Conver- Para exercer as altas fun- onde o novo' Inspetor goza

versário, sr. Pedro Bitten-
Quando O candidato (gua- sou, conversou e nada do ções de Inspetor Federal de geral estima., pelas suas

court. Este, de imediato;
po e rosado), entrou na cí- candidato falar na promes da Academia de Comércio elevadas qualidades.

se entendeu'. com outras
dadezinha ajardinada, a sa Voltou dias depois e na- de Santa Catarina, o -sr. :,..." 1

pe.ssoas e Da. Arina foi
praç,a estava deserta. Um da. Passaram-se meses e o Presidente da R�pública Felicitando-o pela honro:

- posta aos cuidados médicos
que outro latido, longínquo, prometido cheque não apa- vem de nomear o nosso sa investidura, felicitamos

da Dra. Wladislawa W,
dizia bem do adiantado da recia, O temente à Deus, distinto conterrâneo, sr. também a Academia do

Mt(,ssi. Hospitalizou-se. Ini-'
noite, que já atingira o seu queimou-se.' Derrubou' a dr. Reis Montenegro. Essa i Comércio que terá, no no-

ciou o tratame1tto, recebeu
1· P d igreja velha e começou a escolha teve a melhor,

re-I
vo Inspetor, um coopera-c imax, anca as secas, no � sensíveis -melhoras e ppude Icaixilho da [anela, desper- nova. Meteu os peitos, pe- percussão nesta Capital, dor zeloso do seu nome.

lI' dvo tar a manu, on e con-.taram' o morador solitário dindo aqui e acolá. E o tem-

I TI' d t'
,

t t t

t'da modesta casa. Algumas' plo (belo, aliás) foi toman- nstituto, ecnico ogico e �:l;;::;�'e:o:a;�:nI:� S��L�
exclamações (de surpreza e do' forma. Um dia chegou

I A'
;

za quer que o ocorrido te-
agrado) foram' murmura- um caminhão (chapa-bran- eronauhca nha divulgação. I
das e ouvidas a distância. ca) com uns milheiros de CONCURSO DE minutos antes do ImcIO de Diz que, sendo pobre, é
Depois o silêncio voltou, tijolos. Mais uma semana e ADMISSÃO cada prova, munidos de do- o modo pelo qual quer a-:
emquanto a luz da sala vio- aportou outro carregado As provas do concurso cumentos de identidade, ca- qradecer o gesto do sr. Pe-
lava a tranquilidade da pe- com cimento. Depois umas de admissão ao I. T. A. se- neta-tinteiro (com tinta dro Bittencourt, de quem
ça, iluminando-a. O candi- pedras. E nada mais. Estan· rão realizadas simultânea- a�ul escuro), lapis. e mate--I se tornou grande amigo.
dato (todo mesuras) falou: cou a visita do chapa-bran- mente nas cidades de Be- rial de desenho (dOIS esqua- E o sr. Ivo deixa a reda-
"Se meu partido ganhar as ca. E a igreja subindo com lém, Fortaleza, Recife, Ma- dros, um duplo decímetro, ção comovido.
eleições aqui, eu o auxilia- o esfôrço do temente a Deus ceió, Salvador, Belo Hori- um compasso, borracha). O gesto do S1·. Pedro Bit-
rei com cem mil cruzeiros) e a ajuda do boníssimo po- zonte, Rio de Janeiro, São tencourt, para nós, que o

que o senhor aplicará no vo da localidade. Até que

aJ
Paulo, Baurú, Ribeirão Pl'e-

---

conhecemos, não causou

que quizer. Outros (tais e ccisa não d�u mais. A so- to, Campinas, Guaratingue õ;�,EG!TO FICARÁ espanto. E o do sr. Ivo, nes-
tais) municípios, já estão lução :oi uma rifa .de um tá, Curitiba, Florianópolis e ta época de ingratidão 'e co-

comprometidos comigo". automovel. E o exausto te- 'Pôrto Alegre, no corrente NE�TRO »ardia moral, merece re-

Seguiu-se um longo hiato, mente a Deus, 'criou fôrças

I
mês de"Janeiro, às 8: 00 da "gisto. Ele, afinql, foi digno

antes que o dono da casa :,Qvas e partiu pelo .Es�ado manhã dos dias 11 (Mate- CAIRO, 7 (U. P.) _ O do [aoor que recebeu, na

(temente a Deus), tomasse todo, vendendo os bílhêtes. mática), 12 (Dezenho), 14 general Mohammed Na,
pessoa da sua i1'mã ..

uma resolução, dissesse 'i'luma cruzada de�sacrifíck (Física), 15 (Testes de, guib, presidente da Repú Dois gestos que merecem-,

qualquer coisa. Sua cabeça e humilhação. Mas, foi (bri- Tendência Vocacional par� blica do Egito, notificoq à;; louvor. Grátt d'ez para os
rodava. Pelo imprevisto da \samente) e venceu. Hoje, a Engenharia - prova �ão potências 'ocidentais,' que dois.
proposta e da visita. Seu três anos já p�ss�dos e o eliminatória), 16 (Quími- sua pátria está decidida aI
pensamento voava para o ':emplo está quase pronto. ca). permanecer estrit&mente

velho anelo, pará o grande Sem o cheque que o candi- Nesta cidade, as provas neutra, se os Estados Uni

sonho cÍe sua vida agitada. dato eleito prometeu. Sem serão feitas no Colégio Es- dos e a Gr�-Bretanha não

Construir um templo! Sur- mesmo uma desculpa, se- tadual Dias Velho. realizarem o compromisso
gira, então, o ambicionado quer. Quase vitorioso; o te- Os candidatos que pre- que" segundo êle, contrai

ensejo. Estava na cara, a ,nente a'-Deus, contempla a. tendem pre�tar o conCUI'SO' ram, de respeitar a inde

oportunidade. Com aquela '-tia

.

extraordinária obra. nesta cidade dever�o' apre-I pe�dência e a soberania rló
importância, podia com�çar

Fê-la sem�a promessa jura- sentar-se no local citado 30 I EgIto. '

a obra. Veria o seu maior :TJentada nas caladas da noi-

desejo realizado. O povo, te. E, hoje, dizem que diz:

grande beneficiado, ajuda- aCamo, querem que êle
,

_

ria a conclusão da Igreja. cumpra as promessas ao ,RECEBEU TRANSFl!SOES QUE SOMAM
A madrug�da já se infiltra-' Povo, ·se nem- mesmo Nos- ( 500 LITROS, ,

va pelas veneziartas, quan- 50 Senhor escapou do ca-Io- fi !'. ,:

te?" WASIÚNGTON, 7do o teme�te a Deus, disse
que �im. :Antes do apêrto
de mão final, o candidato,
segredou: "apuradas as iIi::
nas, enviarei <> cheque". Lá Ifóra, os galos vaiavam a

madrugada (menotidelpi-I
quiamente) e uma

garÔaZi-'nha tênue, envolvia o can

didato, que regressou à sua

base, porejando felicidade.

rRealizado o pleito,-venc�u a
.

UDN. Cessado§ os festejos,
digerido o bóIo da vit6ria, o

Na data de ontem viu suas elevadas qualidades de
. . I •

it d -.

transcorrer mais um ani-
I
esprri o e e coraçao, VlU-

versário natalicio o sr. De- se cercado de significati
sembargador Arno Pedro vas homenagens por parte
Hoeschl, membro destacado de. seus amígos., colegas e

do Tríbunalde Justiça dês- admiradores.
te Estado.

Desfrutando merecido Pôsto que com involuntá-
conceito na .socíedade local, rio atraso, enviamos-lhe
o ilustre magistrado, pelas nossos votos de felicidades.

,NEM DEUS ...

tl;lrina e a Associação Co

mercial de Florianópolis
convidam os senhores Im-

CONVITE
A Federação do Comér

cio do Estado de Santa Ca-

portadores para assistirem

à. reunião que se realizará,dia 8 'de Janeiro, às 19,30 Ihoras, na sede da Associa-.

(U'I P.) - (Virginia Ociden- ção Comercial de Florianó_1
tal) - Morreu ontem num polis, à rua Trajano, n. 13,
hospital . militar um ex- e na qual serão discutidas'
combatente que havia rece- sugestões' para alteração Ibido aproximadamente qui- das listas de categorias .de
nhentos litros de sangue no importações a que se refere
transcurso dos últimos trin- a Portaria n. 70 da SUMOC.

... BUM

Presidente

do ·Estado'Loteria
A Ixtraoao de Oote.m ta anos. Esse ex-com1.:>aten- Os que estiverem impo�

te 30fria da moléstia con�e- sibilitados de comparecer,
cida como "doença de Os- poderão apresentar as su

ler", caracterizada por uma. gestões por correspondên
dilatação dos vasos sanguí-: cia.'
neos� t;ndo como r�sultado;contmuas hemorragIas. '

.

10.910 - Cr$ 200.000,00 _. JOINVILE
9.488 _ Cr$' 15.000,00 _ BLUMENAU

41.245 - Cr$ 10.000,00 - JOINVILE
2.092 - Cr$ 5.000,00 - ;RIO DO SUL
i2.880 - Cr$ '2,000,00 - BLUMENAU

'Charles Edgar Moritz

runou VINGANÇA o EMBAIXADOR
EXPULSO

rut.

No aeroporto, o

ta turco declarou:
diploma
"Me vin-

Na Polícia
O Dr. Mário Ferreira es

teve na D. R. queixando-se
haver contrat�do um servi

ço, em sua residência, com

o 'pedreiro Alciomeu Pôrto,
tendo êste, após receber MOSCOU, 7 (U.P.) - A

Cr$ 3.000,00 do contrato, imprensa da Byelo « Rússia

desaparecido e deixando de (Rússia Branca) anunciou,
cumprir com o seu dever. I hoje, a morte do major gal.

� I ?avril Shers,ty�k, co��n-
,Malvina Soares, apresen- aante do Exercito soviético

tau queixa contra seu a- na segunda guerra mun-

mante o individuo João Ma- dial, com a idade de 62 a

.chado, que, abandonando-a nos. Ele era candidato a

lhe furtou a quantia de ... membro do Comité Central

Cr$ 100,00 e uma medalha do partido comunista na

de prata.
I Byelo Rússia.

garei",

MORREU MAIS UR GE
NERAL RUSSO ,

A RAZÃO
De Brusque, datada de ante-ontem, recebemos

.

a seguinte carta, assinada por "Um operário:"
"Dr. Rubens.

E' preciso que o sr', diga, pelo seu jornal, para
esclarecimento da opinião pública, porque- o nosso

Governador não tolera os arrnazens . do SESI e

quer cobri-los de impostos e fechá-los à custa de
pezadas multas. A razão está na cara, como se diz
na gíria. Ao sr. Bornhausen, quando fazia a propa
'ganda da sua candidatura, tudo era fácil e simples.
Creio que a. sua promessa de fazer baixar o custo
de vida, foi o que lhe deu os votos necessários pa-
1':1 a vitória. As classes assalariadas, em ,1950,' esta-
vam alarmadas com o futuro. A tendência altista
afligia os operários. O dr. De ecke {que não teve' o'
meu voto}, não prometeu evitar o aumento, nem
estancá-lo. O sr. Bornhausen garantiu que não só
poria um paradeiro na alta, como também faria
que ela diminuisse. Nós votamos nele por isso. O
resultado aí está. A vida subiu apavorantemente
em tudo. E, o que é pior, subiu mais naquilo que o

pobre não pode dispensar, como sejam' os gêneros
de primeira necessidade. A munição de boca deu
saltos de cangurú. E com eia, o vestuário, o calça
do, os remédios. Os operários não podem viver nús,
nem doentes, 'nem famintos. A alta dos preços esta
va gerando o desespero. E o govêrno 'e _as promes
sas do sr. Bornhausen não ligavam o caso. Nessa
hora aflitiva surgiram, aqui e em outros centros
obreiros, os armazens do SESI e a vendá de medi
camentos por preços mais que razoáveis, diante
dos vigorantes no comércio geral. O êxito foi com
pleto, O que o sr. Governador prometera para todos,
o SESI realizou para os operários. Vem daí o des
gosto oficial. O sr. Irineu prometeu e não fez; o

SESI não prometeu e fez. Dizem os governistas
que é pouco. Que seja. Mas será 'isso motivo para
tirar êsse pouco? Se o Govêrno colaborasse com o

SESI êsse pouco poderia ser muito,' de acôrdo com

a receita do candidato; Gravando de impostos proi
bidos e de multas' criminosas ,esses armazem;, o

govêrno não está prejudicando o SESI: está preju
dicando os operários. COlhO acabo de expô).' (e êsse
l, o pensamentô geral da classe) o sr. Bornhausen
está enciumado do SESI, porque este fez aquilo
que êle prometera fazer e saiu ao con'trário. O sr.

Governador hoje, é rico: roupa, comida e remédio
não são problemas que lhe deem dôr d�cabeça.
Mas támbém já foi pobre. Se como Governador

-

pensasse como nos tempos 'em que trabalhava com

pequeno salário, como nós, não faria o que· está
fazendq. Em vez de fazer política e se michar de
ciumes pelos que estão ajudando os trabalhadores,

'

sentiria orgulho e satisfação em �ooperar com to
das as campanhas em benefício dos que sofrem os

rigores do custo da vida, já que, durante a su�e
cepcionante administração a única coisa que baixou
em Santa Catarina, cama dizem, foi a temperatura.

Grato pela acolhida deste desabafo, que é sin
cero e não desrespeita ninguem, aqui fica

.

Um opeJ'áJ'io
• P. S. - Se me sobrar tempo, escreverei níais

a míudo."
x x

x

A carta aí fica. E' cordial, respeitosa e dm'íssi
I ma! A imprensa rosada vai ficar daquele jeito!

, \Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


