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RIO,� 8 (V. A.) - Ao' de fé: não é d�finitivo o BERLIM, 8 (U. P.)
_

Brasília, Machado

Net�'r der,
e perde quase o sign:-

meio-diá de ant�-ôntem, em adeus ,trocado �com os que Adolf Bitler e Paul Joseph Este ano de 1954 vaI ficado quando comparada

l Cascadura, no Hospital N. lrorrem. Goebbels ainda não foram marcar das atividades da às inversões feitas em ou-

--S. das Dôres; para tubercu- Mas quem sabe que .emo- declarado.!} m�rtos oficial- PETROBRA'S, sol u ç ã o tros países dêste. hemisfé-

losos, aguardava-se um a-' 'C;ão profunda invadiu a Su- mente. No Registro Central com 'que se preferiu no rio.

�bntecimento de rotina uma; petiora quando se curvou de Obitos de Berlim oci- Brasil acudir ao seríssin:.o

rotina trágica mas ainda as-
I
[-ara a serva pequena? O dental, opde são registra- problema do Petróleo.

sim rotina: aguardava-se a,� fato é que se abaixou para dos todos os óbitos da Ale- Dez biliões de cruzeiros

morte de Irmã Inez, uma I
amparar Irmã--Inez e manha, os norríes_ .do "fue- é a soma que a nová' au

humilde servente do Hos-I naquéle instante seu cora- hrer"· e do ministrá da tarquia vai, mobilizar, me':'

pital. Tuberc�losa ela mes- �ão parou de bater. Propaganda não figuram diante tributações diversas,
mo, já recebera a extrema- A nós pos resta apenas o nos arquivos. As auterida- previstas para a p�imeir'a
unção e espereva o fim com registro sêco do fato: ao des explicam que. para re- Íase de sua vida. E' cifra
'o decôro e a simplicidade meio�dia de ontem, no Hos- gistrar . um óbito é preciso respe�tável, dentro da pe-
dos que vêem na vi�a um pital de �. S. das Dôres, q,te alguem peça, em geral núria de capitais em que
exercício para o instante -em Cascadura, J?orre,ram os par�ntes, apresentando' nos debatemos, a ser obti
da morte. ao mesmo tempo_, no mes·· i um atestado de' óbito passa- da de econDm.ia já de�an-'Como entrasse em agonia ,mo amplexo, Irma Inez e a .do por um médico. Nin- grada pela mms alta tr!bl
élO meio-dia, dela se veio Superiora, Mere Chabas. I gue� o fez no caso de Hi� �ação per ca�itaem relação
despedir a Superiora, Mere tler e Geobbels que, se- a renda naclOnal, no m'm�

Chabas. Na sua rotina de gundo se informa, suicida-' do. Ela se revela, podlYl,
diretora enérgica e saudá- ENCONTRADO UM

ram-se no subterrâneo da
I modestíssima, ante as ne-

vel. assistir aos moribundos ESQUELETO Chancelaria do Reich,. a..
1 cessidades que deVf� aten-

era para Mere Cllabas um GIGANTESCO gora no setor soviético, a

dever doloroso mas tocado 30 de abril de 1945. T�m-
também daquele espírito

"-

Paule � também heuve recurso, porl�·tal�ta� �de
anuência das ,Camaras - Municipais -

_

--

Os 65 prefeitos e mais' sentação
. do Prefeito de gislativa "que determinou mia municipal, pois o alu-; que estabelecem <;Js arti- j ções 130 e 175, sôbre maté- �OLICtTOU INFOR�":'c:,

uma centena de Vereado- Garça, Dr. Rafael Paes de o plebiscito para a, consul- dido desmembramento irá' .gos 7, n? VII, letra e e 28 ria idêntica, a Suprema li- MAÇõES
- s: �

res, eleitos' recentemente Barros, que arguiu de in- ta da população dó territó- afetar a sua administração! da Constituição Federal' Côrte aprovou os parece- Com o parecer do Procu-

para �os novos municípios
I
constitucional aquela Re- l'�O compreendido' peias 'a� no que concerne aóseu pe-I que tem de ser' observado res dos -Ministros' Ribeiro I

radar Geral da República,
_

criados no Estado de São I solução, bem como o Artí- tuais divisas do distrito de culiar interêsse". em caso de desmembrá- da Costa e Ororimbo Nona- favorável à tese sustentada

Paulo, através da Resolu- go 73 da Constituição Es- Lupércio, Município ,de FLAGRANTEMENTE mentos de municípios, /w- to reconhecendo que '(a pelo Dr. Costa Neto, a re-

ção n. 148 da Assembléia tadual e a Lei 2.081, de 27 Garças, sôbre a sua elevá- INCONSTITUCIONAL mo já decidiu o-Supremo alteração de mumcrpios, presentação foi distribuida

Legislativa ,estão ameaça- de dezembro de 1952, que ção a município, atendendo O Procurador Geral da Tribunal",
�

seja em virtude de incor- ao 'Ministro Rocha Lagoa
. dos de perder seus manda- regula o referido dispositi- apenas ao disposto no artí- República declarou ainda poração de subdivisão ou para relatar. S. Exa., no

tos, caso o Supremo 'I'ri- voo go 73 da Constituição Esta- no seu parecer: "O Artigo JURISPRUD1tNCIA FIR- de desmembramento não dia 3 de dezembro, dirigiu
bunal Federal venha a a- O parecer do I)r .. Plínio dual e ao à.:t�flo 6° da Lei 73 da Constituição � do Es- MADA sendo determinada pelas um ofício à Assembléia

provar como tudo indica, o Travassos, exarado no dia 2.081, sem que a iniciativa tado de São Paulo está em respectivas Câmaras de Legislativa de São Paulo,

parecer do Dr. Plínio Tra- 17 de novembro próximo partisse da Câmara Munici- franco conflito com o artí- Adiante, esclarece o Sr. Vereadores, atenta contra solicitando .as necessárias

vassos, Procurador Geral r passado, conclui que a Re- pal de Garça, e, portanto, go 71 que lhe' precede, Plínio Travassos: "nos [ul- a autonomia Jmun'icipall eis, informações, qu.� ainda não

da República, numa repre- solução da Assembléia Le� atentando contra a aUton�- I aliás, en1 harmonia com o gamentos das representa- que irá afetar a sua admi- chegaram ao Supremo Tri
- - nistração no que concerne 'bunal Federal:

!�����i· .

ao seu peculiar interêsse IN'1'ERV1tM OS

iC?mcJi••nti.oDií- quer junto à arrecadação POLITICOS

"'lO ,d.e.._ S.

C.tUin.1
dos tributos de sua compe- Os meios políticos de São

.

tência, quer quanto à orga- Paulo, ficaram alarmados

.

. . Ano XL -

.

nização dos serviços públi- com o parecer do Procura--

I cos locais". dor Plínio Travasses. Os

.

N. 11.7�7
_ .1

Deputados Cunha Bueno e

BEM FUNDAMENTADA Alberto Botina estiveram
Jo(����� ,

com o Procurador Geral
A representação dQ Pre- da Repúbli�a a quem fize

feito de Garça, feita atra- ram uma: longa exposição
. vés do seu advogado, o ex- sôbre . 'as inconvemencias

Ministro da Justiça, Bene- pclítícas <
da

.

extinção dos

, dito Costa Neto, está bem mandatos dos 65 prefeitos e
.

fundamentada e' documen- de mais de uma centena de \

tada. Além de se referir vereadores .

aos pareceres dos Ministros' Os dois parlamentares
Orozimbo Nonato e Ribei- paulistas visitaram, em se-

Ira
da Costa, em represen- guida, o Ministro da Justí

. tações idênticas, bem como ç�, expondo, detalhada-

D tíd I d
.

.. , t
,. d" 'O A h a um outro trabalho do Dr. mente, a aflitiva situação.

eSm-'D 1 O ao- propa a o pronunclameo,o coo r8r!() o" sr. _. ran a Luiz Gallotti, 'quando Pro- Logo que inicie a sessão

_
RIO, 8 (V.A.) - A pro-Ilário mínimo, suge:_irá a �e� formação que se fez. O titu-

I
nete, é que teve :onhec� tid() tempo de tecér quais- .curador Geral da Repúbli- .legislativa, no próximo dia

.....kcpósito da notícia ont�m .di- abertura da �uestao para lar d� pasta �a Fazenda na- I menta. da �ec.laraçao que 'quer comentários a propô- ca, o Sr. Benedito Costa 15, pretendem focalizar da
4:' vulgada por um, v�Spe!tlllo ,estudo de u_ma nova fOl�mu- . da: disse e nao Se .pronu�:::.J l�e fo:. a1;1'l})�lld�. 'il "" êo'" _sit�·..9-fl�Qest!.e�_ um/a. y�z }�'et� '-ju�tou uma declara- tribuna, da' Câmara, os ';á-::
desta """capital, segundõ" 'a la que c6ncilie 'os i�teresse>s ciou sÔbre' aquele aumento <

. Já�h1' sua i-esia�nêTa,'l:eJ;l-, que era-ríao é de sua alsa.�
v

çãó do contador da Prefei- rios aspectos legais e \cons-

qual se consultado, 0, mini�- em choque. Acrescentava que considera de exclusiva do, estranhou "'.os .termos da da. tura de Garça, provando tituciônais da. màtéria.
tro da Fazenda iria se ma- "ainda essa informação que alçada do' Ministério do sugestão das considerações Ao� esclarecime�tos que que o distrito ora desmem- Podemos ainda adiantar
nifestar contra a fixação do o sr, Osvaldo Aranha _CQn- Trabalho, cuja esfera de que teria espendido a res- estamos > dando, podemos brado, arrecada menos de que os prefeitos e vereado
salário mínimo no Distrito sidera o aumento dó salário competência' não qu�r e peito' do estahelecimento aduzir, segundo o que sou- 300 mil cruzeiros e que o res interessados convoca
Federal em Cr$ 2.400,00, o mínimo nas bases em que nem deseja invadir. dos novos níveis do salário bemos em fanfe oficial e Tesouro atende com o dô- ram .uma reunião, a realí

órgão oficioso "A Noite"

pU�l
foi proposto excessivamen- Disso estamos bem infor- mínimo. I idonea, que o ministro da bro desta. importância para zar-se na capital paulista,

blica hoje a seguinte nota: te alto e, portanto, capaz de mados. E mais: ontem, E isto porque, assoberba- Fazenda acatará as decisões manter os serviços públi- para tratar do assunto, que.
"Notícia publicada ontem acarretar graves consequên- quando deixava o seu gabi- do com Fazenda, não tinha do govêrno nesse sentido".. cos locais. vem despertanto, como �

/:d!�=-�b��::n:�nfi::r:o:d:U�:� ; �!:E:' :Od:��:!::��dd"� 'ind�s-' ;)nde estão 4.'I)�)-n".(a)-o' (H)-n°-v''·.·o"-e'
-

....O·-P':..e::-....tO.-r-.0'
()

-Ie'()�o to�a:�é�e���;i:n:�:o a�� ::u;oa�:: ;�i:�o.i�:::;:i�
o só re o aumento o sa- l porem, mverl ica a m- HITLER E .

.

Câmara Municipal de Gar- parão dessas reunião vá-

MORREU C'OM A IRMÃ HUMILDE GOEBBELS? ça'1 aprovado por unânimi- rios próceres políticos, in-

_ \ dade, contra o desmembra- ::lusive o Presidente da As-
menta do ref-erido distrito sembléia Legislativa,' que
para formação de novo mu� está inclinado a defender a

nicípio, o que prova real- constitucionalidade da ma

mente que a Câmara dos I
téria no Supremo Tribunal

Vereador:es não foi ouvida, Federal.
como" determina a Cónsti- (De Ultima HQm, de 6 do

(Continüa na 6R pág.) tuição Federal. corrente)

Em Sãu

DIRETOR IR,uben. de
IArruda Ramo.

&EMIITE .,.
DGminlo, .

F. i
ele Aquino, !i

.....�-�---
�I

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

-Alheio o Ministro da Faze.nda
Edição de hoje - ª paginas Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1954

, /
Ct'l...

à Questão do Salário Mínimo
,__---..-�------;__---------

. ,

, '.

Avião Britânico
�ta�8�O' por um jato

BELGRADO, 8 (U. P.) paço aéreo" dêste país.
- O góvêrno anunciou que O avião britârtico que
está realizando uma inves- regressava à Inglaterra de.

tigação sôbre o ataque de pois de ter deixado aqui
que foi alvo um avião bri- um carregamento de por

t�nico de transporte DC-3, cos, escapou ao ataque gr�
na véspera de ,Natal, por ças às nuvens e voltou a

um avião' a jato "de nacip- esta capital.
nalidade desconhecida".

/

fINIO QUADROS
'�ANDIDATO

UMA "MISS'; PARA
,

\.
.

99 RAPAZES
ROMA, 8' (U. P.)

MADRI, 8 (U. P.) -' bem não consta no cartó- O T r
Marcella Mariani, recente-

Foi descóberta em Monti-I� rio do regis.tro de óbitos o
I ( �pO �nente eleita "miss" Itáli.a

lIa, na provincia de Cordo- nome. de Martin Bormann, I . _ " ,1953, voltou para sua habr�

va, o enqueleto de um ani- �um dos principais assisten- .

PreVisao do tempo ate

as.,
t •• ção em Roma, onde a O ataque verificou-se na

CIDADE DO VATICA- !!lal gigante ante-diluviano. � tes dê Hitler, nos últimos ,114 horas do dia 9.

. '.
(.�peravam Ilad'1 IQenos que parte noroeste da Iugoslá-

NO,8 (U. P.) - A emisso-l A descoberta foi feita I dias do 3° Reich. Bormanri '. /
99 cartas contendo propos- via, perto'das fronteiras da

ra do" Vaticano informou quando se estavam ieali- 1 foi visto' pela última vez Tempo - Instável, �m tas de casamento. Áustria e Húngria.
que LavrEmty Beria, E;X_I zando õbrãs para....exame a

I
em Berlim quando os rus-: c-huvas. ...

S. PAULO,' 8 (V. A.) -

. c�:�e da p�lícia secreta so-I um ce�tro de estudos em
I
sos invadira�: a capital. �á, Ten,peratura - Estável. Parece, contudo, que a As autoridades de Bel-"A candidatura do sr: Jânio

viehca, pe�u um exemplar I
Cordova. O esqueleto que: f\lgumas notlcias de que ele Ventos -::- De Sue$te a jovem rainha de beleza,

I
grado declararam que o a- Quadr�s ao govêrno do Es

da BibUa antes da sua éxe- será inteiramente desenter- seja prisioneiro dos russos, Nerdes1e, moderados. � que conta 1�' anos de ida- vião atacante não é i.ugos- Lado,!?i lançada hoje por

cuçao, a 23' de dezémbro rado dentro de .alguns dias, 'mas a família acha muito Temperaturas - Extre- de, não pret�ride, ao menos
I l/avo, acrescentando que de- l1l11 grup� de pequenoS' par

último. A noticia havia si- acha-se em perfeito estâdo
I
improvavel que ainda es- mas de ontem,: Máxima no momento, comparecer I ve ter sido um aparelho es-, tidos, !,mtre os quail? o PDC

......""""d;;.;_;o"" diyulgªqª gm Viep�: de I teja vivo. 22,8. Mínima 19,3. perante o altar. trangeiro que '.'violou o es·
I e o rSB. '"

BERIA SOLICITÁRA
UMA BIBLIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
'. M" E �O I,COS·" I

A D V O G'A.D O S

_� '".l\iARi�DE 'LAR�iOI DR. ALFREDÓ. DRA.WLADYSLAVAi DR. -JOSÉ MEDEI- ADMINISTRAÇÃO'
TO

O MAIS l\fODERNO--E EFICIENTE TRA'fAMEN-
. CANTIÇÃO" I' . CHERE.M W. MUSSI ROS VIEIRA [Redação e Oficinas, à rua PARA INFLAJVlAÇOES E DORES.

Conselheiro Mafra, n, 160 TRATAMENTO SEM, OPERAÇÃO DAS
.

-r-r- MÊ'DICO -

-

'1
"

. e
- ADVOGADO � 'I'el, �022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA-DE CRIANÇAS CURSO. N-ACIONAL·-DE-
DR ANTO-NI-O'--D'I'B Caixa Postal :t_50 -;- Itajai Diretor: RUBENS A. SIINUSITESA D U L TOS DOENÇAS MENTAIS, • - Santa Catarina - L

D/ 'fn-t E d' t d H ·t I MUSSI
RAMOS. E INFLA.MAÇO.ES· D"A CAB.EÇA E GAC,GANTA' .

oencas ernas 'x- Ire or o ospi a . , Gerente: DOMINGOS F. DE
.

n

'ORAC-O' FIG D C lôni S ·tiA
"

, ·TIMTAi\-lENTQ COM HORAS MARCADAS.
l \'.A - A O o orna an na. ....; MÉDICOS - AQUINO.
RINS - INTESTINO::=; Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA .

Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e n

. nepresentaçõ'es A. -S, La-
SIFILIS Impotência S-exual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE' ra, Ltda.

'

Consultór'io - Rua Tira- Rua Ti.radentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. Consultas das 15 às 19· SENHORÁS, com modernos A.QVOGADO:

- 50 andar.
110R

°

RIO h ' Dr. Estêvam FregapaniA: oras. metodos de diagnósticos e Tel:: 22-5924
Das 9 .às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.

' Causas cíveis e trabalhistas
Janeiro.

horas :..Res.: Rua Santos

Sal'aiva,'I SULP.OSCOPIA
- HISTE-

CONTABILISTA:
Reprejor Ltda,

T 1 C 3 4 '-4 E t 't'
I A\cácio Garibaldi S. Thiago

.

e.: -ons. � .. 15 - Res. i) - s rei o. RO - SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
_ 2.276 - Plorianôpol is.' !fEL. _:_ 6245. _ METABOLISMO BASAL

Assuntos fiscais em geral. 21 -- 6° andar, . I. ,Edifício "IPASE"-50 andar
.
-----------. Radíoteraptap 01' ondas 'l'el.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulação - ASSINÁTURAS

PIRES DHAUSEN- Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRlO LAU- Na Capital
_ MÉDICO - CLíNICA MÉfi�CA DE Vermelho.

RINDO
Ano .

'

. .. Cr$ 170,00

Com prática no Hospital . ADULTOS E CRIANÇA� Consultózío ; Rua Trajano; Semestre " Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, l° andar - Ediffcio do,e No Interior j

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

Janeiro .

°

Cónsultas : Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho-
.

, Semestre Cr$ 110,00

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

ADULTOS E. CRIANÇAS, Residência: Rua Esteves Das 15 àS 18 horas - Dra, ADVOGADOS tráto. I
- I

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. °2.812. ,MUSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não'

.Vargas, 2 _ -BIGUAÇU.
'

IResidência: Avenida 'I'rom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol-

-Horário: Segundas e'Quin- aLHOS - OUVIDOS -. powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides.
�

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA
I

- de Recursos, A direção não se respon- Um conjunto de casas de madeira ::_ Estreito;
'horas.

o I "DR. NEWTON ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos

emi-j
Lotes de terreno situados-na Vila Flórida -

Residência _ Lux Hotel
,

'.
D'A.VILA Florianópolis - Edifício 'idos nos artigos assinados. Estreito, em prestações suaves e. sem juros;

_ apt.: UQ T.e,l.:. 2021. ,I
�DR. JpLIO DOIN CIRURGIA GERAL )São Jorge, rua Trajano, 12 �ois lotes situados na Avenida .Trompowsky,

VIEIRA Doenças de Senhoras 1- �o andar -:- sala 1.. ,.
..()..... )....(�)...(>-&..a medindo. cada um, 13 x 50.' .. .

.

DR. WALMOR ZO ..
I Proctologla .

- Eletricidade RIO de Janenro - Edifício Uma vila de alveílar{a 'na rua Ar�ci Vaz Callado:

ESPECIALISTA EM DOEN Médica Borba Gato, Avenida Antô- farmacias OU�t1a Casa �e allvenarí� na rua Fernando Machad�;
MER . GARCIA ..-'

ÇAS DOS OLHOS, OU�I� Consultório: Rua Vitor nio Carlos 207 - sala 1008. I o casas ue a venaria na Avenida Mauro Ramos

D_plomado pela Faculdade DOS,NARIZEGARGANTA Meireles n. 18 - Telefone: 'de Pldntão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);

N����:!si::del\�e:i�::�il da �:;!ls�:t���e.d:a ia��f:!7i�: 1.5��I�;ultas: As 11,30 horas "DR. CLARNO -G.· 1° Dia Santo - Farmácia 13,2�U�n 21����no na Avenida �auro' Ramos', medindo

Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das 15 horas em GALLETTI d� Fé - Rua Felipe SCh-1 .:Um m:gnifico �erreno �o Sub-Distrito do Estreito,
Maternidade-Eseola Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO - f

rr.idt. rnedindoTâ x 30, distante cmcoenta metros da praia. '

.(Serviço· do Prof. Octávio Jway e no Hospital São Joãu Residência: Rua Vidal Rua Vitor Meírellês, 60. 2 Sábado (tarde) - Far- . -. <

•

•

Rodrigues Uma) Batista da Lagoa. .

Ramos - Telefone 3.422. FONE: 2.468. mácía Moderna - Rua João ,,-

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na- - Plorianôpolís -
Cirurgia do Hospital

.

I - cional de Saúde _.
DR. GUERREIRO DA Pinto.

I. A. P..E. 1'. C. do Rio, de Consultas diàriamente das FONSECA .,.".,..,... ....... -------..----- 3 Domingo - Farmácia

Janeiro 10 às 12 horas. ' Especialista do Hospital Iof'o'rma--ço-es I tlVoI.od�rna
- Rua

J.Oão'p,in-Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às Moderna. Aparelhagem
.

Caridade - às 18 horas. '

9 S 'b d ( d
DOENÇAS DE SENF'lTORAS Lâmpada de Fenda - Re- .

UI -.
a à o tal' e) -,Far-

lfi Atende no Hospital de 'f t V t
.

t t .. eis mácia Santo Anto�nl:o _

_ P-,'RT'OS-OPERAÇ-ÕES
ra or - er orne 1'0 e c.

.

-'''- Caridade, de 8 às 10 horas. 'R' X (radi f' d C O I
•

Cons: Rua João Pinto n. 16, Consultó R ""t
aio X, ra regra la a a- eítor encontrará, nes- Rua João Pinto. ':

das' 16,.00 a's 18,1l·,/\
onsu orro :

.

ua .vjl o.r beça)' -,,-Retirada .de Cor- til coluna •. informapões qu�
UII Meireles in 'co 'S I E

,.""1'>' 10 Domingo __;1j Farmácia
1 , esqu a m a -

pos xtranhos do Pulmão e' necessita. di(lriamente e de
horas. .danha Marinhe. Esofago.'

,-

Santo Antônio � Rua João
Pela -manhã atende

ime(ljato:-,
, Resiâência: Travessa Receita para uso de Oculos. JORNAIS Telefon. Pinto.

d!�riam�nte �o Hos-, Urussanga 2. -. C'onsultório - Visconde. O Estado ..... 0..... 3.022 16 Sábado (tarde)
. �ha.l de· CarIdade. Apt. 102., de OUl'O Preto n. 2 - Altos

I
A Gazeta .........•. /-2.656

R d- Farmácia Catarinense
;eSl enCla:

.

.

-

--'

. I da Casa Belo Horizonte). Diárió da Tarde '" 3.579
Rua: GeneralBittencourt

_

DR. VIDAL . Residência -:- F.elipe Seh- Diário da ManhA .. , '2.463
Rua Traj�no. .., .

n. 101.' ·CLINICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Tel. 1.560. A Verdade 2.01(1 17 Dommgo '- FarmaCla

Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - Feli-
/

DR. c:'AMUEL I Imprensa.
Ofiei;•. :. 2.688, Catarinense -::- Rua Traja-

,

,

_ Ipe Schmidt, 38.. _.:J HOSPITA.IS. " I no.
.

.

DR. ARMANDO VA� CONSULTAS - Das 4
I
FONSECA

1 CpDe CarIdade:

I 23 Sábado (tarde) -

LÉRIO DE �SSIS \s 6 �oras. CIR�1R,G�ÃO DEN:�ST� I (P��;:���) .::::::: ::��: Farmácia Noturna - .Rua
MÉ'DICO ' RESID"-'NCIA C·

. Consultono e ReSldencla:
N � D o 8

.

T
. .

I.

-

.:-: .l!. - rlspnn Rua F.ernando Machado 5. �r.eu .I,�atn08 ....• ,' u. 311 raJano.
Dos ServIços de Chnlca In- Mira, 25. . cr" G . 1 C'

'. Mlhtar . .. .. .. .. .. 3.157 24 Domingo - Farmácia

IfantH da Assistência Muni- ---.. ..

I'
mwa era - lrurgIa São Sebastião (Casa "

..

ipal' e Hospital de Caridade
·.pONE ,- 3.165.

-

.Bucal Dentaduras - Pontes
d S 'd ), 3153

Noturna - Rua. TraJano.
c

CLíNICA. MÉDICA DE _,. I ::'Vlóve.is
e fixas. Mat:rn�;a;e D��i��'

.• 30 Sábado (tarde) -

CRIA"'tÇAS E ADULTOS - RalO X e Infra-vermelho.
C

. '� F" E R
1'. rOR- ANTONIO MO-, HORÁRIO' De segunda a

arlos Correa
. • .. 3.121 armaCla· sperança - ua

- Alérgla -
. ...., CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra.

Consultório: Rua Nunes NIZ DE ARAGÃO .:;exta-feH'a da� 10 as 12 ho-
GENTES-

.

" d 14· 18 h 31 Domingo...::. Farmácia
Machado, 7 - Consultas das ,1'asD, e 8a380 ' aS12 h

oras.
Corpo de� Bombel'ros .. 310

. <-

'15
'

18 h' CIRURGIA TREUMATO- .

as '. as oras aos·
S

.

L (R 1
.:l... Esperança -.....' Rua Conse-

as. � ?ras. 'sábados.' ervl�� uz ec a-
lheiro Mafra.

"

Resld�ncla: Rua Mareçhal
.

LOGIA '

CLoNICA NOTURNA maçoes) 2"W-t
Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia I as

Polícia (Sala Comis-
. O serviço noturno será

,

C I
,.

J
. .quarta e sexta-feiras das 19

onsu tOl'lo:- oão Pmto, sário). 203" efetuado pelas farmácias
, 18. às 21 horas. . ..-. . . . . . . . c

PolíCia (Gab. Dele-
gado) . . . . . . . . .. 2.59·1

2 Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1954
����=-=.�.������,,�-�-�--�.-.�.==��������=

'Indieader
.... .....�'

, ..., .

.-

o r·
...

Irro J8S10na
O ESTADO

Rio de

.. _ ..•••.•... 3.700
Cl'uzeiro do Sul ••.• 2.560
ranair .:.......... 3.553
Varig .......•••.•. 2.325
Lóide AéreQ . . . . . • .. 2.402
Real .......•.... ' .. 2.33'8
�c8ndinav.a8 .••.•.• 2.500
1I0TtIS

-

'Lux ....••...••••• 2,021
�1lK'e8tic •.... , .

\1etr-opol .

La Porta .......•.

Cacique _, .

Central , � ...•..
F:l'Itrela .••.•......

Idt'1l1 .....• , ••.•.•

F.STREITO
Disque

'

.......•.••• '

\
06

Santo Antônio, ModernÇl e
, ;/

Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano. '

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábaàos

Res.: BO.caiuva 135. "

Fone: - 2.714.

DR·' I. LOBATO
FILHO CºMPANHIAS DE

TRANSPORTE
AÉREO

TAC
Duenças do aparelho respi

ratório
TUBElWULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax'
Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio-.

,

logist� e Ti.sfÇ>eirurgião do
I

,Hospital 'Nerêu 'Ramos /

Curso de .especi.ulizaçjio pela
- S., N. 'i'. Ex-interno 'e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo ,Pinhei�o Guimarães
"

(Rió).
Cons: Felipe Schmidt, ��R

- Fone 3801.'
Atende em hora rnarcach.
Res: Rua São Jo-rge 30 -

Fone 2395. .,.

lelJE .
.

'.:0. MELHOR JURO·

J5'>%
1'", .�,"

,-
-.

,

'-�l:'."," • r

���.: '-�-' .,:
-

,- -'

" .

/DEPeSITOS POPULARES
.

-�.
..

-',
-

."
-

-

' : - �

:SANCO' ,·AGRíCOLA,
'.' �. �> :",',

-
' �,,"

.
,

,:' t�1I,\"TRAJ4NO:"'i$' ....

��"';': 'fLORIA�6pO�'$' "

.....

Agêoéia
de 2.276

3.147
S.321
3.449
2."94 I
&.37J 1
�659' ,Caha Postal. 45

t'lorianópolis
Santa Catarina

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

o J:STAlJO

I
1 ULTRA SONO

>

TERAPIA

DR. GUERREIRO
':;ONSULTORIO - VISCONJlE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.'
RESlD:F.:NCIA FELIPJj: SCHMIDT N. 113.

". '(
.

Nenoeios de,,' Ocasião
�.

-A SUBRAL, COm escritório no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á/venda:

Lotes de terreno; incl�sivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados 5 rua Presidente Coutinho'
- Duas

_
casas de alve-!:arí� 'e uma de madeira

(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De-
moro - Estreito;

.

0u.t'os - OUV1D08 - lIIAIUZ • GA.RQA,",j

DR•.GUERREIRO DA FONSECA·
....Ialtat••• R.",aI

.

ltee4:lte. de Oeulos - Eum. d. J'uatlo.;..d. Olho para
'IAuif1e�lo da Prullo Arterial.

lfoderu Apllrelha�.m. ,
'

C'...bIlJtérl. - Vl••(ul!.ét••• Oure Pr.to. I.
-

'" -� j

"l ..

.

Pernla-Restaurante
Salã� �e bar e sorveteria, salão de refeições� cozi

nha, deposIto e casa ele j lO adia, tendo uma área com

L�nte para o mar para uma churra6<;aria. '

Funcionando à mais de quatro anos ii Rua 27 de
vlaio 748, ..:_ Estreito�

I ,

Aceitam-se propostas, I
-

._--"

.........
"::::,,__ ....•_-�

Kua Deodo:ro esquina" da
Rua Tenente Si1�eir�: .

Yiagem com segurança
e rapidez .

- 80 NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO'

RAPIDO {(SUL�8,R4SILEIBO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville ....::.. Curitilla

"

AgênCia- :
1-------

Lavando ·com Baba0

\?irg�m [5pecialidade�.�·:·��.��0Vl�.)::;''r.,�.
da : ,CIB. IBTZEL IIDUSTRIAL'-J8Inville. (maroQ registrada) � ),' �"" .,Ar

. ���O��Jeco.Domiza-se
;'

te..,po e dinheiro
. _. �__...____ .__ '"';""_.-..r-

CASA MISCELANIA distri

buidora dos Rádios 'R.C.A.

Vilor, Valvulas e Discos It:�
Rua Conselheiro Mafra .

.

CASA com seis ,quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Álmirante

, Alvim, 7 das 14 às 15 ho·ras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o�õ.-�B-ST-,A-BQ Mensagem �.�.. PJBsi�Bnte �,·'NO LAR E NA' SOCIEDA.DE 'd·o'"los'titulo Brasileiro do' Cale9 DE JANEIRO
dignos genitores, numa fes-

A data de hoje recorda-nosMODA tinha intima, durante a
que:

qual será servida la�ta me-
_ em 1571, em Beauvais

sa de doces finos e guara- (França), faleceu Nicolas
nás. Durand de

.

Villegaignon,
A galante aniversáriante Cavaleiro de Malta, nescido,

e aos Genitores 0,5 cumpri-
em Provins em 1510, e que

mentos de O ESTADO. comandou uma .Esquadra
FAZEM ANOS, HOJE: Franeeza chegado ao Rio
- Menino João Jos!, ne- de Janeiro em 10 de No

tinha do sr. Francisco La-
vembro de 1555;

marque; hábil .e dedicado
_ em 1640, dirigidas por

paginador de O ESTADO.
João Pereira de Cáceras,

,

- Sr Walter Albani, fi- algumas canôas com trípu
lho do saudoso conterrâneo

lacão brasileira atacaram
sr, Luiz Albani J.unior, e

e tomaram um patacho �o- E�tá em circulação o n-C:1- IT-magazine, a revistinha
dedicado radíotelegraíísta landes armado em guerra; moro de 10 de Janeiro de que custa pouco à sua bôl-I
de bordo do navio ltaberá;

_ em 17�29, Tomaz Go-l ALTEROSA, numa edição sa, que 'cabe em sua bôlsa
CLUBE RECREATICO

mes de, Lima chega a L�-! que constitui uma régia e-que, à semelhança de peNOVE DE JANEIRO gu�a, neste Estado, com 28
oferta de Ano Bom' a todos quenos frascos de perfume,Da Diretoria do C. R. i�'dios destinados_aos traba-I os seus leitores. A revista possui um mundo em sua"9 de Janeiro", recebemos

lhos de construção de es-
de classe para as pessoas de essência, está novamente

e muito agradecemos, um
t�ada dos ��nventos ao ser-I gôsto selecionou pa�a,.Ja- circulando em sua ediçãoI gentil convite para assist�- tao de Curitiba.

.;eiro de 1954 magníficas de Janeiro. Ao insignífi-mos o Baile e Inauguração
- el? 1795, no Rio Gra�- páginas. que reafirmam a 'cante preço de 3 cruzeiros;\ do referido' Clube, no pró- de, faleceu o lagunense Brí- constante preocupação --...Qe mas, com o imenso valor deI ximo dia. 9 (Sabado}, às �q gadeíro Rafael Pinto Ban-

seus organizadores em ofe- uma obra em 'que :ntramhoras, no distrito de RlO
deira; recer- ao público brasileiro notáveis e n s i n a m e ntos,I Vermelho dos Ingleze�.. - em 1839, .o Coro�él, tôda uma grande variedade magníficos contos, emoção,

I
A eleição de sua prrmeira Bento Gonçalves anunciou

de artigos interessantes, ternura e aprimorada apre-
,Diretori;, realizada a 5 do

a transferencía da Capital moldados na sobriedade de sentaçâo gráfica, IT- maga- :corrente, escolheu ,os seus
.da República de Piratini'

alto nível moram e cultu- zine tornou-se . mais quedirigentes 'para o primeiro
para Caçapava; ral que caracterizam o ma- uma necessidade para o

ano e que ficou assim cons-
,;:_ em 1853, naufragou na

gazine d� que Minas se or- público feminino do Bra-I tituida:
praia de Maçaranduba (Ca- gulha. sil: é, hoje', uma obriga-I Presidente de Honra-.-
bo Frio) o vapor de guerra Além de suas hf,bituais ção!Sr. Antonio Apostolo. f" I d ROSA t '

' "D. A onso , na qua u-
seções, ALTE , en re Leia o último numeráP id te - .Juceimar

d T Iresi en
rante o combate e one e- diversos outros, artigos, pro- dessa revista e terá certe�a"Hugo Soares

,

I
ro (17 de Dezembro de porcionará aos admiradores de que jamais deixara de"Vice - �omingos Gon- 1851). o Almirante brasilei- da boa leitura FUI COLE- fazê-lo em suas posterioresçalves Pereira

I 1'0 Greenfell 'hasteara seu GA DE BÉRIA, o primei- edições. Entre outros arti-2° Vive - Calirio Gre-, Pavilhão de Comando; 1'0 testemunho direto sôbre
gos eas seções do costume,godo da Silva '... I -- em 1855, em Florianó-

c; mistenioso personagem IT-magazine de Janeiro ofe-Secnetário Dionísio
polis, foi inaugurada a, Bi- .que, dirigiu os destinos _=oa rece _aos, seus Jeitg>res:,Cardoso., '1 bli6téca 'Pública, "sendo Pre- -Rússia Soviética; O D1'.;- QUANDO SURGE A TRA-2° Secretário - Cipriano

. sidente da Província- o dr. TECTOR DE MENTIRAS, GÉDIA,_ POR QUE VOC�-

- cintado Sabino NU1�es " \ José Coutinho;
,

uma pormenorizada expli- É INFELIZ NO CASA-
Vestido de renda, e um casacao

'T' Manoel -

C
'. '

d r d
A

r forrado ! esoureiro
,.-- em 1869, em Assunção cação sôbre o singular apa- MENTO, FÔRÇA BRUTA, a s a para

por cima, em se a ou a e cor isa, Cardoso
(Paraguai) faleceu o Brí- relho que, nos Estados Uni- AMEAÇA PARA OS DO-,

'

com a mesma-renda do vestido. ('"'LA) 2' Tesoureiro - Candí-
gadeiro J"é Joaquim de dos, é aplicado em vários ENTES, A COMÉDIA DE alugar'

'd t C it 1 do Pereira dos Anjos 'Andrade Nenes, Barão do suspeitos; HA' SINCERI-
I SUA' MULHER, DOMA-Experimente boje I· e�:val��;r:' de esmerada

. Proc�rador - José Ju-
Td,mfo,· nascido em Rio DADE NISSO?, uma "-I DORES DE CROCODI- m�!��;-S;N�:; s�:";. r::.

edu;:-acão civil e militar, o. Iiano Brito

P,,:do a 22 �e Janeiro de
portagem sôbre a, menti-I LOS, TERAPtUTICA _DA Ped.'" Demôro 1612,. (Can-

," RECHEIO ESPECIAL I ilustr: a�iversariant� pnes- i O EST�D_O deseja a

f:�� ,J.80 I;

1
ras que, de tanto serem dl-I AGUA DO MAR,. �EDE to -=- Estreito).

PARA GALINHA ASSA-
tou umavconsideravel soma vel associaçao muitas

André Nilo Tadasco tas, são aceitas como ver-j DE VINGANÇA, OPERAS Tratar na Rua SaÍdanho
DA de' serviços ao Estado, go- cidades.

dades: O 40 ANIVERSA-l PERFUMADAS, PRINCI-
'.,

� ,

Marinhá 123.
INGREDIENTES: �anda, atual�ente, de me-

ENLACE RIO DA CHINA COMU-I PIO DE PRIMAVERA,Palmitos (cozidos ou em recido descanço na Reserva,
NISTA, etc.. QUAL A SUA PROBALI-

V d'_conserva) depois de haver cumprido, SILVEIRA DE 'SOUZA noivo, o Sr. Gercy Rodri-
DADE DE CASAR-SE?, i, en e-se6 colheres de sopa de gabalmente, seus deveres RODRIGUES ALVES; gués Alves Meyer e Ex-

Tudo isso aliado aos con- e tôda uma grande

= _.
manteiga de cidadão. Realiza-se hoje o enlace, ma. Senhora, Sr. Osmar

tos, novela, página, de mo- de de moda" receita" deco- Vende-se uma .ca�eira de2' de pão de fôrno Muit
-

homena .,

I da Senhorita Dutra e Exma, Senhora e
d

2 tõ

xicaras
. Ul as serao as, -, matnmoma

·pas. passatemp<?.s e ezenas rações, etc. ,'.
, I

dentista, com pIS oes, mo-
lf2colher de chá de sal gens com que' ver-se-à al-, Carolina Silveira de Sou:-, o Sr. João Rodrigues Alves

de crl'ações lítero-J'órna'í3- t
'

-

l'd IT g
toro e c.

1
.

d d g I,

'dd' D b E Senhora
. Uma vez 1 a, -ma a- "

"

lnta a e ore ano
vo, nesta opol·tj.lm a e, pe- za, filha do esem arga- e xma. .

ticas fazem do, presente nl.l-, '

Tratar com Amaun Bat-
I pitada de pimenta lo grande numero de,·ami- dor Alcibiades Valerio Sil- 'A cerimônia religiosa

mero de ALTEROSA tiLl zine não .é posto, de ladb�'A
.

t 'd S d D f t e á na Catedral
. . mas contmua em sua l,.-

zelÍonas pre as
gos e admira ores. veira de ouza e e . e e uar-s -

'lonesto espelho da atuah-
't' h'

MANEIRA DE FAZER O ESTADO visitando-o, Nair Formiga Silveira' ,de Metropolitanà ás 10 horas, dade um manancial de en-
blioteca

comob pa �Imt
omo

\ fa jxa1. Lave bem e parta em b t d ui \S S D Re'" 51:'ndo paraninfos da n(')iva"
,. de cultura e om gos o.

I '

h

a raça-o com vo os em -

ouza com o r. r. J-

1 :inamentos uteIs e um. va· Precisa-se de uma moça
d nos os PaI f I 'd d ld R d

. AI b.
o Sr. Desembargador A c,i- f

pe ,aços peque -

tas e iCl a es. na o o rIgues ves, H-
- lume digno de igurar na

para servir/' de Caixa. Exi-
't D' t anteiga d S R ld R b;,ades Valerio Silveira de

ml os. erre a a m '

lho o r. eyno o 0-
mais exigente biblioteca..

gem-se referências. Tratar
numa ' frigideira e refogue- Sta. Mm·ta Mansur d

.

AI d'e D Le S,mza e Exma. Senhora,. ngues ves e .

-

-

,C'.' A'"5 A 'com o proprietário do Bar
os nessa manteiga durante Transêorre,_ nesta 'data,

o.."tina Rodrigues Alves, Dr. ClarIÍlo Galletti e E�-
I

..

Bambú, diariamente no o-
4 minutos. '9 aniversarlO natalicio da

iá falecida: ma Senhora e Sr. Ernesto
,,-

2. Misture -o pão picadi- prendada senhorinha Mar:'
_'..

'ô' álo. eivil terá lugar. á Meyer � Exma Senhora, e, RECREATIVO" CLUBE Frecisa-se, com o míni- _ca_l_.__. _

nho com o sal, a pimen�a, o ta Mansur, funcionária do'
!"ua Lacerd;-Coutinho n. por parte do noivo, Sr. Rei- .cONCóRDIA mO,de 3 quartos, sala gran-.oregano e misture com os LA.P.E.T.C. e ornamento 7 residencia. dos pais da DoIdo Rodrigues Alves e de, sala de jantar, " quintalpalmitos que estão sendo destacado dé nossa socieda- n�iva, ás 9lh horas, sendo Exma. frlhã Heliéte�Rodrr- A diretoria dêste Clube e jardim, podendo ser por

Irefogados na manteiga. Me-, de.
.

padri�hos, 'por parte da gues Alves, Sr. Arno M(-�yet, convida' aos seus associados contrato de 3 anos. �WM.�xa bastante até <lue toda Neste ensejo muitas serão
noiva, o Dr. Pa�lo Schei- Alves e Exma. Senhora e e ex�as. familias, para o

. Aluguel até Cr$ 3.500,oó., IIMMII I'jItMIJt!toa manteiga tenha sido ab- as homenagens que lhe se- demantel e Exma. Senhb- ,ur., Vivaldi
-

Garofallis e baile sábad�"que.se yealiza- A tratar no Caho' Sub--sorvida pelo 'pão. ' Irão tributadás, às quais r;,''Vasco Gondin e Exma. [�xma. Senhora. rã" em seu salão, dando o '11l.arino, à rua João-. 3. Tire do fogo e junte as
I
prazer"o" " d,. O ES- Senhora e Armamr� Sil- O, nubentes viajarão pa- ,eu primeiro grito de Car- '26,'� a gerericia

,.,

azeitonas. A receita foi cal-I TADú se associam.
veira de Souza e Exma .. l'a Pôrto Alegre em viagem nava}.. !culada para 3 xícaras de Senhora; e, por parte do 0(� nupcias.

.

_T��T\l!I� l:rlf� !"]f:1�'.'iF l,}'f·'� r��-T -i,récheio. (APLA) Menina Ma1'ia Helena ,F.

í
/ .)

ULTIMA

Lima

A' graciosa menina Maria

Helena Fiuza Lima, filhi
nha do sr. Manoel Fiuza
Lima e sua exma. esposa,

cQmemora, no dia de hoje
o seu 7° aniversário nata

licio, raião pela q:uál o lar
d�quele nosso conterrânc::o
se engalanou festivamente.

Nest� . oportunídade o

O'rande circulo de amigui-o, .

nhas da aniversáriante se

reunh;á na're�idência dos

ANIVERSARIOS
/

Màjor J1tlio A. Vieh·à

Vê transcorrer; na data
de hoje, mais um aniver�á
rio de seu natalicio, o nosso

presado conterrâneo sr. Ma

jor J�lio Agostinho Vieira,
d:;v R§" .

l:! arde nossa'tradi
cio dla, f\a Militar e ele-

0;;::t�oz�. de m�i�a�:fmeIOS SOCIRlS

,publica1
'�

,

*,

3

CAfEICULTOR CATARINENSE!
Café o devido apôio e a me-No limiar dêste Ano No- cafeicultura- racional refle-

vo, cumprimeàto-vos e tirá no progresso econômico
j de vosso Estado e' ,no bemtransmito-vos os meus me-

lhores votos de prosperida- comum da Pátria.
de, na certeza de que o vos-l Asseguro-vos �a. p-arte
so esforço em pról de uma do Instituto Brasileiro do

lhõr compreensão.
João Pacheco e Chaves

, Presidente

mãõ", ' ptincipalmente
-em época de epidemia.
- SNES.

A� mãos de doentes, con
valescentes ou simples '�por
tadores de germes" podem
estar contaminadas por m�- .

cróbios patogênicos que ve-
.

nham das fossas nasais, da

garganta, da bôca, do, intes
tino, os' quais] pelo "apêrto
de mão", podem passar - a

outr as pessoas;
Livre-se de
bolindo o

doenças, a
"apêrto de

1IÕ(��)4U

Vende-se
A ESSO STANDARD DO

BRASIL INC.,�deseja ven

destader o seu armazem

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

erijo, que deverão ser en

�iadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal "139,
ltajai.

•
•

lTinnp S D I R É TAS
OllS. - RIO ÁS 3d'
• PAULO· RIO " 4" .

•• v",•••
-

..URITIBIi-RIO AOS SABS

SERVfÇÇ)S AÉREOS
CRUZEIRO. DO SUL

DOAVENTURAS ZE-MUTRETA '1--

I UM GRUPO OE' 6RANOis-:' ,

1 HOMENS o
êSPt'RA

I 'f"TOIIIISA )
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..

Ca.loba'__ ,X Clata_'�ae�$O_
Volt:rã? a .se

defrontar'lterem?s.
outros' �autoresl Araanhâ, no estádio da F.C.F., a sensacional Estado" sa�da os bra�os l:>�nco da ar.quibancada !e- I Jesús,.o qual deverá ehe-

amanha" a t�r�e, no gra- fav�ravels como clima e perfia.qne apontará O adversário dos para- :apazes. cap�chabas, dese-I �a d� dep�sltar nas maos gar hoje.
mado do estádio da rua torcida, '

b" E t
'

d d [ando-lhes boa estada na I do bilheteiro Cr$ 40,00.. .

., naenses ou manos - n re nos
-

es e ..' .:Bocaíuva que devera apa- Em todos os quatro can- metropola barriga-verde.· Um mgresso na geral cus- ASSIM, NAO!
. nhar um das 'maiores assis- tos do Estado só' se fala no

ante-ontem os espiritossantenses -

-

tará Cr$ 20,00. Militares

tências de todos os tempos, grande encontro que vai EXorbitantes os preços das localida- EXO.RBITANTES os não. graduados e crianças Não vem convencendo de
os conjuntos representati- apontar o adversário dos ,des -. Adelino Ribeiros de Jesús PREÇOS na geral: Cr$ 10,00. Senho- forma alguma o sistema de
vos do Espírito Sant.o e baianos ou paranaenses. apitará o encontro Trei- ras, senhorinhas e estudan- organização do nosso sele-
Santa Catarina, pelo Cam- Todos esperam uma rea- -nando em Brusque e não Para o jogo de amanhã à tes não gosarão de abati- clonado. A F.C.F., já disse-

peonato ..Brasileiro de Fu- bilitação ampla do

selecio-, nesta Capital ,tarde, 'Os preços estipulados menta. Eis aí, leitores, um mos, quer' evitar maiores
tebol, . nado organizado e treina- pela, Confederação Brasi- verdadeiro assalto á bolsa .gastos com a seleção; orde-
No primeiro prélio en- do pelo. técnico Hélio Olin- tos estamos, saberão ofere- Os representantes do Ieíra de Desportos repre- do povo. nando

.
que os treinos sejam

frentamos os' capíchabas ger, do Carlos Renaux, o cer ao público entusiasta simpático-Estado do Espíri- s e-n t a m um verdadeiro efetuados como
.

tem sido
em seus domínios e conhe- qual; diga-se de passagem, do esporte-rei um choque to Santo desde ante-ontem absurdo. .Por uma cadeiri- JUIZ PARA O JOGO na concentração em Brus-
cernes a derrota pelo esco- tem sido infatigável no pre- sensacional 'e equilibrado; que se encontram na ilha, nha na pista os aficionados que. Um só treino foi efe-
re de 3 � 2. Amanhã joga! paro de seus pupilos. disputado num ambiente tendo feito bôa viagem. To-, terão de

p.agar
nada menos I Para, o jogo de amanhã tuado nesta Capital que é

rão os barpíga-verdes em Amanhã será uma tarde da maio� cordialidade es- dos chegaram muito bem 1 de cem cruzeiros, quando nesta Capital o Conselho o local do jogo e onde. os

seu reduto e as coisas pa- de gala para os esportistas, portiva. Assim,esperam0s. dispostos e estão esperan-
I
até mesmo a, metade repre-l Técnico de Futebol desig- craques precisam adaptar-

recem que vão ser dífe-' de Santa Catarina. caPi-1 ENTRE NóS OS CA- çosos
.

de repetir a vitória senta -um roubo. Quem qui- nau para apitar o árbitro' se melhor para. uma bôa
rentes, pois além do campo chabas e catarinenses, cer- PICHABAS' . de domingo passado. "O' zer um lugarzinho num I carioca Adelino Ribeiro de produção da equipe.
_' .

...._....__.._ • .....,..;...... ...,.........;....w __ ·)�)._.,()� w..-.-_.__;_ .- �-•••!�"!lo �w _ ....",_._ *••W" _ , ,;•• ••-_.!' ..

• >. i � .. , ._.,.. ..;""""' .. ,_,��L1l��i..

'Esp"O
.

-E st a d o o rt i vo"
/

-c_�_"-t�>4II..04I..()oII_)o()oI ""&_IH).._.._�_sa._., .._ � _ III.II p IlI _ r· .�_IlI lEa__,DD.•
·

••"_O�'•••_])jl·:_�_ D_ 0-.0_ 041
/

Jogarà DO ialerio, o Avai Ulaúa x Avsi, a 10 �e fevereiro
sr.I��:c::u��:esÔ��::eu)� '!:�:� ;i��ai�::�O::s� Es-

fr�:t�� :as�;::iC��.s:aA::� fre:::ma: �:�;:n��'e nos ne-sta· Cap"l·talesforçado, diretor de fute- Assim, dia 14 o esqua- rumara para Blumenau logos acima integrará a

boI do Avaí.cque o esqua- drão "azzurra" estará em jogando com o Caxias. No equipe avaiana o médio Vi- .'

drão tri-campeão da Cida- Joinville medindo' forças dia seguinte, em Brusque co, do América Joinvilen
-de realizará uma sede de com a equipe do' Caxias. o cam p e ã o exibir-se-á se. Jogará nesta Capital no um dos diretores dei Avaí.

dia 10 de fevereiro próxi- Vamos aguardar a exibi
mo o conjunto, do Olaria,

r

cão - do poderoso "onze"
foi o que nos informou o bariri formado por Anibal,
esportistas Dirceu Gomes? 'Osvaldo e Jorge; Otávio,

Moacir e .,Ananias; Cosme,
Washington, Gringo, J.
Alves e Mário..

,) /

EMPATOU �M SANTO AMARO O -� CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ
CARAVANA' . Preito de reconhecimento

Domingo _�as�ado: excur-. T\nh� "(2),'; Luiz, Jurlcí e Isionou a Santo Amaro da ,Querido. A's 16 horas, com OClube de Regatas Alde Essa deCisão foi tomada

Imperatriz o Caravana F. início o encontro dos títu- Luz" num preito de reco-- em Assembléia Geral, no

ESTÁ INDECISO
C., desta Capital, que rea- lares r 'que ofereceu mo- nhecimento e' gratidão á-

I

'dia 27 de dezembro últi-' G A 1;. I N H O
'>

•

lizou dóis bons . embates mentos de grande ,entusi- queles que vem prestando mo, por unânimidade. I

d
Gatinho recebeu, não faz I ciso., pois o- Bocauuia não Cursos "José' Bonifácio"

com o Natividade F'. C". a- acmo, terminando empata- ,serviços quer direta ou in- Hoje será o diploma e
" muito,/ uma bôa proposta quer perder seu concurso Diretor: Prof A tô

.

gradando aos esportistas do por três tentos O Ca- diretamente, tem, por nor-I Sacio Honorario entregue .

-
.

,
. n 01110

','
J.

.... .: para mgressar no Conde "e assim é possivel que o R. RoIdo
presentes aos [ogos, ravana formou com José ma testemunhar sempre I

ao exmo. Sr. Dr. Joao
d' d l

-

'do-

.
,

,
.

-

---. Eu, e Or eans. O me tO jovem médio permaneça
-'Na preliminar entre os Mário e Nízio: Marréco! publicamente a esses abne-

"
Bayer FIlho, por uma co- '

l
-

d
.

h'
" I . . - . . reve agao o Bocamva c e-, em sua terra 'natal conti-

quadros supÍentes levou a Alípio e Rosinha Euni gados desportIstas, como

I
mlssao de DIretores e As-.

d
-

. '. '. , '., . I . ;.
.

d d CI h f 1 d gou a Jogar no esqua rao nua'ndo a defender as co-
melhor � Cara�ana- por 7 Corinho, Táinha, E'dio �e']a o fez dIversas vezes .. En- SaCIa os o, upe, a an o I . .

l d l
. ,.

do., f h
.-

'V' P 'd I prmClpa aque a slmpatt- ores vice-campeão da Paulo
x O,'g,alas de Clemente (2),

'

Augústo. tre os que]a oram onra- na ocaSIao o' Ice- reSI en� .

. -

d'
d t't 1 de SOCI'OS t O I d' C

.. ca agremwgao, agradan o Capttal.
os com I u os e sr., r an O- anOlll. I

.'

_

'

b' h' O d' 1 d' M"
. cem-por-cento. Aguardemos os aconte- '1'--enemeritos e onQrarios s IP amas os mlS-
.,

-

podemos destacár o sáuâo-. tro Gallotti e Dr. Ariosto
Mas Gatmho esta, inde- cimentos.

!
so Raul Sim�mi; Sid,nei No- Bu,ller'�outoJ s�rão. entre- "..••__ .,:-..-. ,__•••• __ ,._,."."., .....

ceti o grande bfl.talhador gues nesses próximos
.

dias
rina, vai instalar em seu' :\ .

aprazível hipódromo um dos esportes em nossa ter- rio Rio de Janeiro e São

ra; Dr. Aderbal_Ramos) da Paulo,' respecti"vam e n t e,ótimo' serviço de churras- ZE' DO MENGO a d'
.

l'
-

de mor-. . .Silva, atual Presidente do por ocasião da estada da ;... ISClp ma serao

I F t d dco, bebidas geladas, etc... . O Fluminense "(com te!
ITma' conceI ua a e 1 o-

E desta maneira, d" Clube; Sr. Arnaldo Bernar- Delegação Catarinense, na- _ nea operando em tecidosla a
I dr '.0 veterano' esportista

I

quelas duas metropole'. perdao do dr. Ad,erbal) le-· _ A nossa vitória

depen-,I h'dia, intensifica-se o gosto ,. �

b h d b 1 troca de
a 2,6 anos admite pessoas

h ,',..d' vou um an o e o a no ue só da uma le-
' ,

las corrOdas de ca alo
.

gaucho. Agora c egou a E dIgno e regIst�o as

I' . relacionadas e de responsa-pe 1 v
d'

A d'
I
h

.

'd seu segundo Jogo do ano.· tra: em vez de Pequmha,
em nossa Cap'tal uma vez'

vez e maIS tres Ignos omenagens que o quer! o
, ,'.

. bilidade para venda de Ca-l ,
I A •• I Cl b d R Ald Apesar dos seus vanos pre- Dequmha. I'que é elogiável sob todos conterraneos e prestIgIO- u e e· egatas o I

• • •

I
. semiras, Gabardines, Tropi-,

d' h L t' '1 dlcados pOSItIVOS, como o _ D-O-U-T-O-R M-I-L- .

f'd t b Ih 50S esportIstas serem .0- . UZ, pres ara a esses I uS-,
,., . _,.

i cais Brins' Albenes Linhosos sen IaS, o ra a o que
b d .

.

_

melhor teclllco, que � O· T-O�N, dommgo nao e dIa ,,' , , ,
.

t' d d l"d menageados pelo clu e a tres desportIstas, num tes
,. . I """ 'I etc. -pelo Reembolso Postal.es a sen o esenvo VI o

rua Joa-o PI'nto. Sa-o eles'. t. h I t d proprlO do selecIOnado na-. de pescana: e dIa de sofrI-
_

'

,. , .

I
..

d d 1 tmun o e oquen e e que ., I lVI:ostruarlo gratIs Excelen-pe as corrI as e cava o
. � .

-

.

h cional, como o, melhor, ar- menta. Teremos o "llasco". _

.

em nossa Capital, uma vez
Ministro Luiz Gallotti, com todos aqueles que tra a:-., , . I . I te .comissao _

O' 'diploma de SOCIO BE- iham pelo engrandecimen- queIr.o" que e o CastIlho pela prôa ... e a faixa pela
I

. TECIDOS LASCOnais. corridas que, como que é elogiável, sob todos
,

.

d
.. _ (LeeIte), como o de me- frentel ,..'

das vezes anteriores, pito- os sentidos, o tra"alho que NEMERITG, e os 5rs. Drs. to o esporte JamaIS serao
, . " Caixa Postal 8.305 _ São

! ArI'osto Buller Souto, dI'g- 'd" I ,lhor tatIca, que e a marca-
O "O J 1" d 40

/ '

metem um' 'L.rI·lho excepcio-
.

está sendo desenvolvido ésquecI os pe os seus

con-,
_ .

_. orna e . - Paulou
. " _ cao por zona _ o tncolor .

'

1 pela dinâmica diretoria do níssimo, Presidente d!'l Fe- terraneos e passarao a pos- •

, feira, anuncIOU Vilasboas
, na
'. . d d'· baqueou frente a um "te-
Os amantes do turfe Joq'uei Clube· Santa Cata;. deração de Remo de S}o t.enda.

de como ver a eIras

I
'.

I no ataque- do Fluminense.

, '. d f
. am" que entrou no 3° tur-' _ .

-
.

mostram.se animadíssimos, rina. De ;pssa parte, ape- Paulo e dr. João Bayer Fi- é�postolos o aper eIçoa- l' ,

O 1"
I Nao sabIamos que o che-

7 Ih ft 1 d SO t d�'" .' no pe a tangente. go eIra f d S P I (S
.

d ,--------.,,-,.--Porquantó na tarde de 'do- lamas para o .público de" o, com os , I U QS e. -' .nen O (l raça,
d B

'

d' t'
, e o . " erVIço . f

.

C OS HONORARIOS o angu, Izem, Irou va- ;.'

1,
-

R d nossa CapI'tal, no sentI'do I
_

.

- , ten-
d

Protecao aos Indios) resol·mingo, a na essaca a, e�- ,

aos ho- rias sonecas debaixo as
•

- do em vista os inestimáveis Nossos parabens '

vesse J'ogar f t'b 11tarão ,desfilando rnagnífi- de' que proporcione' todo E d
. U 1 Q •

f d .�erviços prestados por esses menageados e aos Direto- traves, epOlS, contam,
seu incentIvo ao tur e e . . . pediu um baralho pa'ra jo-,

'd d' colaboroando distintos cavalheiros. a0 res e Associados do' Clube '

nossa CI a e, gar paciência pois para, �jmpatico Clube ,de Rega- de Regatas Aldo Luz por
'

assim com boa. parcela pa- 't .

h f lt
t Aldo Lu·z.

. d uma canas rm a a ava

ra o seu desenvolvimento. as filaIS essa prova e

amor1
•

parceiro de vez que, os
.

d a sua terra e a sua gente. ,-

Esperamos, pois, .. quê !)- -. "backs" estavam lá na fren-
mingo in'úmeros fans do

. te participando da "linha-
turfe tomem o caminho dá contra-defesá" Pelo, Cfimpeonato Cario-
Ressacada. Os atrativos se- MANQ�L SILVEIRA PEDIU DISP�NSA Não vá o sr. Ewaldo Mo- ca de Futebol será realiza· 'rIfI""
rão ú1Uitos e a tarde será ritz dizer q1:le isso é exage-I

do, hoje, no Maracanã, c�','
bastante agradável. Soube á .nossa reporta- pl'esentar o nosso Estado

ro!' confrorito Botafogo x Amé-
________ gem que o remador Manoel nas provas de single-scull ,

- rica.
FLUMINENSE 6 X SELEÇÃO Silveira; 'dó. Martin�lli, pe- e double-scull, não treinou x x

I' Amanhã defront�r-se-ão
PARANAENSE 1 diu dispensa da del�gação êomo devia, manifes.tando,

x
Vasco e Flamengo.

RIÓ, 8 (V. A.) - De de no· estádio da� Laranjei- da Federação. Aquá'tiéa de· d�.;ta forma, o seu desinte-' _' Como crentes que so-
'

pass,agem para São Salva- ras, o onze
.

aspirante . do S�n�a 'C;t��ina' que ;ya'i di�- rêsse em servir o esporte mos, vamos torcer para

dor; onde enfrentará os Fiumillense, tri-campe�o da putar o €ampeonat? Brá- )1áytico. catarinense. que amanhã, n� encontro

'haiános no próximo domin- ·categoria. O resultado fi- sileiro de- Jtemo a ,'17;- do Quem irá substitui-lo? Espírito Santo x Santa ,Ca-
go, 9. selecionado paranaen- n�l acusou seis ttrntos. pa:r:_a con'cnte, no Rio.,

- Manoel Ei� U!ll problema que a tarina a policia não precise
---'"

e rfterifoü, ontem, 'à tár- os: tricolor'es � apenas ":ttm )"Silveira desrgh·�do ]:'lar� re- F.A.S,C. tera que 'sCllu�io-. irl.ter-vi.a:·, NNm» 1ªgo, de
pára os' araucariános. '$1,

., __ .... , __ .' 118r.
'.

.' "santos" os I?epad�,'�porÍtra

6IN,�SIO-
L I

EM l' OU 2, ANOS

..

•
Praça da Sé, 28 _ Telef,

33-9070'
Cx. Postal, 6374 _ São

O' o!:oquei Clube Santa

Catarina, entidade qu� já
vem prestando

-

relevantes

servIços ao desporto· do
nosso Estado, muito,embo
ra ainda esteja ensaiando

U R U B Ú S E R V A ,N D�O ...

!AGENTES
Prec'isam-se�

TEMPORADA TlJRFISTICA

os primeiros paSsos, prepa
ra, com o maior e�p�nho,
a primeira' temporada de'

turfe ém 1954 par.a' nossa

cidade. No próximo dia 10

de janeiro, domingo, serão
.--'

levadas à efeito, sensacio-

E' de, se assinalar q.u�
durante" todo o dia haver�
ônibiIs : P�ll � R'essacada';
partindo d�' ponto ,situado
do Miramar, A direção

.

do

Joquei Clube Santa Cata-

•

ORG.&HISADO
E._

E�I�APO
PO�

cos corredores dos melho-
• '_, 4�i''';

res eriadores do nosso. Es-

tado.
AME'RICA X

.

BOTAFOGO

rios i

r
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Cursp ,de Expansã, Cullural ::;a:iz;��:��:e:::O n:: Irmandade de Nossa Selhlra
,suas especialídadss, a fim

d Pt'de o�ter_ dados estatísticos, I '_ O a r oI pubhcaçoes, folhetos, etc.

1 do - com as oscilações da e mesmo trabalhos de seus' Programa -da . festividade,
O Presidente. do Curso de moeda nacional. I membros eminentes.

em lOUV01' a Nossa Celeste -

Expansão Cultural, viva- 7 - 13 Padroeira N. Sa. do Parto,
mente impressionado com Como todos os empre-I _

A direção central da En- em janeiro de 1954
as demonstrações de amor endimentos de objetivos e- ciclopédía ativará a orga
a cultura da/parte estudio- Ievados, a Enciclopédia, nizaçâo de comissões muni
.sa, isto é, da, elite intelec- possivelmente obterá o a- cipais para a direção dos vedor tenho a honra em a

tual, do povo florianopoli- pôio de' organizações cul- trabalhos nos Municípios.
tano, corno ficou cabalmen-' turais e de orgãos adminis- As comissões para as cida
te demonstrado pela con- trativos. Melhor será en- des e Vilas ficarão a cargo
corrência a tôdas as ativi- tretanto que se oriente no das comissões municipais,
dades do Curso no ano pas- sentido de bastar a si pró- devendo ser feitas a comu

sado, e agora com as ins- pria, conseguindo a adesão nicaçâo 'respectiva à Co

crições em grande numero de associações, entidades, missão Central para efeito
e justamente dos mais ex- estabelecimentos, institutos, de registro e histórico.

pressivos valores dessa in- etc., de modo a se valer de 14

telectualidade, nos - vários meios materiais q� asse- As comissões e sub-co-
ramos do saber humano, a- gurem sua vitória, sem des- missões organizadas terão

ventura-se 'a fazer uma prezar qualquer contribui- autonomia geral. Entretan- ,10 Nos dias 10 a 9 de [a
proposta, por enquanto co- ção oficial ou particular, to a Comissão Central en- neiro de 1954 haverá
mo mera sugestão, para ser especialmente depois de caminhará a es�s comis-

Jestudada e debatida. ter a Enciclopédia se im- sões as incumbências que

2 posto ao espirito público. forem aparecendo e que
I.

'I dTrata-se de organizar, 8 estejam no crrcu o e suas

pelo serviço e dedicação As comissoes organiza- atividades .

dos me�nbros do Curso de

I
doras se esforçarão de o�- 15

Expansao Cultural, uma ter que as pessoas mais Terminada � impressão
Enciclopédia 'do Estado de competentes

'

se encarre- da Enciclopédia, distribui

Santa Catarina, abrangeu- guem de versar os assun- dos os exemplares para os

do todos os aspectos do tos de suas especialidades. que já fizeram JUS, será

Estado, isto é; físicos, po- A cooperação altruística, posta a venda para cobrir

1ítico�, administrativos, e- desinteressada, máxime de possiveis despesas. O lucro

conômicos, SOCIaIS, cultu- catarinenses ilustres, deve será empregado em benefí-

raís, históricos, etc. ser buscada, tendo-se em cio de publicações do C.E.C.

3 vista que não haverá a- e em,último caso, em bene-

Todos os dados que di- bundância de\ recursos pró- fício da Biblioteca de' San
gam respeito, a estatísticas, prios. A colaboração, po- ta

-

Catarina.

história' e outros _ informes rém, remunerada, dentro 16

que variam com o tempo, do reconhecido "standard" Todo o trabalho para ser

serão referidos, quanto pos- dos trabalhos intelectuais, publicado deve ser origí
sível, a 31 de dezembro de não deve ser posta à .mar- nal, isto é, escrito especial-
1952. Dessa - forma a obra gemo Todos os esforços de- niente para _a Enciclopédia.
estará referida a essa data, vem se voltar para _ conse- O que já existe impresso
.cu na impossibilidade de guir que o autor mais con- servirá para consultas. Os

obtenção de informes até,siderado, segundo' a opí- Trabalhos consultados com

êsse dia, para a data mais nião corrente, se incumba os seus autores figurarão
próxima e anterior à êle. da parte' em que é;<'expóe�-

-

na Bibliografia' que terrni-

4 te, seja ou não remunera- nará cada uma das pàrtes
Pensa-se que a obra po- dó. da obra."

derá ficar pronta no prazo 9 17

de 3 anos, sendo os dois A Enciclopédia tratará Para .maior atualização
primeiro para a compilação em grandes partes sucessí- da obra,' haverá um suple-
,originais, recebimento, co- vas do Estado, dos Municí- mento com as alterações
ordenação, escolha dos au-! pios e depois Cidades e verificadas e dignas de pu

tores, etc, e o último para Vilas. O plano da obra é blicação, durante o traba-

impressão.
-�

traçado para o Estado em lho de organização dos ori-" ------
,_ e Qficina Mecânica São

1 d
. .

,. V· f F I
·

d
-ELLY GARCIA RE-BELO Cristóvão, rua 24 de Maio,5 - gera; quan o na segunda gmais,

�' po�::::b::,n�:' :,;n:,: =;�" ,e:,"::,;:' o�:: Haverá ",l�gUinte, co-

.

errenos na I a ori a ea!�: ,:::�:;e:;e::m:�:: :ei��:;i�i�: �:�":u:e :
1 A t ib . - b tit . - . missões: (E

·

t ) gos o nascimento do seu fi- competente, senão é favor.ores, s suas a. 1'1 uiçoes com as su s 1 uiçoes im- .

S r6.... · Ot I 1 C
. -

t' 1 d
- �& lho ADIL REBELO JU'-- não apresentar-se. Tambémnormais se orientam para pos as pe a natureza mais ormssao cen ra , e --

a escolha de colaboradores restrita dos assuntos, será 5 membros NIOR ocorrido em 10 - do necessita um aprendiz de
VIAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTOA' 14 16' p' f '

1ôb g..rnd· 1 Terá a 'eu cuidado a corrente, na Maternidade ,
a anos. re errveque escrevem so re os as- se u" a, e, igua mente as,- SI" LONGO PRAZO SEM JUROS

suntos, mantenham contao- .sim se procederá .quanto à direção geral dos serviços "Dr. Carlos Corrêa". I' aprendiz -de uma viuva eu

J d E
.

I 'do b d
'

-

d de uma senhora só.to por correspondência com terceira parte, Cidades e a ncic ope la, ca en 0-
, ,�portun�dade _ especia� para aquisição, com

_

gran e

os mesmos, recebal1! os ori- Vilas.' . lhe tomar as medidas

ne-ll3clhdade,.
de um esplendldo lote na VILA FLoRIDA. 1fpolis., janeiro de 1954. Iginais, façam a revisão; a 10 eessária� para que seja vi- Lugar alto e saud�vel, e toda facilidade de condução. Precisa uma empregada

B t· b-' t'
-

.

t
Priviligiada localizacão, nas PROXIMIDADES DO ES-

� para tomar conta de umacrítica construtiva e entre- aseado no texto geral 01'10S� o o Je IVO em VIS a. TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização I'

d b
--- P d'

. menina, sem importânciaguem os estudos feitos ,a ora, seguir-se-á um Di- o era reumr sempre as imediata.

prontos para a respectiva cionário para facilitar o demais comlssoes, com o OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES Par-ticipação I
de côr.

publicaçãp. manuseio e o estudo dos cuidado de nunca tratar .NAO PODEM OFERECER AS
,-

MESMAS VANTA-
GENS.

I

-. _

6 assuntos tratados. Nesse Di- diretamente com alguma SOLON VIEIRA E
. Peça hoje mesmo informações· a .

Atendendo ao vulto da cionário, para cada pala- comissão que esteja no SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA SENHORA
obra, acredita-se que o vra, far-se-á menção da cí�culo de atividades de' LTDA. (SUBRAL)

,
exemplar, resultante não po- página da obra em que foi comissão mais geral. ! Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

derá ficar por menos de I consider_ada, e sómente de
I 1 Comissão de Finanças

I
"-

_

Cr$ 300,00. Essa cifra ,se I ry,t0do
sucinto será caraete-' Finali�ad: já r�f�ridas.

explica pelo número de fo- 1'1zado o seu significado.

11
Comlssao arbsbca

tografias, plantas, mapas, -

•

11 Errcarregar-se-á de' todo

etc., isto é de, ilustraçõe� Para cada pessoa que se o trabalho de ilustração da

que aparecerão. A Comis- comprometer a uma cola- obra, mapas, fotografias,
são de Financiamento da boração, se,rá dado o prazo clichés, etc., de sorte a co

obra receberá desde I logo de _6 mê'ses
-

para apresen- locar em concições de im

mehsalidades de qualquer tação' do trabalho e apenas pressão. Encarregar-se-á do

importância, 4,e sorte que em casos de contribuições serviço de preparar êsse Igualmente essas comis

todos aquêles tilue ,inicia- vul1tlosas, êsse prazo será material ou
-

devolverá às I
sões cuidarão da parte que

rem os pagamentos e den- mais dilatado. Os colabora- outras Comissões para cer- lhes cabe dentro da orien

tro dos 3 anos tiverem to- dores terão seus nomes li- tas providências, quando tação das comissões de par-

talizado aquela quantia, gados aos -trabalhos que fôr o caso. teso '

ficarão com direito {lO e- apresentarem, na relação 5 Comissões para as di- 53 Comissões para

xemplar. Todos aquê!es, geral dos colaboradores versas partes dá obra ções
membros ou não do Curso, que constituirá uma par- São comissões gerais que Orientação das sub-co-

quEt não se increverem pa- te do prefácio à Enciclopé- orientarão os trabalhos das missões de acôrdo com

ra a obtenção da obra e dia. outras comissões nos assun- orientação das comissões

não iniciarem seus paga- 12 tos das diversas partes da de capítulos.
mentos dentro do primeiro Além de colaboradores

I Obra, segundo OI plano ge-I As comissões de seções
semestre de atividades da individuais, a - Comissão, ral apresentado ou o que I poderãg. organizar para as

'inciclopédia, ficarão sujei-. Central procurará interes- fôr aprovado depois dos subseções com membros

tos a -pagar o pre�o que fôr sal' na contribuição,
.

todos debates à respeito. I pertencentes ou não ao

"'""..----p0stel'iormenté- estipulad; ,os órgãos públieos do Es-,: 11 Co�issões, para os ca� _Curso de Expansão. Cultu
para a public"ação, de. acôr- tado, .dos Municípios, Cida- pítulos considerados ral:

. :�.

------------ -'/-�-----------

ENCICLOPÉDIA DE SANrrA CATARINA

De ordem do Irmão Pro-

presentar
-

o programa da
festividade em louvor

-

a

nossa padroeira N. Sa. do

Parto, li qual êste ano com

a devida aprovação de Sua
Excia. Revma. Snr. Arce

bispo Metropolitano, e para
se lucrar as indulgências do

ano santo mariano, vai êste
ano ser festejado do seguin
te-modo:

novenas em prepara

ção a festa. Nos dias

7, 8 e 9 após a novena

haverá kermesse em

�en:fício das obras dá Iigreja.

N_o dia 19,
às 6 horas

Domingo,
da manhã

missa com ,comunhão
geral dos irmãos e fiéis
em geral.
Às 8 horas terá 'lugar
a missa- solene com

sermão ao, evangelho
por um sacerdote es

pecialmente _ convida
do.

3° Logo após a missaso-

Iene sairá a imagem de
N. Sa. do Parto co�
o povo em geral em

Romaria até a Cate
dral Metropolitana
onde ficará em expo-
sIçao e visita

-

dos fiéis

devotos até _ài'j 17 '110-:.
ra� �_�' horas da tar
de).

4° Às 17 horas sairá a

procissão solene de N.

Sa. do Pajto da cate

dral seguindo pela
Praça 15 de NL'Vem
bro subindo ao lado

do Palácio. do Govêr- ELZA BATHKE PALMA

no, daí; pela Rua Ten.

Silveira,
-

descendo a Participam 'o contrato de

rua Alvaro" de Carva- casamento de sua filha

lho, passando pela rua MALBA, com o sr. Louren

Conselheiro Mafra até _
ço Faoro.

a sua igreja Matriz .on
de se f�,r�,fuvir outro
sacerdote e em segui-
da haverá o encerra

mento das festividades
com a bençam solene
com o SS. Sacramen-
to.

5'0 Convida-se pois a to

dos os irmãos e irmãs
e - aos fiéis devotos de
N. Sa. do Parto para

comparecerem a todos
êstes atos - de amor e

veneração a N. Sa. do

Parto, afim de
_

lucra-
rem as indulgências
do ano santo mariano
e para o maior bri
lhantismo das mesmas

festa.
60 Durante a missa sole-

ne e a procissão sole

Iene, às Irmãs desta
irmandade usarão pe-

i(
-

VVA. LUIZA DIAMBROS
FAORO

HERMELINO PALMA

Participa o contrato de

casamento de seu filho

LOURENÇO, com a srta.

Malba B. Palma.

e

MALBA e LOURENÇO
Confirmam

São Joaquim, 20 de setembro de 1953

Partícípacão
ELPÍDIO BARBOSA: ALCIDES ROLlM

BORBAe

ELADIA MAIA

BARBOSA
e

IZABEL G. BORBA-

• têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato de casamento de seus fi
lhos IRENE ELCí BÃ;RBOSA e BRASIL BORBA..

Florianópolis, 31 de dezembro dê 1953
Ponta Grossa, 31 de' dezembro de 1953.

Participação
,

,

JOAO 'ARCENO ALVES
E': NOEMIA ARCENO

Vvá. CARMELIA
la primeira vez o dls-]" :r;.OMÉ PEREIRA
,tintivo o qual poderá
ser adquirido nas noi-

tes de novena na sa-

cristia com o secretá
nio geral.
Pede-se portanto e

convida-sei mais uma

vez a todos os irmãos
e aos fiéis em geral

-

para esta festividades,

Pedro João Bauer

Secretário geral

em louvor a nossa ce-,

leste padroeira N. Sa.
I

do Parto e em home- .(\. senhora Carmem 'Gomes, ,fé;lZ de público seu

_ ...nagem ao ano . santc agradecimento ao, soldado da -Base S.2:wA!ciculo Curcio,
mariano. '.' O.I.G.F.I., carteira de identidade nã 309, homenagean-

Consistório da irmandade I
do seu ca�áter e doAtes mor�is, por ter-lhe devolvido

d N S d P FI
uma carteira que fora perdida, Ao soldado Alcíeulo

e . a. o arto, em 0- aquela senhora presta todo seu reconhecimento.
ríanópolís, 27 de dezembro .

�

"

Je 1953. • .

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE

FLORIANOPOLlS -_-_', BLUMENAU
- AGENCIA -

- L!ACIQUE HOTEL -

I

Se-I

• PLAc.:�· SIPILITICAS

1IIIIr de Neguelra
lIMlcqIe culllar De tra.

te...'e. da .UUI,,_

,-

SA-

ALVES
/'

participam aos parentes e pessôas de suas relacões
ú contrato de casamento de seus filhos Srta. MARIA
DA GLORIA SALOMÉ PEREIRA com o Sr. JOAO
ARCENQ ALVES FILHO.

Maria e João )

noivos
-

Trindade, 24 de dezembro de 1953

A,CiRADECfMENTO

Parficipação Precisa-se
ADIL REBELO_

/ SÃO PAULO
RIO?

w�
, cc!:�

parHcipam às pessoas de
-

suas relações o nasciment�
:Ie seu filho MAURO, ocor
rido ..dia 3 do corrente.

Florianópolis, janeiro de
1954.

RECREATIVO CLUBE

CONCóRDIA
A diretoria dêste Clube

çonvidà aos seus associados
e exmas. famílias, para o

baile sábado que realizará
em seu salão dando o seu

'primeiro grito de
vaI.

Cm'na-

'�-

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sábado? 9 de Janeiro de 1,954
.:

o ESTADO

Ano H'ovo e Petroleo
o Canadá, por exemplo. Iítos de lesa-patria. D0s-
- / �

em cinco anos inietou em' conversavam ante o exem-

sua indústria petrolífera I plo do Canadá, que apontá
mais de um bilião de dó:! vamos, e arvoravam trl

lares, A Venezuela só em
I unfantes os casos do Mé-:

1952 aplicou duzentos e I xico e da Argentina, com

oitenta milhões, sendo que, suas anteriores medidas de
nos últimos anos' o rítmo confisco e de afastamento
da soma total do financia- da colaboração estrangei
mento,da PETROBRA'S. Era.
note-se que na vizinha re- Ignoramos como

.

'se seu

pública se trata apenas de tirão agora os . jacobinos
. (ltsê��olver instalações e.., furibundos, ante o retôrno '

xistentes.: Entre nós ó pro- dos capitais e da técl�jca i

blema consístíráerg criar a estrangeiros - ao México,
indústria petrolífera, fa- arrependido de sua' atitude

zendo-se prospecções, per- anterior, E:! as .recentes pro
furando-se poços,. constrn-, vidências do presidente
indo-se refinarias, frota pe- Perón para que. o mesmo

troleira e sistema de trans- ocorra em relação. à indús

p.orte: em) país de distân-j'
tria

. pe�rolífera argentina
eras Imensas. . estacionária durante todo o

Não vingaram as adver- tempo' que durou o confie
tências oportunas das "en- co e o monópólito estatal. I,tidades de classe e dos ho- Sabemos apenas que- tE'"

méns de' bom senso, apon- mos a nossa lei, isto e' a

tandó os riscos da _b�rocl'a- PETROBRA'S, tão cara ao

tização inevitável da in-I' verde-amarelismo 'ufanista
dústria no caso do mono- dos que a tornaram vitorio

pólio estatal, da rutura do S3.

equilíbrio financeiro na- Ox�lá ela consiga o mila

cional" ao mobilizarmos o' gre, com que não ousamos

capital da emprêsa exclusí- sonhar. Não por'
.

derrotís
vamente dentro de no",351 mo, que seria impatriótico
próprias fronteiras, e da I E: ilógico; 'mas pela ' velha
falta de formação técnica experiência que temos em

nacional para enfrentar- relação ao Estado-indus
mos por nós mesmos o fO�-1 trial, em noss�' e em outr�s
midável trabalho.

- ._

países. "

'" Choveram apodos e in- Fazemos votos para que

sultos s�bte os que' se aba- tais prognósticos não se

I

/

Um'
�.

produto digno
do mundo,
J!,.

Apre.entando o Novó Modêlo ."120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER-- modêlo
120 - se faz notar' em todos os serv·i�cis que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa' SÓ
t

. máquína, eficiência e presteza - à altura das cres

centes exigências dos traoalhos de escritório - e a

famosa tradição GESTETNER, o Duplleador 120
.

produz cópias perfeitas, oferece grande símpltcídade
no seu manejo, 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

'e, no momento que lhe seja mais conveniente

-.

s. D. CASR PRRTI
ftUA DA QUITANDA. 46·1' AND.-TEIo. 5M03) -c. BAMOS S/I.-Comércio e &gências

__./Rua João Pinto, 9.-Fpolis-.Sta. Catarina
_, '<!>'. T' ASSOCIAÇÃO CATARI- Liga O'peráriaO Brasirpede ser a maior Loc:r:ee�D�Dro ���S�E ��:AR�rDO, Beneflceilte

.

I

potencia do mundo Vende-se em lote nas
De ��::��As���resi_ PIoria.uó.po.I.. i_s...

·

..
proximidades da Vila do -

dente, levo ao conheci- ASSEMBLE-IA GERA'-L50 Distrito Naval "Pedra
'

menta de todos os Snrs, Convoco os associados
associados que no dia 14 .

Bo- para sessão Assembléia Ge-
do 'mês .corrente (quinta:' 1 1'"
r' ., .�

ra que se rea izara no pro- )
feira) haverá uma reumao .

di 10 ('d . .) , �
vista. Preço .

ó "., - • ��. -X1mg "�' '._ omIti.go as r

para serem tratados assun- 1'0 h d h-
. '.

. oras a rnanr a ,para
tos de suma importância.

adotemos a lei bancária I Local - Séde do Clube

norte-americana. 15 de Novembro (ex-De-'
Assim como o Atlas da ,'110S Estados Unidos, podia- mocrata) gentilmente ce-!

mitologia grega rí�s apare- mos imediatamente dobrar: dido pela sua digna dire

ce "aguentando
.

o globo em n importação de todos os

Iançaram .aqui a contra-dar concretizem .e o ano seja
a pregação nacionalista _ capaz de fazer soprar ven-

'

Mario Pinto Serva
.

. de resto tão bem talhada! tos poderosos para enfunar AI ciência moderna cons-

para captar simpatias' fá- as velas de chumbo de PE- t t.

. a a e afirma a identidade
Leis na opíniãoSpúblíca TROBRA'S, impelindo-a no' d' h d -'b'
c:l

.

d
;.. I o omem e.. o cere 1'0

espreveni a. Acoimaram- rumo de solução do pro- h 't' a
.

"

de de '
umano em o as' as raças.

nps entreguistas, blema do petróleo. Sem A eult
.' c' '.

·t
.

d
-.

,cu ura consis e em sa-

vendi os ao capital colo- isso 0 Brasil irá estacionar b' . l'h'
-

.

'

dl
.

• er o que me oro se isse

nizador, e de quejando J�- ,�até perecer.

�'.' ,.;JII.I"�"'"�,

mo a arvore," a flôr e o fru- seu dorso, graças à lei ban-· artigos e mercadorias. .E

to surgem da terra, sob a caria norte-americana, são adotando a lei bancaria

luz do sol. os Estados Unidos que, co- norte-américana, a lavou-

I Os fatos são mais elo- mo o Atlas mitologico, sus- ra, a industria, o comércio,

I.;!icriiii_.,jjiiiiiPl.-ÍÍli!ll.II_.'�.ll."'r••",".
1iIII'

! que,�tes que as palavras.!: tentam financeira' e econo- os governos federal, esta- efeitos. O sistema de Re

•.!.��_._••_.IIIi_"".iii_"'_._".IIii. Japao, no Extremo Orien- n-:icamente o mundo intei- duais e municipais, todos serva Federal é a mais tre-

te, tem uma superficie de roo taiam dinheiro, facÜ e ba-; �enda fQ;ça produtiva do

382.000 quilômetros qua- A nossa situação atual se rato, a. três, quatro ou cinco mundo. .

drados e uma população de caraterisa por um rápido por cel1to ao ano. Não' é a
I

Mas porque então nã� se

85.000.000 de 1?-abitantes, o encarecimento de ü;'do wlução pará "tudo? E iine-' o adota? Porque não con

qu� dá. 224 h.abitantes por junto com todas as difi- Ji,&t�.? .

/.

. \ vem ao Govêrno Federal,
quilômetro. E nessa propor- culdades na produção seja Nao se trata de nenhum nem aos políticos deixar'

ção o Brasil, com 8.500.0no lá do' 'que fôr, na lavoura milagre nem afirmação de dispôr do Banco do Bra-[quilômetros quadrados, po- e na indústria, e assim. tam- eharlatanesca. Trata-se de - sil, com todos os seus re

de ter exatamente uma bem no. transporte e no co- CIma solução experimental, cúrsos, corrio o demonstrou I

população de 1.900.000.000 mércio.
.

há 40 anos provada e �riun- o respe�ti�o inquêr�to., > I
(um . bilhão e novecentos ' No entanto, podiamos no fante nos Estados Umdos. Querer e poder.·Todos os:

. -,

milhões) de,habitçmtes.. A Brasil inteiro ter um alívio .

De res,ultado completo e 53 milhões de brasileffos i

" �-.. �ldi_'I·,"�:I:-' :�-�.'�,L�[161''.de.mOEgcl!0:b:.oabee'd':2',410�Oé·a·SO:0:�s:0,0�08·.;��
instantaneo apenas com Ínstantaneo. querendo e impoI?;do o qúe

•__ _

� (luas providências. Com um Produ�indo as mesmas acima expuzemos, no -mes-' )

������1iI1I
t·

.

1 t; I
d' I' I t!

empres Imo a opgo prazo �ausas eremos os mesmos
I
mo la, o-rea lzare�os. .

, :pão alfabetisoú' t�a súa po-
-----

pula:çã,.o·" e lhe deu a mais

coirtpI��a cultura moderna.
E com isso fez a completa
Independênc:.ia da Asia in-

Cinemas
1-11r4
As 4,30 7,30 _ 9,15hs. As 8hs.
PieI' ANGELI _ Gene

_
PieI' ANGELI - Gene

.Kellyem: ,

-

__Kellyem:
HOMEM MULa,ER E. HOMEM MULHER E

DIABO •. _,
DIABO

Nó Progiªm-a: •
..>8,)tliro programa:.

Copo Nac. ." Comp. Nac.
Preços: 7,60' -3,50 Preços: 7,60 - 3,50
Censura: 14 anos

-

",Imp. até 14 anos..

CARLSÓN em:

As 4 -- 8hs.
Leo GORCEYem:

Q PROFETA DA

FAVELA

Roy.ROGERS em:

LUAR DÓ SERTÃO

.':�

.\i.:.5�:;
As 8,30hs� :

Jane Wyman _:_ Charles
LAUGHTON ._ Richa:i;d

TEXANO ,

Inícii:i ,dó S,e�i:ado:
.

I
AINDA �A SQL EM

O PORTO FANTASMA MINHA VIDA
.

No programa:.
Complemento Nac.

Preços: . 6,20 - 3;50
Imp. até 10 anos.

"
,

xxx

No Programa:
Comp. Nac.

preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

/ As 5 - 8hs.
Jane Wyman - Charles ATENÇÃO:

LAUGHTON� -

Richardl
. -

..

CARLSON em: Em virtude da grande
AINDA HA SOL EM ,falta de niqueI, a EMPRE-

MINHA VIDA ZA solrcita, encarecida-

No programa: mente, a cooperação-' de

":"""_.......""'""_Compl�melÜº .:. �acipnal ('
.�eus distintos. frequentado-,

7 ��
. �- .

res, trazendo dinheü'o tl'O;;'
,

! clLd� pero ·que·
.

\

LeSO adquirem a mais com- Grande" medindo 10x26.
pleta cultura.

,
Informacões: Rua

, Alem disso, podemos ter .

'

22'5.'. . . caluva,.
.niediatamente a mais

com-I N- ,. •

.. . egocio .

a

píeta c,apacldade economi-
C s 28 OOQ

fínancei
.r . ,00.

ca e mancerra.. Basta que l
�

eleição da dir-etoria.

Fpolis., 6-1-954.
Francisco A. Ferl'eirae se pe��ou no-mundo e na

história.
A . verdade deve

10 , Secretário
.

nascer

da vida, naturalmente, co- toria.

Fpolis., 8-1-954.
Hélio Cidade

CASA MISCELANIA dlstrf-
buídora dos Rádios R.C.A.

Pelo secretário Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

.........
.

\

..

teira. '

Ora, o'Bra,sil pode e geve
realizar, a: tdtal e imediata

alfabetisaçãô' de. ·toda sua,

população apenas todas as

2.000 muniéipalidades bra
leiras cu:mprindQ,' como de..,

vem, o al't.�169 dá Consti

tuição Federal que lhes or

dena o 'gastarem vinte por
cento no mínimo com a e

ducação do pO�O.
Cada município brasilei..,

1'0 deve_' ser um foco ou cen� I'
.

tro de ed\lcação mental e

,física. E todos os brasilei-I
ros devem se fazer homens

completos.
.

Todos os' brasileiros.. po
�endo apen�'sl.él'·,tQ�OS .os.,jornais modernos, só, com!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
------

- Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1954 7

o Doutor' MANOEL BARBOSA DE LACERD,A,
Juiz de Direito da 4a. 'Vara -·Feitos da Fazenda PÚ
blica da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca-

tarina, na forma da lei, etc.
. ';

FAZ saber �os que o presente edital de citação com

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

do I��entário 'dos .bens deixados por falecimento de
PLACIDO MANOEL .LUIZ � ;>sua mulher D. MARIA
CATARINA DEJESUS� e, como o inventariante José
Placido Luiz, descreveu ,e'nfre outros "herdeiros o .sr.

ORLY PLACIPO LUIZ e D. OSMARINA FERNAN- Secretário.
DES, .esta viuva, pelo presente chamo-os a comparece-

(Agências no Rio' de Laneiro e em Belo Horizonte com
rem em Juizo por si ou 'por seus <procuradores bastan-

-

te, para, no Jlrazo de trinta (30) dias, a contar da pri- _---------_t'ráfego msituo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans"

$
meira publicação dêste, falar aos termos do feito em

fS�'lf�l�nnportes Minas Gerais S/A.) , , ,

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

�r -_�..._�...J.._-._._.- .. - - _._-'&' --_-- ��:c��:án�fi�:d�����:�dâ� ����%re °l/;�����ed:di�a� ,', ,

N
·

M t
'

·e I H' 'k forma da lei. Dado e passado nésta cidade de Florianó

aVlo- :0 Ol « ar, ,o·eoe e» polis, aos seis
I ?ias do mês �e Novembro do �ano de mil

I novecentos e cincoenta e tres. Eu, VINICIUS GONZA-
" IGA, Escrivão, ? subsc:e,,:i. (Assinado) Manoel Barbosa

,HAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
I
de Lacerda, JUIZ de Direito. da 4a. Vará.

,

.

-
"

Está conforme com o original. '

Viagens entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO O Escrivão, ,vinicius Gonzaga. ,

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo �

- ó6!Íte últirílU> apenas para o movimento 'de passageiros, " '. _�_,.' _.�_;;.�.

Empresa fíorianopolis S� A."
4dm.inistracão '8 Transporte

A Diretoria agradece de publico a todos aqueles
que com ela cooperaram durant�. o au? de 1953.. Es

pecialmente ao Sr. Prefeito MUlllc�pal. a Inspetoria de

Transito, aos srs. gerentes de bancos, às casas' de.. Pe

. cas e �dessorios, aos seus clientes, e em particular a

�ada um de seus. empregados.
, Espera contar. COU} o mesmo apoio e cooperagão, no

ano de 1954, para',o hem do Transporte Coletivo. em

nossa cidade.
,

'

. . _' Florianópolis; Dezembro de 1954.

ALDO ROCHA - Diretor- Presidente

Expresan ,Flo'ri'QD6polis
,

"

'�' de
'

. "

f

,

. "-
ANDRADE '-&

. KOERICH/

Tvansporte de carqa« e� ge;�l entre FI�r.i�nópolis"
Curitiba e' São Paulo f

,�

Com 'viagens diretas e permanentes
Matriz: ........ FI.OR[ANÓPOLIS·

nua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegj>.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA .-
'

.�1Jellida 7 de Setembro �320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO' PAULO
Rua Rio Bonil0 n. '1247

Fone: 9-3 L-nU - Atende. Rápido mOMAR
e

Efl'd. 1..legi,: SANl)RADE

I'l'INERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

Tabela de saídas prevista para �ANEIRO e FEVE

R1�.IRO de:.1954:

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

10/1 11/1
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2
5/2 7/2 '12/2

'

13/2
16/2 ]8/2 23/2 �4/2
27/2

Horário de saída: de Fpolís., às 24 horas
do -B.io, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
. ElVJ;PR�SA NACIONAh DE �-IAVEGAÇÃO HOEPCKE

" Rua: Deodoro --:_Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.21'2
\

, -,_\_--_.,�..;.'..-..._---,-.___---_---

•

.

Com êste IIAlo� fJ.S.
Ab"i,,';' uma. conta. que

il;.e�;jjI_••�:-lhlt ..enderéi juró com·

'II; pensa.dor
.e •

§����§ê§�.Iü� leV4"';' pa.ra. sua. residên.
,

, _

I cie, um lindo e útil prése!?te:
um BEL/SI/IMO aOFREde 14CO aROMADO •

. ía NCOAGRiCbLA
'�J'W�,16 '.

_-__ f'LORIANÔPOLlS - SAHTA CATARINA "DA

. Dr.' ,Alvaro de . Carvalho'
,

Despede-se dos Seus' clientes e amigos e comuníca
que tendo seguido para c..Rio de Janeiro onde perma
necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es

pecialização, está ao inteiro dispôr no que permitam os

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

- Rio - Te1. 37-0528,

----- -. -,--"-------::--�---------

Costureiras, e 'à4uxilíares. de
. Costura

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura
com basta'nte prática em confecções de' criançàs.

Serviço permanente.
'

Tratar '�rua. Saldanha Marinh.o, 127.,
'�:.L-:�·"·::'

-
- --'-' .•�'.:' -.-� -·�í_T. _',

I':;'

Fàço público; de ordem

MIGNON do sr. Diretor, 'que, a partir
"desta data, e :Reli> prazo .de
30 dias, acha-se aberta, na

D· 16 S�b do' SOIRE'E .,.! Sec�etaria (iêstéDeparta-
Ia - a a o - ,i - InJCtO. .

.

. '.... -

,
, ' ,'__ ,mento, a mscrrçao ao Cúr-

22 horas. '>0 d� Enfermeiro Visitador,
instituído peló Decreto-lei
n. 1.311, de 19, de abril de

,1945, e regulamentado pelo
junho do mesmo ano.

Os requerimentos de ins

início crição, dirigidos ao' diretor
dêste Departamento, deve

-

1 ão ser instruídos com os

seguintes documentos:

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

idade da eahdidata.. que se
rá entre 18 a 30 anos; I
b) atestado de sànidade

física. e mental;
c) atestado de vacina.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 DIAS.
As candidatas inscritas

ficarão sujeitas a uma pro-

Lira 'enis Clube
EDITALPROGRAMA DE FESTAS PARA

-Ó, • pE JANEIRQ
DI:fl 10 '-. Domingo SQIREE,

- início 21 horas.

O MÊS

Dia 24 _' Domingo _- SOIRÉE - início
21 horas.

�Dia 30 - Sábado - SOIRÉE - PRÉ
�CARNAVALESCA
22 horas.

,
'

Edital

va 'de seleção, constante de

elernéntos de português '-e
aritmética. As portadoras
de diploma do curso com

oletar ou secundário fica-

tão isent�s da prova acima

.eferjda.

Florianópolis, 23 de de

Lembro de 1953.

Arí Ramos Castro

HUDlanidades ,Arl.-- 91

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

FLORIANÓPOLIS

Avi.BO

CURSO' BOSCO

(Reg. no Departosnenio de' Educação) ,

MATRíCULA: Durante 'o mês de
vraria Líder - Rua 'I'enente Silveira .

INFORMAÇÕES: Telefone: 3:661.

.....................� .
,

janeiro, na Li-

ECONOMI,A absoluta
- Grande CONFORTO

Dh.trlbuldor

c, RAMOS S/A

Comerdo - 'f,raDsporte.
nua João

-

PiDtO. 9 FpoU.

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

.

AQUECEDOR

.ELÉTRICO

Cerâmica - Sã& Caetano
'TIJOLOS PRENSlllJOS, TELiL.\S, LADRl·
LHOS� RODAPÉS E MATERIAL Rt1FRA·

.

""TARJO

I
OsnyGàma ICi8.

.

�RONTA ENTREGA

O Sindicato dos Empregados no C�méreió 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 Centro de Irradiação
O associado poderá procurar a referida carteira na Mental "Amor e Luz" realiza

secretaria dêste Sindicato à Rua TENENTE SILVEIRA I sessões Es.gtérj�as, todas as se-
,

1-5 (Edifício Parthenon). gundas feiras, as 20,30 à rua

,
Conselheiro Mafra, 33 -, 2°

Amâncio Pereira F-ilho - Presidente. andar. c

Gerson. De Mm'ia - Secretário. . !l. ENTRADA FRANCA

lnu{,�_�
I:_M E RSÃO (J,

Capacidade 30 LITROS
'-

'

\ "

• Construido inteiramente de
cobre.

.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe- ,

ratura desejada.

.0 MISTURADOR DÁKO, de regu.
logem instantonea, permite a'
maior escala de Ijraduações dé
TEME�RATURA.

DISTRnl[JIDnRF.-�

JERONIMO COELHO. 14.� Caixa Postal,
239 - FIorianóf1oli!4

.

CONFORTO absoluto
Grande ·ECONOMIA

AQUECEDOR El�TRICO CENTRAL
__,

Capacidade:
.r 't',

10Ó -a 1.000 lítros

Fabricado, nos tipos
horizontal e verti,al.,";, ���.•

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANT'E' (lâ de vidro).
• Resi'stência do tipo tubular.. inteiramente bli�dada.
• Controle automático de 'temperatura por, lJRMOSTATO.

qtie propor lona grande ECONQM.lA.
I -

(GARANTE 9 QUE fABRICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C�uva �e Sangue BOI, Tu�ar80'�O��d:�!���elm!���e�J��:�wc��!eo�!��f����r�, r��o {
C '. '

f A' •

i' 'd
'

I' passamento do, sàudoso e
I
ção pedagogica nada dei- fessor Osvaldo Melo Filho, neste ano no recinto da CâUrl0S0� 'enomeno verl. Iça o pe o ,'povo eminente -catari�,e�se CeI. xam adesejar a�s mais no- lente da cadeira de portu- mara dos Vereadores, a

"

,:'·d '.

I ",,;, 'Vidal. Ramos, publico�" .0 taveís de São Paulo. guês do Curso Normal, e composição de Osvaldo Me-numa fzona re�1 enCla '

I
conceituado colega "Diário A reforma do ensino, orí- Ginasial Dias Velho é tam-lIe Filho, intitulada Canção

Tubarão, 8 (Do Coro' mes, Aparício Manoel Fi- mentõ ao' público do caso de Noticias", de Porto Ale- entada pelo saudoso educa- bém um cultor da arte mu-' Praieira n. i foi incluida
respcndente) - Ao anoite-' gueiredo e Túlio Manoel Fi-, em foco; 'ir químico do La- gre, o seguinte necrológio: cionista Orestes Guimarães sical, fazendo parte da Or-I como uma das oito músicas
cer do dia de ontem, correu gueiredo, moradores da rua boratórío,' de Análises CH- ;,Com a morte do coronel foi, não resta duvida, uma questra Sinfônica de Flo- selecionadas entre as me-�celeré pela cidade a notícia Princesa Isabel, foi-nos a-' nicas de'-Tubarão procedeu Vidal,Ramos, ,ocorrida, sâ- obra benemerrta de Vidal rianópolis. Desta Capital fo- lhores. Ambas as canções
de que estava chovendo presentado pingos de san- a um" é'xaIlle 'meticuloso, bado no Rio de Janeiro, Ramos.'

Iam enviadas recentemente foram mandadas Imprimir
sangue na rua Princesa Isa- gue em muros e cêrcas da cujas reações 'químicas po- onde � achava residindo, para o Serviço de' Divulga- pelo Ministério da Educa-
bel e imediações. -, 'referida rua. Algumas' pe- sitivaram a afirmativa ge- desaparece do cenário polí- - Cuidando dos meios de ção

-

Artistica do Distrito ção para divulgação entre
Tão' logo teve conheci- ças de roupa que se acha- ral, não lhe sendo possível, tico de Santa Catarina uma transportes, o ilustre cata- Federal, duas composições '�oda sas Escolas Normais

mento do ocorrido, a repor- vam, na ocasião, no cora- todavia, descobrir a, espécie ,das suas figuras marcantes. .rinensé, dentro da preca- daquele nosso inteligente do Brasil.
�

tagem dirigiu-se para o

10-1
douro, estavam

.

salpicadas de sangue' ,devido a insufi- O 'extihto foi um -dos riedaCIe de recursos, sem conterrâneo, intituladas Brevemente, 'segundo nos

cal, verificando "in-loco", o de sangue, 'o mesmo aconte- ciência do material colhido. grandes servidores do s�.? aumento de tributação, in- Cantiga Praieira n. 1 e C. foi dito, as referidas rnúsi-fenômeno inexplicável. cendo em folhas de árvores. Até o momento em que Estado. Eleito, fluas vezes, crementou o sistema rodo- P. n. 2. Ambas foram apro- cas serão gravadas, em dls-
Pelos senhores AvanfGo- Para' melhor esclareci. estivemos no local, grande Governador, e mais tarde viário, na conservação de vadas pela Comissão Técni- cos no-Rio.

era 0_ número de. populares Senador Federal, o ilustre estradas e construção 'de ca em Canto Orfeônico do Ao jovem professor Os
q':le· procuravam os pontos catarinense revelou sem- novas obras d'arte.

fi qual fez parte a Sra. Pro- valdo Melo Filho nosso a
mais atingidos pela chuva]' pré as mais brilhantes qua- As suas vistas estiveram Iessora Cecilia Villa-Lobos. haço pela vitória alcançada
misteriosa.

llidades
e um profundo es- sempre v�ltadas para o No concêrto anual de Canto,' no m.eio seleto e culto da

.

Nã� quet'e.mos f�zer, .nes- pirito de tole:�ncia e amor desenvolvimento das zonas Orfeônico da Prefeitura' dó Capital do país.
tas Iínhas;: sensacíonallsmo aos seus patrícios. de produção, economica, ,., -.- �.-••••_ _ ._

jornalístico; uma vez que o Governava com justiça e sendo Santa Catarina pelo UMA C'ARTAnosso propósito ,é o de in- ,bondade. Daí proveiu a operosidade' dos seus filhos
.

,

'

..

,

.

,

formar, com critério, o que confiança
_

que inspirava- e pelo patriotismo dos seus

realmente preseI?-ciamos. mos sensátos, as suas ações governos um grande cen- e "U!lS r'ell·fl·caço-es'Várias são as versões que 'de mandatário, prestigiada tro Agrícola-Industrial. ,
U U

'

"

,

se ouvem entre os popula- pelo aplauso equanime dos Em varies municípios do
-

"";�,.r-;; '.
_o, .

.

Recebemõs a' seguinte no período, de 1906 a 1910.res. Nós, porém, como in seus patrícios. Estado, existem obras e

b carta' I Muito grato pela .divulga-forrnantes, tam ém temos a A' sua ação percuciente monumentos com o nome
.

,

b
. Florianópolis 5 de J'anei-I,' ção 'que der à

.

presente,nossa. 'Queremos atri uir a aeve-se' o amplo desenvol- de Vidal Ramos, e0rt:l0 me- ,

alguma ou algumas aves vimento que teve o ensino recida homenagem ao go-
ro de 1954. ._ subscrevo-me,

O J I d J b d

I'
-

centram em Sr. Diretor de "O ES,TA- atenciosamente,orna e oaça. a, e que nao se en que passaram, em vôo, por popular. Foi, prontamente. vernador honesto, dínamí-
2 do corrente, publica a se- condições de realiza-los aquelas

'

imediações, espa- no período. do seu segundo co e benfeitor. DO". Silvino. Ewídio Carneiro

guinte nota: \ com acerto. lhando no espaço sangue governo, quando nos Esta- Descendente de um-a Prezado senhor: da Cunha.
"A Agencia l�c31 da Cru-: Não deixa de ser jamen- produzido por pequenos fe- dos do Sul, onde a. coloní- grande e tradicional famí- N'à notícia pl)blicada ho- N. R - Este jornal, -na

zeiro do Sul, Serviços Aé- tavel tudo isso, pois que � rimentos. zação era densa, fazia-se lia da cidade de Lages o je, 5 do fluente, no jornal verdade, atribuiu ao govêr
reos, recebeu comunicação aeroporto deToaçaba cons- Em todo caso, deixamos sentir uma a�iíQ mais efici- coronel Vidal Ramos h.er-. sob sua direção, a cerca do no Vidal Ramos haver con

de, que
-

foi suspensa a es" titue uma das mais pode- com a opinião pública o ru- ente, o, corânel' Vid�� R�� dou: integralmente dos seus falecimento do ve1rêrandQ cluído o serviço de esgotos
c.. la de seus aviões nesta rosas alavancas de nosso moroso acontecimento que mos confiou' ii uma Cernis- m�iores a nobrez� Idos sen-

CeI. Vidal Ramos, dentre.os e realizado o de- abasteci
cidade, devido o estado progresso e representa um vem atraindo as atenções da são de' educacionistas pau- timentos cristãos, a honesti- melhoramentos atribuídos mento de �güa da Capital,
impraticaveI- da' pista. ' esforço d� nossa gente". população local. listas, chefiada, pelo saudo- dade- ínatacavel, a lealdade ao govêrno daquele ilustre Há, aí, dois enganos a retí-
A Varig ainda não tomou x X

so professor Orestes Gui- exemplar, traços esses da homem público figurou o ficar: o serviço de água foi

�a�a:::ol::: e��:l�:u::o�� X
,T I,M • • • ' 7aà:!�:r::�:i::�:;iSsãO ���.

marcante personalida- :7;�Íi�. de água de Floria-I �e:::�c:::r�o�eal��j:�r!��'
malmente: \ Como se vê, o govêrno Foi uma �ruza�a ��cto- J O extinto er: genitor do ,'Pe:�i�a�me �onder�r qU� I te.,.s: achav� o saudoso

co��Procurando saber o/que uclenista de Joaçaba não DOS MUNICíPIOS riosa. A naclOnalIzaçao do deputado Nereu Ramos,{ o. ,se: VIÇ� de. agua .de FIo

I tE>�ra�eo, Cel� Gustavo RI
ha de v�rdade 'em tudo foi sequer capaz de conser- 'ensino estendeu á sua ação Presiden'1:e da Câmal!a dos 1 nanopohs

fOl realIzado e chard, e o de e�gotos, na 'rt--

i!"so, por nos' parecer de var o campo de avião que NotíCias procedentes �e benemerita por todos os r�- 'Deputados e ex-Vice-Presi- concluído na administração <'dministração do Cel.,1id..al�'<
\
uma importância para a recebeu do Prefeito dai No- São ,Francisco, �nformam, cantos,' principalmente nos dente da República; 'deputa- do CeI.' Gustávo Richard, I Ramôs.

L
",

':-lOs'sa cidade, pois que o va. Ali��, não' é
.

de hoje, ter desembarcado "ante-on- centros coloniaes. do federal Joaquim Ramos;
campó ,de aviação fo'i cons- -naquele mumClplO, que o tem, alí, o poder econômico, Em Joi'nville, Blumenau, Srs. Celso, Mauro e Hugo
truido pelo municíRio \e sr..-,Waldomiro Silva, admi- na pessôa do sr. Iríneu Bor- Brusque, Itajaí, surgiram Ramos e ,tio do ceI. Aristi
C·'in grandes sacrifícios, fo- i!istrador bisonho e poUti- nhausen. O objetivo da via- modelares grupos Escola- liano Ramos ex-Interventor
mos informados de que re- zado, estava relegando ao gem' é sobejamente conhe- res. Em Florianópolis exis- Federal e Dr. Astrogildo
aJmente a pista não se en- abandono topas as realiza- cidó, tratando-se, aliás, pa tem grupos Lauro Muller, Ramos, Diretor Geral da
(ontra em bom estado ,e çõ� do seu antec,essor, ex- reprise, dO,que fôra feito Silveira de Souza, que pe- Secrearia das Obras Publi
que os reparos que estão ceto a prefeitura, que en· (anteriormente) em Itupo- las suas vastas instalações ca do Estado .•
sendo feitos nela, não satis- contti)U quas� pronta! rahga, Taió, Turvo. Os
fazem por estarem os servi-�t Mais uma d� escola da cupi�chas de S. Exa., foram COI VI·slas a" 'O" O '.p Sços entregues .a pessoas I vida.

'--
dias antes' e ainda estão�se '

.

.' '. • •
, I "

')

Curso,' de ,E'xpa,o,s-I-O,PI,ullural, �soSbu:�n:o:�md:ecs:m:ooA�,d�:ia:.�o:��q:u�e� ,

Esteve em nossa Ré�ação'f dades!l qu�rn está ent�égUe.. ontem,.9 sr. :tyIano�1 Dlasrda a D. R, velU a nossa Reda-
I /'

arranjou não se sabe. . .
Silva, casfld9, residente nes- ção, apresentando a recla-

ENCICLOPÉDIA DE' SANTA CATARINA
. JÇ_X:X; .ta cidade, à rua Presidente 'mação aos Poderes compe-

. De Joinville, chegam ru- Coutinho 76, Reservista de tentes, no sentido de que al-
A Enciclopédia de Santa la forma, da execução, e mores' da intensa atividade la. categoria, que vem e- gi) seja. feito em busca do

Catarina:, ora em projeto certamente a glória que ad-
d xercendo a profissão de, Re- Clue lhe foi roubado., '. /' que' vem desenvolven o o

do Curso de Expansãp Cul- VIra para' os .ciüarinenses
P 1 (f'lh d G r':;-esf-ntante Com,ercial e Se a nossa D. R não estásr. au o 1 o o' over-

tural, destina-se a demons- de levar avante, esse imenr'
d ) B h f' que possue uma Lavande"'ia devidamente aparelhada pa-

.

"

,
na or orn ausen, nas 1-, ."

trar aos vindouros e como so proJeto, tudo ha de con-
I' f' ,. Jb-

'

C 1 I n.lqllele endereco nos rela- 1'a a sua alta missão, ,comoeIras leIS ao sr. ao o -1' • , "

homenagem aos atuais ha- signar um marco nos domi-
l' N" t' "t dI' 1ando o seguinte'

.

o caso acim;:t, que delegueln. o ln UI o e so apar o ' .

bitantes, o que é sob todos nios da cultura e da inteli-
t" l't l' d /' 'I' ,_ que ao amanhecer do poderes aos valorosos ele-

A . _ pres 19lO e el ora o ex- ,
,

os aspectos o Estado de gencla da geraçao atual 'p f't D' o Se' I dia 3 do corrente verificou mentos da Delegacia de Or-, 1 re elO. lzem que - ,

Santa Catarina nos -,-dias, que, I "bar�iga-verde".: cretário de Vi�ção não dá que os "amigos do alheio"

I
clem �olítica .e �o�ial,' s�b a

acab�� d,;' p�ssar, como, no� I' �lem de um r�sum� �v bola. Bola mesmo, só para' lhe tinham feito uma "�isi- ene_:glCa e ,dmamlCa orl��-'
que_' Ja se ,1for.am desde º proJeto da Enclclopedla,

o time do Caxias, goza o ta", levando roupas feitas taçao do. sr. CeI. 'I'roglho
idício de nossa' Pátria. ,sujeito a modificações para deputado joinvillEmse. E ar- que se encon�ravam em sua Melo, e estamos certo de
A Coinissã{i) .. :Dir�tora ºa melQ@r com as sugestões rei:natou: para ,guri, costu- -Lavànderia, no valor total que o furto e os seus auto-

E'
.

I 'd'·· .:..
d ",que {ore-m; sendo ap-resenta- i

I C $ 15000"
-

nelC ope la se compoe .os
mo, dar bola de gude .. _ ,

c e r .
' ,00; res aparecerao.

segtiintes membros: dás, inc1uim�s- dois formu-
xxx

- 'que, incontinente, foi Aqui: fica a reclamação e

Contra-Almirante - Car- lários pa'ra resposta pela Blumenau continúa ag�s. à Delegacia Regional de Po- a nossa "sugestão".
los da Silveira Carneiro gente capaz de cada unida-

tado com a vaidade' do Go- lícia, apresentando a devida_,
,h

Desembargador - Hen- 'de administrativa. vernad6r. O 'Prefeito Hercí- queixa;
-'

rique da Silva Fontes O ideal seria que fôsse lia Deeke murmurou (em - que, .ontem, embora
Dr. - Victor José Pelu- organiza:�a uma comlssao roda de, amigos), que já es- decorridos· cinco dias, este-

so Junior de três membros para, diri- gotou o e::;toque. de elogios v€' naquela D. R, afim de
Dr. - Abelardo da Silva gir os assuntos relativos à SE'" A d conseguir alguma informa-a . xa ..

' crescentan o:

Gomes Enciclopédia em cada cir-

Jornalista ,- Carlos da cunscrição: Receberá a di

;eção da Enciclopédia qual
quer sug,estão' nesse parti
:cular, e logo ef�tivará o

que fôr julgado mais con-

·A agênciá oficial informa
tiva dos soviets, ADN, in

-formou, hoje, que quatro
empregados do consórcio
Bo�hlen, de propriedad�
estatal, foram condenados

pelo tribunal de Leipzig a

::e, o tal, tudo 'ÍSSQ, já disse indicio. penas d� prisão que variam

várias yezes. A �lução é te- O 'sr. Manoel Dias da Sil- de 4 a 13 anos. Os réus, in

Jegrafar ao Aranha ... " E va, que vive com Q produto clusive uma secretária, fo-,

dirigiu-�e" apressado" ao honesto de seu estafante ram presos; no mês de no

felégr�fo." I trabalho, desesperado pela-- vembro último, 'pela Polí

! .fa!ta de �n�rgiª-das autori", cia Secreta ,dos �omu�istas ......._..........._--,_......,""",""""_,,,

•

..

Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1954

Preteito da ,
,
.

•
------.---------------------------- .::

ccEscola
..

da Vida»

'._"':; .. .-

PRISÕES NA·
ALEMANHA

Costa Pereira

BERLIM, 8 (U, P.)ção ( sôbré as providências
tomadas, nada conseguindo,

� "O homem gosta disso.
Vou' telegrafar a Cexim, so�
hcitando.' licenç'a para im

portaç��áe novos ditiram

bos, panegíricos e alguns
quilos �e �ráques. Operoso,
dinâmic-o, maior estadista,
redentor da terra catarinen-

Muitas outras comissões
estão sendo organizadas. e
naturalmente a originalida-

porque "ninguem" ficou en

êarregado da busca, não

tendo o local do roubo sido
visitado pelos Agentes da

de do :projeto, com progra- veniente.
"

-

ma ainda-não idealizad? pe� . (continúa na 5a, pág.)
Polícia, como parece -s�i o
caso, em busca de algum

EMPRÊSA. POPULAR DE TRANSPORTES
COLETIVOS S'o_ A;, ,

Empregue bem seu dinheiro, subscrevendo ações da

Emprêsa Popular de Transportes Coletivos S. A., ,de va

.......-l(Jl',.de ,Gl'$- 200';00 e ,pagas em dnce, prestações.

nQG
Os a-rt.tgos'de fundo do folh'eto da Tiradentes

d€-ram, agora, para descambar para o burlesco e pa
ra as gracolas pífias dôs piolins eXalõstos de elogiar
em pura �erda. . .

.
'

,

Ontem, lá nas colunas, do editorial. (sic) da pri
,meira pagma, os gemaIS humoristas fizeram farta
distribuição de ca.�gos aos pessedistas. Tudo errado!
De comêço, sob o govêrno Irinéu, os cargos todos
SErão SÓ para os cON;eligionários. Em segundo lu-,
gar, não haverá, pela receita oficial, cargos para o,>

homens e sim homens para os cargos.
Na distribuição de ontem, toda eivada de gros

seiros ataques pessoais, aquinhoaram-me ,com o

pôsto de provador oficial de bebidas.
O sr. Bornhausen; por certo, vetará a indica

ção. E' que o cargo, com o seu significado; realmen
te não me cabe. :r{unca alguem me viu, alí pelas ruas,
a cercar frango; não costumo quebrar copos nos ba
res da cidade; não confundo, ém fases .cachorrética/$.
salões de clube com postes; minha presença nos ca

fés nunca impediu a frequência de outros, espan
tando-os pelo tamànho do pifão.

Por sôbre isso, quem 'sou eu, para o pôsto? Aí
não estãõ, com todos os predicados, vários e ilustres
udenistas, que além do mérito partidário têm o mé-
rito específico?

�

O 'diretor da gazeta rosada, no c�so, está come

tendo, em me. outorgando o cargo, dupla traição:
partidária e fraterna!'

.

Nãó aceito, pois, a nomeação. Nãó quero tirar
o direito a vários 'adversários, entre os quais um ma

no do diretor e o ilustre representante udenista
-

de

1,3lumenau, que o �em exercendo de jeito superior
e insuperável. .. .

, As dema�s funções, oritem atribuídas a�s pesse

distas,' poderiam tarúbém ser entregues aos seus ver-

dadeiros titulares da U.D.N..·· .

\

Daríamos, assim, ao ilustrado sr. Irineu Bor

nhausen o cargo de Magnifico Reitor da, Escola da

Vida. Ao sr. Fernando Melo, o de professor de can

to orfeônico, em sibemol. Ao sr. Milton Sullivan! o

de conferente de prestações çle contas abafadas do
Instituto de Educação. Ao sr. Frei Luís de Souza, o

de desengavetador de processos-crime contra ude-
'nistas. Ao sr. plinto Campos, o de fornecedor de pa

pel para os artigos do Prof. Renato Barbosa. Ao·

deputado Paulo Marques, o de presid�nte perma
nente das comissões de inquérito para apurar de
núncias contra escândalos administrativos. Ao sr.

Bayer Filho, o de fornecedor exclusivo de abacaxís

para' o Universo: Ao sr. João CoUin, o de agente
estatístico parã o levantamento- dos buraco� das es

tradas. Ao Delegado da Capital, o de apartador de

briga de corvo no matado�ro. E ao sr. Paulo Fontes,
o d� Prefeito de Florianópolis!_

,
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