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José Ma'l:ia Bello e suspeitas que 'constituem wIEDENTE ,
'

O banquete do 'Copacàba..;.1 atualmente o prímeiro t1-,}'
DftMinlO. F. I

na Palace em homenagem ma de conversa entre )ftt.ãln-
....... • 'j N. ".7\ 8 ao, Congresso, na pessoa do Ieiros. A correção moral e a

, d. Aqulno� sr. Nerêu Ramos, teve du- honestfdade ainda não serão
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�.. plo sentido: o e ap auso e tão raras - imaginemos pa-

Edição 'de-hoje - 8 paginas F'loríanópolis Domingo, 10 de Janeiro de 1954 _11 C�, 1... o .de estimulo. Creio que, ra consolo patriótico ... -
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. lImes,' S .Ilu· Câmara Federal, mais de a- si somente extraordinário
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LONDRES, 9 (U.P.) � possivelmente mais deste tidade nao devem limitar-
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/.' do que daquele. Com o seu se nos homens de responsa-
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o o m-
temperamento, a sua idade bilidades públicas a atitu-

. a,o Gongres·so' ','pe'l,o '1-'0" no.d'e ,O 'oro e
teresse pelos títulos sul-a-

e a sua experiência da vida, des meramente passivas de
,

.

mericanos revelado hoje no o sr. Nerêu Ramos não pre- resguardo pessoal, que se

Stock Exchange, especial- cisa do incitamento dos lou- confundam -com as formas
RIO, 9 (V.A.)

.

- Falan- dentro de dez dias, no má- tegorizados chefes políticos das bancadas lee:lslatIvas, mente-as acões petrolíferas. vores públicos para cum- nefastas do egoísmo eovar-
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d E t d d t d f d rai e estaduais no seu '.
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, '[prír rigorosamente os pró. de e da displicência como.
do à reportagem, Q epu 'a- ximo,
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avera uma e imçao o s a o, es acan o-se e e IS
.' _

De um ��do geral: os ti- prios deveres. Muitas vezes, dista. Pela repulsa ativa aos
do Díx-Huit Rosado, do política no Rio Grande do entre outros, o vice-presi- entender, determmarao o

tu los brasileiros estIveram nos últimos tempos, tem si. cinicos e aos ímprobos que
Partido Republicano, decla- Norte. Lá se encontram, se- dente da- República,' sr. Ca- rumo dos acontecimentos mais firmes, como a "Rio do feito na imprensa cario- os incensam ou os explo
rou estar convencido de que gundo afirmou, os mais ca- fé Filho' e o senador Geor- para a sucessã� estadual, Flour" a 48 xelins e a "Com- ca o perfil do' deputado p01� 'rai:n; ê':que eleâ eoncorrerão
.............................................- gino Avelino, A articulação que somente se verificará b' h C ff" 6'1 li Santa-Catarlna/ Acordara-se eflcitmfemente:." p.ara o rsa-

FaLt)�ceu a" VI'U'va do' ex'.. das forças para a renovação naquela unidade federati- � Yd. lí�'
ee a xe ns

ItOdo� os i'_e.·tratistà�zna·a�é'n: tfe�men��-. d.a .vida brásilei-
�

seis melros.
" tuaçao de' um grande tra�e: r�.' \. ' \. "
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o da áusterídàde, quê ,po.de "

Tão fácil é"fazer o balaJl�
resi ente, enes �U '- - '. -. . d npl e'm a
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8 ir até a áspera intransigên- ço, 'posto 'que nem sempreNo rugual o. MIDls.ro O O,'
" ' 'cía, no exercício. das fun- cO,mpleto. e justo, de Ul�aVIENA, 9 (U.P.) - Ci- dente da República tchecos, ,
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'. ções que lhe cal amo u- persona idade em oco, quao

. tando o jornal alemão "Rei- lovaca, Eduarda Benes, te, "OmerCIO ng es "O' I,. . tros traços poderiam recor- difícil encontrar o saldo po-
ehenberger Zeitung", a Rá- . ria falecido de uma Crise Dogrra "dar os que com êle têm tra- sitivo ou negativo nas ati-

dio Americana desta capi-_ cardíaca, em uma casa de MONTEVIDEU,9 (Ü.P;) a esta capital os integrantes ;tádo, mesmo esporádica- vida�es de q.n:a corporação"
tal anuncia que a sra. Hana saúde de Praga. .,

- Procedentes do Brasil, da missão britânica que foi VIENA 9 (UoP.) _ Con- m�nte, com� a�o?te�e _co· d� natureza da �arlamento.
.,' [migo: clara mteligência, co- DIsse o sr. Nereu Ramos

Benes, viúva do ex-presi\ chegaram hoje por via aérea enviada por Londres para tinúa a estender-se na Hun-Inhecimento dos problemas que Q Poder Legislativo
---------------------,.--------,.-----. -_ investigar as causas da di- gría a epidêmia da gripe. nacionais, ,c';lriosida�e inte-

i�'n�� é querido do povo. Não

lo r.- S'. D. O sr. Segadas Ylaana minuição das compr_rs na Segundo jornais de Buda- lectual que ô.Ieva a ínteres- ,0 fOI no passado, apesar dos
Grã-Bretanha 'por parte do p t ch gados a'Viena foi sar-se pelas C$?rreI_ltes novas 'grandes nomes que, no Im-

es, e
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Uruguai, da Argentina e do' di d ". díe"
-

... , e I elas, e, am a, a seno perto e na epu ica, e

RIO, 9 (V.A.) - O sr, Entretanto, depois de per-, ra pela mão do governador a la o sme . ie o reirncio sibilídade literária. Sem ir- "marcaram a altitude. Não o

Segadas Viana, �x-ministro der o mandato, parece que Amaral Peixoto e na legen- Brasil. Preside a missão o dos trabalhos escolares de- radiação pes�oal, sem "mag··;é ria atualidade política do
mi,nistro adjunto do CoÍnér- pois das férias do Ano No- netismo", avaro, como a· País, nada oõstante ter nas-do Trabalho, parece que en- a Câmara dos Deputados da do PSD., se a tanto o a-'

IJ·oou definitivamente do deu saudade� ao sr. Sega- judarem o engenho e os a-
cio, D. Headheoat. Os fun- vo é agentes' do govêrno cbe?tuh'ou :BarlbosatLid�a So- cido �; purndas.livtre�, e se-

. 7 cionários' britânicos inicia: exercem vigilância rlOS res- r,m o no e egan e Iscursc

Icretas.
o ena er acres-

PTB ou, na melhor das'hi-' das Viana. Vai voltar, ago- migos a quem serviu no com que o saudou, çlas "pa- centado que raramente o e

póteses, do presi�ente de Ministério.
ram hoje suas' conversões taurantes 'e cantinas a res- lavras comuns de

amabili·l�m outras nações, inclusive
honra, sr. Getúlio Vargas. I com as autoridades uru-, peito da desinfecção da lou- dade vulgar, tanto mais fá- as de velha cultura demo-

A J g n' Vol'ara" a" GUI- nA
gwaias. '

- ça e dos talheres. .

. ceis quanto menos since,- crática. Mas um Parlamen-
De, prócer em evidencia no a a • . a u ras", o sr. Nerêu Ramos {, to não necessita, propria-Distrito Federal, eleitoe re-

Ingles' ,8" Pr'.·mp.·ro Mandad,o de' Se'_ um alérgico às popularida- mente "ser querido .do pú.
eleito deputado federal pás- des comprometedoras ou blico", na acepção da popu-
sou a ta.beliã() num passe de

. GEORGETOWN, 9 (,U. )'Educação Nàcional, sr. L

J t"
perigosas e, parece, sem laridade que, porventura, o

mágica, como prêmio pela 2.) - A sra. Janet Jagan, F. Burnhan, tinham reso] gurao'ça Da US Iça embargo do confessado es- sr. Nerêu Ramos atribuiu ao
. , . '1' d P t'd I 'd d f'
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pirita partidário, ao proseli· termo. O que êle requer é,sua renúncia e, dizem, pelo .secretana gera o ar 1 o VI o' e mlÍlvamen e vo ar RIO, 9 (V.A.) - Q pri-I do a adquirir ações ,da Pe� tismo entre os da sua grei... sobretudo, o apreço ,e ore.
seu silêncio, após alguns Progressista Popular, de- para a Guiana !_nglêsa antes meiro mandado de seguran- trobrás ao licen�iar �,seu Que significou, pois-, n� conhecimento dos servico�
meses de gestão no Ministé- clarou que o seu marido, o I do fim do 'inquérito que es- ça, impetrado' por M. de automóvel para o corrente festa do Copacabana Palece, prestados pelos que sab�m
rio do Trabalho'e no Fundo ex-primeiro ministro Ched- í tá sendo feita por uma co- Campos contra> a ameaca ano deu entrada 'Ontem promovida pelos jcronista3 di,scernir. O afanoso' edis·
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. médicos, eomerciantes, ,'in· tado de boa vontade e la-

.'
.' �.'� dustriais etc? O sr. Nerêu 1;>oriosidade, se não for cor,

Coroando o aprimorado com comunhão geral dos .', Ramos, não tem situaçõe�, respondido pelo,plenário do
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ou posições'\a oferecer', não Congresso como corpo deli-programa .
e

_ est�vI a es lrmaos e lels em gera. .

1 N Clt P I Às 8 horas terá lugar a
'{l..-<)....()._.()�O_( BELGRADO, 9 (U. P.) chal Tito seja' confirmado et', pel� menod�d' Ptor en��anl· beradtivo. Ef" .pois, pelo queem ouvor a . t:' es e ,a- '-

'\ _ 81·'00 Nacl'oual . _ . .:, _
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. 0, um can 1 a o V1S1ve j pro uz e etIvamente quedroeira No S. do Pa�to, or- l
missa silene com sermao ,,- As elel90es presIdenclals em suas funçoes de preSl- cQmo foi na sucessão do ma,. êste tem de ser julgado. A

ganizado pelo Secret�rio I
ao evangelho por um sa- ,llem'a-o na Iugoslávia �erão realiza- 'dente da República. ...

recpal Dutra, à chefia do árvore pélos frutos ... Be
Geral da Irmandade have- cerdote especialmente con- � ::las na próxima reunião; da Serão igualmente' eleitos govêrnoo O que nele vimos nemérifa será sempre a ta

,

h' ,

6 h mI'ssa' VI'dado' .

BERLIM, 9 (U.P.) - O Assembléia Nacional, 'qu� o Conselho Executivo Fede- era o simbolo d.e u.m d.os refa de vigilâ,.nc'ia e 'c,:ític.ara,,�,;ole, as _9ras, C Ih d M d P d si t 'd A bl L I. '

onse o e inistros a c', 1 27 d .

Parla-
o eres . con I uClOnaIs, as s::;em elas egls atI, ,-Lera ugar em o eorren- ral- e as Comissões ., t""" '., 'd 'd '--d ' -

.

República Democrática Ale': - lustamen e, o maIS ,nega lJ vas," es· e que nao se de"
:e. Espera-se que o ,mare- mentares. e o",mais', ine:erto, coiú' fre-' turpe nà negação sisterhftti. /-

I'nã instituiu um "mirtisté-
quência, da própria missão ca e apaixonada ou em ex i-

rio" para, as Qutstões Cul- " _ _ - _•• -- __ - -. -..__ Bem mais: o politiço _
de bição., de ca.botinismo ou dt;

turais. O escritor Johannes sincera inspiração pública" demagogia p�ra fins eleito.
R. Becher, "prêmio nacio- Cidade Sem Ovos Pelo queprocura guardar no re': rais. Há o· outro lado: toda-
nal", foi designado como laxamento geral dos costu- via, da medalha, figuradà-
Ministro. Johannes' Becher ES,.,...I'rOD.'d,o d 0- S J '1·

- mes e 'hábitos, a linha de mente, o mais positivo, que
.

'.

a os' equilibrio � de dignidade não ecoa no sensacionalis•

. é o a�tor da letra do "Hino das boas figuras do Império mo da .imprensa e do rá-
Nacional" da Repúplica De- VERONA, Itália, 9 (U. O barulho dos jatos, ao

e d� República. O P9lítico dio. !,. :Num país nas condi·
mocrática Alemã, ,cu.l'a mú- P) O d od' t' f t d que se c�nserva fiel, na cões de incultura do Brasil

.
- estron o pr uzi- que parece, es a a e an o as 'd�' d CA t- �, . . I'sica foi' t K t ' " .

.

, pve:H enCIa a am!'lra, ao' pouco Importa, para o lU.compos a por ur do pelos aviões ajato, que galmhas poedeIras e em al� ,cuidadosa quase sempre na gamento das suas ativida-Eisler, irmão de CGerhard descem e levantam vôo do guns galinheiros de grande escolha dos seus presiden- des, ,que o Congresso tenhn �

Eisler. vizinho aeroporto militar, rendimento a producão bai-
.

tes, à tradição dos seus mais. nasçido de' "urnas livres e

Em uma exposição de está deixando sem ovos a xou até em 70 'por'�ento. .

·Jl1arbcant�s antecess5>res. �(Eu _se�re!a�", simples etapa
motivos, o Presidente do e'sta ,se

em rana, para nao �ep�r- pn,�arla no processo demo.histórica cidade do Há enorme ,e.scassez u, tar-me a passado maIS 418- cra'tlco. Sem o controle daCpnselho, Otto Gr?tewohl, norte da Itália. ovos nesta cidade.
; tante. Arnolfo d�. A�:vedo, Id:isciPlina do� grandes Par-

salientou a necessidade de ,.1 modelo de respeltabIlIdade; tIdos, o voto livre é, pelo
desenvolver uma política H ' U Ad d'E t

Sebastião do Rego Bar,ros,

IcontráriO,
a porta cada ve2.

cultural baseada'- sôbre a aVia·· m voga o n re de r�,r�. agilidade mental, e tnais larga para-os demago-
idéia da unidade alemã, da Antomo Carlos, de' altà gos e os multimilionários

I paz
e da luta contra aS'ideo-1 Os Contrabantlislas- I

classe ... ) ávidos de'negócios. O que
. , I Muitas coisas exige, com lnteressa é que o Congres- }

l�gias_ belicistas e racistas.
, u�gência, o Brasil. Uma so, nos largos 'limites que Iit

C I
I RIO, 9 (V.A.) - Depon- não é demais insistir - so: Constituição lhe pr�screve,

. "ICUrSO �e Expansa-'o I, lurall do na DOPS, o violinista bl'eleva a todas, porque'é a tenha uma atuação constru�

.
, Cláudio Paschoud "doublé'" base de toda tentativa de tiva. Eis, repito, o sentido

ENCIC O I SANTA CATARINA .

'

" . 'reconstrução nacional: a re- -das homen;igens que lhe fo-
� Hoje, logo após a missa solene (8' horas) tI ,L PED A DE

,

(le cQntrabandJsta de whls- 'cuperação dos valores ,éti- ram prestadas.
,

d ky'" e "socio" de Maucel coso Não há sinal m�is. alar·saira' a' imagem .
e N. S. do Parto com'o povo PLANQ GERAL DA OBRA Ch.evalier no. barco "EI mante da nossa, deliques- O RISO DA ÇIDADE...

em geral, em romaria até a Catedral Metropo·
'

PRIMEIRA' PARTE
Moujahid!', re�elou, "'a par

cência do qUe a espécie de
litana ,on.de ficará em, ex,'posiçã,o e�sita dos SANTA CATARINA FíSICA alvoroço mórbido com que

.
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_
la. Seção - Situação - :Limites - Superfície' de uma ingeI;luidade que

se acredita em qualquer de.fiéis devotos até às _l7, horas, quando retornará 2:r. Secão -l.. Fronteiras terrestres - Descricão não convenceu, sua int�nção núncia sôbre a falta de
à Igreja Matriz, na rua Conselheiro Mafra. 3a. Seção - Fronteira marífimã - Descrição do de contrabardear mais de compostúr�, e,não só, sôbrelitoral -/T�boleiro S�bn:ariüo . 8.000 �aixa; daquele produ- a falta de probidade. dos que'4a. Seçao - OrografIa -:- Revelo do solo - Cor-
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f exercem funcões do Estàdo
d'll

.
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- to, que aguem' e ln or-

. �. ,
J loras � �non an. as - .

ana o� e va es - \.lnas, I .

,

'.- __,
. desd� as malS, altas catego.

5a. Seçao � Hldrografla - RlOs e afluentes - ua- mou ser esc�sso na nossa. rias às mais modestas. A,
gunas - Q�lçdas dágua� ..;,.. .A:gu.as mineira,is. praça. Um a?�ogado desta I

onda de, corrução �em sido
6�. Seç�o - G�ologIa d.l!lamlCa e est?ttstIca capital, bem �()ino um ami- tão forte que criou ê�e am-
7a. Seçao - ClImatologla �. Mete([l]ogla J

-

C "1" ";'Sh b' biente de imediata recepti- . U'd'enl'lda - Espere aí
8 S

-,
. FI � . go, oao ar. P,r wa, pre- .

,a. �çao - ora ':.':�:, \ ,,; vidade aos mais torpes es· Vou ver se arran-9a Secão - Fauna I tenderam legahzar a mo-
AdI D '

t
'.

" _ ...'.., . . "", A'., can a os. eeer o, os espl- 1
'

'IQa. Seçao _,.,.. GeografIa hIstona e, CartografIa amba e a pçrmanel1Cla do ritos mais severos não acei. jo a guns
(Continúa na Sa pág.). c�sal Fa�choud. no �rastl. tij_m d.e. plano a$. aQUsaç_ões

•

/

As 17 horas sairá a pro- passando pela' rua Conse.
cisão' 'solene de N. S. do lheiro Mafra até a sua igre
Parto da catedral seguindo ja Matriz onde se fará ou

pela Praca 15 de Novembro vir outro sacerdote e ém
subindo ao lado do Palácio seguida haverá o eneerra
do GovêrrlO, daí pela Rua mento das festividades com

Ten. Silveira, decendo
�

a a bençam sol�ne com o. S8.,
rua Alvaro de Carvalho, Sacramento.

L
\
\
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lux 2.021
.

Magestic 2.276 t

Metr�pol ." .. 3.1471La Porta : .. ' 1.321

ICacique , .. 3.449

Central . . • . . . . . . .. 2.b9�.,Estrela .• . . . . . . . .. &.371
Ideal " . � 0:. •• . h.Sã»;
ESTREITO '"
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ViágÇIJl,
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CO�:. s�gurcinça
: ,,'''. e �'rapide·z.
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SÇ> NOS CONFORTAVEIS 'MICRO�ONIBUS DO
,

RAPJDO «SOL78,BISILEI
Florianópolis - Itájaf � Joinville ..;_ Curitiba

nua Deodoro esquina� da
Rua Tenente Silveir8�

-Florianópolis Domingo, 10 de, Janeiro de 1954 O E!:;'fAJ)U
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Indicadon. . ,

-ULTRA SONO
TERAPIA' . ;�

M �E Di,�1 C'�O, S', ;. o
•••• 'I AD,VOGADOS I. o EST�DO

",

MÁRIO DE- LARMO I DR.- ALFREDO DRA�/WLAJj..YSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO

CANTICÃ.O/'_ i
CHEREM W. MUSSI

/'

ROS VIEIRA IRedação e Oficinas, à rua' TO

_
Conselheiro Mafra, n. 160

_ MÉ'DICOi_
,

I ..e :

- ADVOGADO _ Tel. 3022 - Cx, Postal, 139

C.pNICA DE, CRIANÇAS CURSO- NACIONAL DE
B,R�' ANrr.ÔN'IO . DIB

Caixa Postal 150 _ Itajaí Diretor: RUBENS' A.
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

•

_ Santa Catarina - RAMOS. E
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital' / MUSSI Gerente: DOMI�GOS F. DE

CORAÇÃO _ FIGAD,O Colônia S.ant'Ana. MÉDICOS _

ADVOCACIA AQUINO.
RINS - INTESTINOS' Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLíNICA

-

- R t t

Tratamento jnodemo da tais. GERAL-PAIJ.TOS' , e '.I.a·,TILePtedr:a�. :���ç�:se�. S: t.s-: DR GUE RR',E' I·ROSIFILIS ' Impotência Sexual. .

Serviço completo e eRpe-' ..CONTABILIDADE· .

Consultório _ Rua 'I'lra-, Rua 'I'Iradentes n, 9. cial izado das DOENÇAS DE ADVOGADO'.
Rua Senador Dantas, 40 •

dentes, 9. Consultas das 15 às >19 SENHORAS d 50 d ONSUI TORIO VISCONT\U DE O'URO PRETO
,. com mo ernos Dr. Esiêvam Fregapaní

- an ar. U J.. _ �.�
.

HORÁRIO: horas., ,. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
Das 9 às 11 e das J3 às 16, FONE: 3415. tratamento.' Caus�s cíveis e trabalhistas

Janeiro. RESID€NCIA _ FELIPE SCHMIDT N. '11S. ''_''

horas. Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- , .CONT�BIL.'STA: . Reprejor Ltda,
Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. 54 - Estreito. 'RO ,_ SALPINGOGRAFIA' Acácio Gar�bal�I S. 'I'híago Rua Fe1ipe de Oltceíra, n.·
_ 2.276 .-:' Florianópoli's. TEL. - 6245. _ ME'FABOLISMO BASAL Asos�notos f lscais em geral. 21 ,- 6° andar, I______ .

'.' EdlÍlclo "IPASE"-50andar

DR, . ROM'E'U B'AST�S DR., MA'RIO. WEN-' Radioterapiap 01' ondas Tel.: 32-9873 - São Paulo
tl curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS

IPIRES, DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU. Na Capital
'

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho. A'C s 170 00
-'- M'ÉDICO _ . RINDO .�no . . . . . . . . r, ,

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultórío: Rua 'I'rajano, Semestre .' ... Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório _ Rua João n. 1, '1° andar:':':" Edifício ido e No' Interior ! A SUBRAL, com escritório' no Edifício São

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 _ Tel. l\:L 769. Montepio, DR CLÁUDIO
.

'IAno
0

'.:
Cr$ 200,00 Jorge -:- Sala 4, oferece á venda:

'

,

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às í2 ho- .
. Semestre Cr$ 110,00 Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca-

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. 1\fDSSI. . ", BORGES Anúncios mediante con- sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18'hôras - Dra, ADVOGADOS tráto. I - Duas Casas de alvenaria e uma .de madeira
Consultório; Av. Getúlio Júnior, 45 .. Tel. 2.812. MUSSI., .', Fôro em geral, Recursos Os crigínais, mesmo não

I

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

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ.
Residência:' Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão

devol-,'
moro - Estreito;

,

/
. Horário: Segundas e Quin- OLHOS _ OUVIDOS; powsky, 840 Federal e Tribunal Federal vides, I.'

NARIZ E GARGANTA
-

Ide
Recursos, A direção na-o se vrespou- Um c

.

t >d d' dei E

���-::.iras, das 8,30 às. 11

I".
.

DR. NEWTON ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi- 'I Lotes o�l�el�reneO' cs����do� �': ;��: Flóri�t�'eito;
R idênci L H t 1

-. , D'ÁVILA
�

Plorinnópolls - Edifício tidos nos artigos assinados. Estreito, em prestações suaves e.'scm juros;
éSI

',

encia

-.
ux o e

I DR.. J.ÚLIODOI',N'
-

.CIRURGIA GERAL !São Jorge, rua Trajano, 12, Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
- apt .. no T�l..

-... 2021., I . VIEIRA Doenças de Senhoras.
- �o andar -:- sala Lo "

...()....o��(�,.._. i medindo. cada um, 13 x 50,
.

,'.

.

DR. WALMOR ZO- Proctologia - Eletricidade RIO de Janeiro - Edifício Uma vila de alvenaria' na rua Arací, Vaz Callado:

ESPECIALISTA EM DOEN. Médica Borba Gato, Avenida Antô-. rarmacías Uma Casa de alvenaria nà rua Fernando Machad�'
.

MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI-
- Consultório:

.

Rua Vitor nio Carlos 207 _ sala 1008.
r _ o Oit� cas�s de alvenaria na Avenida Mauro Ramos

D.plomado pela Faculdade DOS,NARIZEGARGANTA Meireles n. 18 _ Telefone: de' Pl�ntao I (cmco financiadas pela C�ixa,Econ.ômica); .

Nacional
-

de Medicina: da Ex-Assistente na Políclíníca 1.507. DR. CLARNO ·G. 10 D' S F'
o

Um terreno na Avemda Mauro Ramos medindo
U. 'd id d n '1'

la anto - armacia 1320 x 22800
_,

mverst a e o ...rasi Geral do RIO de Janeiro, na Consultas: Às 11,30 horas ' "

Ex-interne ?or concurso da Caixa de Aposentadoria .e e à tarde das Ui horas em GALLETTI da Fé - Rua Felipe Sch-! Um magnifico terreno nó' Subo.Distrito do Estreito

�aternIdade.Escola, .
'Pensões da Leopoldina Ral- diante.

.

_ ADVOGADO _. rr.idt. !medindo 13 x 30, distante cincoentametros da praia.
'

(Serviço �o Pro!. Octâvío lway e no Hospital São João
' Residência:' Rua Vídal' Rua Vitor MeireHes, 60. 2 Sábado (tarde) _ Far-

,
Rodrtgues LIma) Batista da Lagoa. Ramos _ Telefone 3.422. FONE: 2:468. mácia Moderna - Rua João

Ex-i.nter�o do Servi�o de Curso no Departamento N:a�
:::... Florianópolis -' Pinto.

Cirurgia ÕO Hosplt�1 .

cional de Saúde., DR. GUER.REIRO DA OLHOS - OUVllJOlt - 1i'.utIZ<.9:AKG.AJlfTj

I. A. P. E. T;"C. do RIO de Consultas 'iliàriainente: das FONSECA " """"--_ .. -_ .....":" __.;............�o 3 Domingo -:- Farmácia I
. DR. GUERREIRO cOA' FONSECA

',Janeiro 10 às 12 horas. Especialista do Hospital 'I Moderna - Rua João Pin- .,.1aUa&a ti. R....aI
Médico' do Hospital de 3as. e õas. feíras de 15 às Moderna Aparelhagem Inform'aço-es to. Ree�it& d. Oeutos - Exam. do )'uado d. Olho �.
,

,'Caridade- ._ rna. ffI I da Pr , .....--.{ .. 1às 18 horas. Lâmpada de Fenda � Re-, 9 Sábado (tarde) - Far- ; • c� o ••• o ..fJJ-..-_. '

DOENÇAS OE SENIIORkS Atende no Hospital de Irator _ Vertometro etc. U.eis mácia Sànto Antônio L-«

• lIQdena Ap ..relhal"em.
- PA�"f9S7""OPE�AÇÕES Car idade, de 8 às 10 h.oras: Raio X, (radiog.raf ia da Ca- O leitor encontrará nes-

Ceualt6rt. -' Vi••oade •• OUI'6 Pr.to.• ,

Cons» 'Rua JoãoPfnto n. 16, C
.

lté TI V't" \
"'� Rua João Pinto.

,,"" .onsu 01'10.:. ',ua:, 10,1' beça), - Retiyapa de Cór.. ta coluna" informações qut'
.

. , " .

�: '. bs,:'�16j,OO 'às 18',00 Mell'eles, esquma com Sal- pos Extranhos' dó Pulmão �, 'necessita' diâriainente e df' 10 Dommgo _ Farm�Clla
.:

_, j\orà,s.
'

danha Marinho. .. Esofago. . imepiato;
,

Santo Antônio - Rua Joãç
"

Pela':manhã at(>.ndt' Residência: Travessa Receita para uso de Oculos. JORNAIS Teldom Pinto. -�
',:, ;Hàriam�nte noHos�'

----------...;.----.....;,...:,

.

urussanga.
2. - Consul

..
tórió '.,...,..

Viscon.
de O Estado .......... :t022 16 Sábado, (tarde) -. p.�_$' .�,. "0'.1'., 'pital :de· Caridade. Apt 102 I d O 'P t

.

2 Alt A G
�

C' " ,Residência:
. .. euro

"
re o n. ,,- ,

.os '., �zeta 2.656 Farmá.cia Catarinense -

-
' .'

S',
,_" "

A Ida Cas.a Belo Hqrlzonte). Dlano da Tarde 3.5'79 •

,," 'R�a,: General BiÚeQ.court, DR. VID L" . Residência � Felipe Sch� Diário da ManhA .. , 2.463
Rua TraJano.

, l li,:0. '101. CLíNICA DE CRIANÇAS Imidt, IOf - Tel. 1.560. A Verq,ade 2.01(1 17 Domingo..,..

Fa.rmácia.,. �

�/
"

' , "'�';
Telefon�: 2.692.

.

_

CONS�.LTÓRIO
o_ Feli-

. I
Imprensa Oficial 2.68R·1 Catar'inense - Rua

Tr�ja-I � o' � "",UN"rr '7iOOD Na'
'

-

_

.

'

.
. '1 pe Schmldt, 38. •.

DR.'
.

SAMUEL HOSPITA.'S no /
""1U4J"� �

DR: ARM;ANDO ·VA.. CONSULTAS _ D�� 4 ui0�SECA ,(P?:v�::1�8de: 2.3141- 23' ,�ábado (tarde) -I I" nos' VAf)�JOS <
LERI0 DE ASSIS'''' <xs 6 horas. ,C1IR' ,G�AO DE�:�ST� I (Portaria) . ::::::: 2.0361 Farmacla Noturna' _ Rua, ,A, �"

nu t*
. MÉ'DICO RESID-&NCIA C 'sp'

..;onsultono e Resldencla: N
A R 'T

.

•D �,- _ .)!, _ 1'1 l�n· , ereu amos �.831 I raJano. I � -

�,

Dos Serviços .de Clínica ln' . 5
. Rua Fernando Machado, 5.

1\1'}'t 1
" .... .

.

" •

Mira, 2 . .' Clínica Geral _ Cirurgi'a �I 1 ar .

:
... , . . . .. 3. 57, 24 Domingo _ Farmácia' � �_o,'"

�

� _-o' �,
. fantil dà AssistênCia Muni·'

I
Sa S b st ã CC I

"" »�. ,.

_ FONE _ 3165 Buca] Dentaduras Pontes
o e a I o asa Noturna _ Rua TraJ·ano. o �

� �

Cipa} e.Hospital de Caridade, .

. ..

,'"

-

de Saúde) 3 15.
- r"l -

MoveiS e fixas.
.

"

.

. <1 30 Sábado (tarde) ,

"" "1-
_

!

CLíNICA � MtDICA DE I R
o

X I f Ih
Matermdade ,Doutor '

,----...;;;;::.......j
" CRIANÇA'S E ADUI TOS - alO e n ra-verme ·0. C I

.

A F'
.

E R
"

,

'

.'
� DR. ANTONIO MO- I ROR

o

RiO '. Í)' 'ii . ar os, Correa· ,'.. 3.121 armacla
_.
sperança _ ua �,.,.".," , '�

.

_ AI\!rgla _ "

A. e segun a a
CHAMADAS UR. Conselheiro Mafra. ,I

,Consultório: Rua Nunes: NIZ DE ARAGÃO. �exta-iei,m da� 10 às 12 ho- GENTES 31 Domingo - Farmácia
---,-----------------

Mac'hàdo, 7 _ Consultas das ,las, e ,das :1� ,as 18 horas� Corpo de Bombeiros 3313' E R C I

P
"

"1.5'a's 18"hor'a"s'0'
. , .'. Das 8,30 as 12 horas aos S

.

L (R I
o.

sperança - ua onse- erola Resta I' ClRURGIJ\ TREl,JMATQ,- ,sábados. ..
. ervlç� uz ec a·, Ilh o

M f i' Ufa n eResidência: Rua Marechal I�OGIA '

. CÚNIdANOTURNA 'as' �a�oes) 2.40.1 I
en'o ara." �'

.

Gtlilherme, 5 _ Fone: 3783.·
, Ot;topedia'. . PolICIa (Sala C ..mis- I O serviço noturno será

'. " ,I �Consultório: João Plnto, �uartahe s·exta-felras das 19
sário) 2.038 efetuado pelas farmácias

____",..-'-___ _ .18.'
as 21 oras.

P }" (Go ICla ab; Dele·' .Santo Antônio; Moderna e

Das 15 17 diàriamente. gado) " 2.59,1
Meno aos Sábados I

Res.: Bocaiuva 135.
.• Fon�: _:_ 2.714.,

respl-

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN
PARA INFL.>\.l\1AÇOES E DORES.
TRATAMEN'l:O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO CO�l HORAS' MARCADAS.

----------------------���---------�

NegoCios de Ocasião

Agência- ___,.

,de

COMPANHIAS DE
, TRANSPORTF
AÉREO

TAC .

C'l'uzeiro -do Sul .•..
Panair .

Varig ; �

Lóide Aéreo ,

Re!ll,.· '.
"

.

.

Scandinavas � .

HOTÉIS

Salã� de bar e sorveteria, salão de refeições, �ozi
nha, dcposllo-e ca�a ele 1 l( 1 adia, tendo uma área com

Noturna" situadas às ruas Lente para o mar 'para uma cl:iurrascaria. '

,João Pinto e Trajano.,DR· I. LOBATO
F1LHO- ,

Funcionando à �111àis de 'quatro anos à Rua 27 de
Maio 748:._::- EsÚeitÇ}� o

Doenças do apat;elho
ratório

TUBERCULOSE .

RADIOGRAFIA E RADlOS.
COPIA DOS PULMõES

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

. , l-ogi�ta' e 'Tisiocirurgião do I
. Hospi-tal Nerêu Ramos .

Curso de esp'ecialização pela'
S. 'N. 7. Ex-interno � Ex�as
sisténte je Cirurgia do Próf..
Ugo Pinheiro ,Guimarães

,

(�io).
Cons: Felipe Schmidt, 38

-- Fone 3801.
.

Ate!lde em hora marcada.
'. Res: Rua São Jorge 30'_'·
Fonê 2395.' '

.

l

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3;)8
2.500

Aceitam-se' 'pr�pÓStélS.
(.'

'

CaiXa Postal. 45

�!orianópolis
'oSanta_Catarina

. ��.., f "-!.�...:;: r.

Agência:
---_ .. ---_.__

.. ·1 -_.--,' .-------.,... .. _.__ .. _�._.

Lavando' com Sab·ãoo

\/irge_ffi ESlaectaJidade
da Gla.· IITZIL, INDOSTRIAL-J8iolille. (marca registrada.)
.' ;}ecoBomiza-se teQJpo e dinheiro, '.

, ��,��------�-,-------------------

. 'V_'nde�se
CASA com seis' quart�s,

sala de jantar e copa.
'

'Tratar à Rua Almir�nte
Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua C'onselheiro Mafra.1

4
." :).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO LAR E NA SOCIEDADE

em Biguassú; luz baça e fria, ainda en- to, o qual parecia como as

- Snra. Solange, Rodrí- centram não sei' onde, co- mãos, querer agarrar-se em

gues Di Bernardi, esposa ragem de palrar desabrida- algo sólido para não dar
do sr. Salvador Di Bernar- mente, machucando o silên- com os costados no piso Principe D. Pedro Affons?',
di, do alto comércio desta cio tão prodigioso, em caca- mal ferído. segundo filho do Impera-

Capital; rejos metálicos e díssonan- Lá numa volta bruxole- dor D. Pedro II�
_ Snra. Maria F. da Síl- t

I"
Ih bi d

- em 1861, foi criado o
es. ante por um ve o lCO ' e

. , .

� d 'H I
"

't h'
. montepio dos servidores

"

va, esposa o sr. arperes Nisto, vem ocupar o lu': uz, que por cer o a mui-

P. da Silva; , gar a meu lado· uma mo- tos anos, sem nunca qUei-j publicos deste Estado; ,

I .
- em 1881 faleceu o Ca-

, - Snra, Júlia Galandri- cinha morena-bastante sim- xar-se, num anonimato que, . _

'
'.

I
nj; pática, saia escura e blusa dá "dó" ilumina amitalmen- I plta� Manoel Marques GUl-

S t Od tt L k
'

t 'f" .'
ti I' t' I f' , maraes, veterano da guer-

.

- ,o a., ,e e uc ner, pre a" isionorma par lCU a- e aque a geogra la corco-

I filha dó sr. Pa�lo ��ckoer; I' rí�sima de.:riôF-maHs't�."N.� .. vada ��p�d�egos�'. desci da�J ::g,::7;tr� ogoverno do Pa-

, -,Snta. Olga Vieira; sei o que aconteceu-me, quêle arcabouço enlatado
-Menina Suely, fílhí-] porque senti-me levado por deixando em seu" ventre T em 1881, com toda so-

nha do sr. Ceno Hams; um desígnio imperioso a 'empoeirado 'a doce Ivete. Ienidade, foi instalada a,
\

' ' comarca de Blumenau, Es
principiar conversa com a' " Adeus'moreninha, encar-

FAZEM ANOS, AMANHÃ desconhecida. E quando' nação singela das meigas
tado de Santa Catarina;

menos espero estou em fla- normalistas. Seja feliz' em 11 DE lANEIRO
J Hild b d 1

'

, A data de hoje recorda-nos
- ovem 1 e ran o,' grame pa estra com aquela tuas 'peregrinações de so-

Santos da Silva, filho do jóvem. De quanta coisa
-

fa- nhos. que:

Sr. João Teodoro da Silva lamos! Da monotonio das -:- em 1699, um carta�ré-l
e d. Maria Amélia da Sil- viagens todo o santo dia E eu, envernizando' o gia criou na Bahia uma Es-·

va;
,

do centro às vilas ,próxi� I
olhar pela ladeira, escura cola de Artilharia e de Ar-J

....-I.,._

- Sr. Paulo GGevaerd

I
mas, quase em contato com �ue devia leva�me �o des- quitetura Militar; ,

A�'Ferreira, alto func.io�ário " t�n� daquela n01:e, tive nos - em 1787, nasceu: em ' te'n�a""'o
da Delegacia Fiscal, nesta lábios um arremedo de sor- São Pedro do Rio Grand�,' ' �

. di f
A A t J' F'" d Casa de familia, aluga-se

Capital; rISO para IS .arçar 0 peso n ero ose erreira e

L G E 'd d d
'

' ,

t' B't
.

t d G 1 quarto_ com café"'pela ma-
_ Sr. Jq,sé Martinelli; uiz onzaga, scrivão o as esgraças, e segm . rI- rI o, maIS ar e epera

C 1 d
'

C 'I Ih'
.

t d
., B

-

d T" d' f nhã a rua' Conselheiro ·Ma-
_ Sr. H\,lmberto Cli- ivi esta apita; a aCIma, en o no cere- e ara0 e raman aI, a-

aco; I
- Menino Antonio, fi� bro uma caterva dos mais lecendo em 5 'de Fevereiro ira n. 93

- Snra. Viúva Maria lhinho do sr. Itamar Bühn. desencontrados pensamen- de 1856; �C'.
' �,...

Rosa Campos; I tos. �
- em 1801, nasceu em asa' para,

.:..._ Snra. Maria Linhares, VIAJANTE: alugard
��..� -.J8""'- -�."

- .... ...-� -.._

esposa o sr, José Linha-

I
amiguinhas, no e�sejo de res ; IVAN L. DO NACIMEN-

� Ph'
"

oca de Aluga-se uma ('asa de

tão grata' comemoração, - Snra.. Eulália Silvei� TO '--l":...)-)__,,-,'L.- ti" egou a ep material (�ova) 'sita à rua

DR. AFONSO M. C. DA manifestarão à aniversari- ra; � I b 1
Pedro Demôro 1612, (Can-

VEIGA ante o gráo de estima e - Snta. Hend Miguel; Procedente de Curitiba, ",- �'P' anlar ce o as to'� Estreito).
Vê transcorrer, na data admiração que lhe devo-' ,,' -, Shta. Malécia .'Andra- onde reside sua exma.. fa- J

"

Tratar na Rua Saldanha

de hoje, mais um aniver- tam, �om significativas ho- de Costa;
,
milia, encontra-se nesta - ,Para obter melhores resultados adquira Marinho 123.

sário natalício, ,o nosso pre- menagens.
'

_ Snta. Mariq José, vfi_ Capital o jovem Ivan Lineu se�ehtes selecionadas e ga�'ant'idas por
sado e aistinto�conterrâneo O ESTADO, prazeirosa- Ih:;! do sr. dr. João Bayer do Nascimento, aluno do 'V'e"ncl'e-s.dr. Afonso Maria Cardoso mente, se associa, com vo- Filha, S,ecretário da 'Fazen:' 20 ano colegial-do Institu- DlERBERGER - Agra-Çomen�ial I:Ada.

da Veiga, Chefe, do Servi- tos de felicidades. da;
_

to "José Manoel da Concei-
' ..

OI)IU't.
" o. f'II.... 110..�. � -

ço de Expansão do Trigo, _;_Meni!la Elza Amaral, ção:', de São Paulo. Rua l.ípllro, Badaró, 499 - Tel. 36-5471

'.
Vende-se uma cadeira de

nêste Estado� e pessôa mui- DES. SALVIO':'GONZAGA Ffl.ria; Ao jovem visitante, O ES- ',ex. Postal 458 dentista: Ci)m 2 pistões; mo-
to, relacionad� na socieda- Na data de amanhã trans- - Menirro Augusto Ce- TADO deseja feliz estada toro etc.

de local. corre o aniversário natálí- sar,-filhinho do sr. Higino em nossa Capital. Av. A"i;hangabaú, 392 -, �,ão Paulo

"\1'_' ''o' J Tratar com Amaurí Bot-

Às muitas homenagens cio do nosso presado con-
.

.

que lhe �erão tributadas O terrâneo sr. Des. Salvio
'ESTADO se associa, com Gonzaga, -ilustre membro
votos de felicidades. do Tribunal de Justiça, já

,ULTIMA MODA
\.

s

I
;'
[

t. �,
)

Interessante creaçâo de Paul Parness.

'-\/ Estampado preto e branco, com gola e punhos
-Yde linho ou "piqué" branco com "vivo') ver
,/ melh�'o casaco, ligeiramente armado abaixo

da .cintura acentúa a sáia bem, estreita. Sem
o vestido é próprio para a noite, cQ_m ombros

,<lesnl��os e silhoeta delgada. 1 (Transworld)
_'_'.

- -,:- .

'ROMANTISMO
RAUL MACHADO

Lembra-me bem: - Que noite de poesia!
Eu só, .ansioso e em febre, te escutava

Perto.suma fonte, murmura, chorava ...
--::E .o luar, coado nas árvores, sorria.

" D� leve, a mão da brisa entretecia
'O ouro da tua cabeleira flava ...
- E a tua voz - gloria do som - gorgeava!
,E Q teu olhar .:_ gloria de luz - fulgial

.,..

Foi nessa hora de júbilo secreto,
Dentro da noite iluminada e calma,
Por um luar de romantismo ungida.

Que o roseiral do teu afeto
Embriagou de perfumes' a minh'alma
E encheu de espinhos toda a minha vida!

ANIVETISA'RIOS:

STA. MARIA DE LOUR

DES PA:MPLONA

Transcorre, amanhã, o a

niversário natalício da gen
'til snta. Maria de Lourdes

eem merecida aposentado
ria; após haver 'dedicado
grande parte de sua vida

,
-

ao ser.viço integro da Ma-,
gistraturq•

,

O ilu'stre e\enerando à-
Pamplona,' dedicada funcio- niversariante, possuidor de
nária da Assembléia Legis- vasta cultur/a e brilhante
lativa e fino ornamento de inteligência, conta �om lar
nossa sociedade.' ,

.

I ga folha de relevantes ser-
Seu" elevado número de viços dedicados à coleÍivi-

3

I ','

jBasta
I

lersaber
,(

e escrever

dade catarinense.:
pelas quais, na data de
amanhã' ver-se-á homena

geado carinhosamente.
O ESTADO vísítando-o,

apresenta' votos de muitas

felicidades.

para
aspirar .a um futuro brilhante, diplomando .. se �

POR CORRESFOND�NCIA no
..

CURSO, GINASIAfo "

(Art. 91 - do Decr Lei 4244)
Peçam informações ao

I. N. C. A. - Praia de Botaíogo, 526 - RIO.
, y

Crôoica'!da cidade:. .

,

DALVIN ROSPIDE os mesmos rostos esbatidos
de uma mascara ironica a,

perfeiçoada pela incerteza

de tudo; da euforia forçada
de um passageiro embriaga
do; e, principalmente, da

angústia intraduzível' que
t d te d cipal chefe da. Revolução _ em 1822, nasceu Fer-
o os sen ln e serem ex-

'

I' 'd'
'

.

brez
Pernambucana .te 1645 nando Machado de Souza,

p ora os, pois sua po reza -I . .

7
, .

ti t'
.' d'

-contra o domínio holandes. uma das glórias catarinen-
e Impera IVO ca egorIco e •

.

ti 'IA
.

\ .... I, Nascera em Funchal (Ma- se, falecido rio posto de Co-
assls Irem em SI enclO -sua ' , '

d
. -' deira) em 1613 e seu nome ronél, comandando a 5R

epreClaçao. '

verdadeiro éra Francisco Brigada da" Infantaria, na
Como bem palestrava a-

d'OrneIlas Moniz' passagem da Ponte de Ito-
quela mocinha para uns de- 'I

'

Chamava-se
- em 1820, Q Capitão- roró, em 6 deDezembro de

brutecimento do escritório zessete anos.

general do Rio Grande do 1868;
ou da fábrica, esgarçam-em, Ivete. Não sei porque êste

I Sul, Conde de 'Figueira, ,- el'n-1877, nasceu Anto-
baforadas irritantes cigaros

I
nome me traz sonidos de

reuniu-se '

aos,Generais A- nio Vicente Bulcão Viana,
baratos e mal cheirosos música!

breu e Camara, no passo da Nascido na Bahia veiu pu-
Lagôa ( Rio Santa Maria) ra Santa Catarina, radícan

e no dia seguinte marcha- do-se -em Florianópolis: Fa
ram em busca do exercito Ieeeu corno General-médico
do General Artlgas;

,�

do Exército em Eloríanópc
_ em' 1843, o "Batalhão 'li�, em 2,7 de Março de

_Catarinensé, organizado 1940;
pelo Genei'm- Antero de - em 1846', ressurgiu no

Brito/ficou ' pertecendo- ao cenário mundial, como Na
Exército, com o numero; 3 ção livre, guiada sabíamen
de Fuzileiros; te pela mão de Pilsudskí, a

_ em 1850, na Fazenda Polonia.
'de, Santa Cruz, faleceu o, Andre Nilo Ta:dasco

FAZEM ANOS, HOJE:
_ Jovem Rosemeri, filha

.

do sr. Aducio V. Lopes;
- Sr. Esdras da Costa

Lima, alto funcionário da

firma "Meyer & 'Cia", des
ta Praça;
- Sr. Airton SaIles;
- Snra, Eloá da Costa

Lima;
_' Sr.,

Coelho;

10 DE JANEIRO Jacui ,(Minas Gerais), Ho-
A data de hoje recorda-nosj nório Hermeto Carneiro

quê: í Leão, mais tarde Marques
,

- em 1681, faleceu João de Paraná. Falecendo em

Fern'andes Vieira, o prin- 3 de Setembro, de 1�56;

São 7,40/ desta noitinha

enuviada. Desconsolado, bi-
lioso, eis-me amortecido
num banco empoeirado de

um ônibus da linha "Saco

de Limões". Um intermez

zo de dia e noite entra pe

las janelinhas e vem aco

cerrar-se nas faces abatidas
dos passageiros.
Homens longínquos, que

passaram o dia todo no em-

José Nazareno

.:_ Snra. Enedina Porto
Lucena, esposa do sr. Ma
rio Lucena, alto funcioná

rio da Prefeitura de Lajes;
- Sr. Luiz Carlos Me-

I
deiros, funcionário do Ban- (como se nunca tivessem Mas eis arranca a velha
co do Distrito Federal; lido o dístico na nave do' caranguejola do "Saco de

.

I-Jovem Aloisio, filho ônibus: "E' proibido fu- Limões" e lá nos vamos 'em

do nosso' presado colega- mar"),' ruminando quem sacudidelas e cambalhotas.

I de-imprens� Jornalista Sr. sabe, o anseio incon,tido de Parece que'o molejamento
Martinho C�llado;, já encontrar-se no lar; ou I do carro tem mais buracos
- Sr. Armando ,Vieira,maldizendo a sorte, o pa- que os aluviões da estrada.

Gevaerd; ,trão, a política ou o próprio Descorou-se a conversa,
- Sr. Paulo Pedro Ro- condutor. : pois os salavancos empana:'

dnigues, alto comerciante Mulheres anêmicas pela ram o brilho do pensamen-

5lo PAULO
,_filO r

�
-c,C�_3..

ZE�MUTRETA
\

'

••••AVENTURAS
BOKéANDO, CI-': GARA'S

�,AO ESTRELATO..•

'.� �.
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o veterano extrema
Saul

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BARRIGA VERDE

Recebemos e agradecemos o ofício abaixo:
Ilmo. Sr. Diretor do, "O ESTADO"

.

Nesta
Tenho a máxima satisfação .de trazer ao conheci

mento de V. S. que em sessã� do Conselho Deliberativo
realizada no dia 28 de dezembro p. findo, foram esco

lhidos os Poderes Sociais que dirigirão esta agremiação
. no biênio 1954 e 1955, e que estão assim constituidos:

DIRETORIA:
Presidente -- Rui Stockler de Souza (reeleito)
1.0 Vice-Presidente - Maurício Spalding de Sou-

za (reeleito)
2.0 Vice-Presidente - Thezeu Domingos Muniz
3.0 Vice-Presidente - Walmor Aguiar Borges
1.0 Secretário - Milton Mel:o

.

2.0 Secretário - Paulo Cardoso (reconduzido)
1.0 Tesoureiro - Carlos Wenceslau Pacheco (rec.)
2.0 Tesoureiro - Manoel Gomes
Orador Oficial � Led€l1Y Mendonça Rosa

COMISSÃO FISCAL
José Carlos Vel�so - Amínthas Mello - Pedro N.

de Castro
SUPLENTES .

Mário' Fernandes Gu'edes - René Vérges - Paulo
Samy.

Antecipando o nosso agradecimento. pela honrosa

presença, apresento as nossas mui
Cordeais Saudações

(Milton de Mello) - 1.0 Secretário"

'.

DUAS DERROTAS
TAS' DQ GRÊMIO
ARARANGUAENSE
Excursionando na última

semana ás cidades de Ita

jaí � Joinville, o Grêmio

'O._.O_�

de enfrentar o vencedor do

jogo Paraná x Bahia que

hoje .se realiza em São Sal
vador.

ESPIRITO SANTO

S
POLARIZA AS ATENÇÕES DO PÚBLICO O ENIEATE DE HOJE, NO ESTÁDIO DA RUA'BOCAlUVA, .

ENTRE OS SELECIO
NADOS DO ESPIRITO SANTO E SANTA CATARINA _ OS NOSSOS CONFIANTES NAS SUA,S POSSIBILIDADES TUDO FA-
RÃO PELA REABILITAÇÃQ '_ OS PROVÁVEIS CONJUNTOS - JUIZ PRELIMI�AR _ PREÇOS
Capichabas e' barrigas- realizado na linda Capital Um empate no tempo re-, Gercy. de o scratch. visitante pos-

verdes são oi protagonis-. do Espírito Santo, os Capí- gulamentar eliminará o se-'
.

SANTA CATARINA sivelmente será o mesmo
I

tas do empolgante duelo: êha.bas foram mais felizes, lecionado . da Federação Adolfmho, Beneval e. Os- que atuou' domingo passa- I'desta tarde, no "stadium" I pois venceram por três ten- Catarinense de Futebol. I ni; Jalmo (Calico), Agos- do, ou seja: Adail, Cecê e

\ da ruà Bocaiuva, pelo tos a dois. Nesse, jogo o Os rapazes da Federação tinha e Gastão; Euclides 'Hélio; Fontana, J. Pedro e I
I Campeonato Brasileiro de "sc�'atch" catarinense este- Desportiva Espiritossanten- (Testínha) , Nicolau, Patro- Neide; Zé Luiz, Rafael,
1.Futebol. ve num dia infeliz. Mas ba- se querem bisar o feto con- cínio, Teixeirinha e Renê. Tom, Enio e Lola.
I

Milhares de aficionados queou c?m honra, fazendo- quistado em seus domínios Dos elementos acima a- O "onze" representativo
ao popular esporte das se, também, merecedor dos domingo último. penas cinco estarão em a- de Santa Catarina até a

• I

multidões que é o foot- aplausos. Em 1952 o primeiro jogo ção hoje: Teixeirinha, no hora em que 'redigimos es-

ball association, deverão Hoje os nossos esperam foi nesta Capital, vencendo selecionado barriga-verde e ta nota .aínda não havia si

passar pelos grandes por- a todo custo a reabilitação, os catarinenses por 3 x O. Hélio, J. Pedro. Zé Luiz e do escalado para o prélio
tões da velha praça de es- brindando os catarinenses Na segunda partida, em Vi- Enio nos visitante. de hoje. Mas tudo indica
porte. Todos querem apre-] com uma vitória consagra- tória, perdemos

-

pela conta-

.ciar o embate que promete dora, Para tanto muito te- gem mínima nos noventa QUADROS PROVÁVEIS
.ser dos mais renhidos e rão que se empenhar. São minutos, tuas vencemos a

sensacionais, devendo ven- noventa minutos de luta ti- prorrogação devolvendo o.

- cer o que melhor souber tânica. Vencedores iremos tento,
se conduzir na cancha. 5. prorrogação, quando en- Os .dois quadros forma-
No primeiro encontro, tão será decidida a honra ram assim:

apenas 7!!! E no campo do
As provas internacionais Maracanã fazia o mesmo Como aperitivo teremos

de atletismo disputadas calor para os dois quadros.' um encontro entre Figuei-
SANTA CATARINA NO CAMPEONATO q�ar�a-feira, no Pac�em- Se o cansaço veio da caní-: rense e Guaraní, o qual es-

BRASILEIRO DE FUTEBOL _

I
bu tiveram os segumtes

I
cula, veio para os dois. Não tá fadado a agradar.

Damos abaixo os resultados obtidos peles selecio-
' resultados: • me. c�nsta que o FIuminen-1 .

dos -catãrine'�ses no Campeonato Brasileiro de Futebol:
•

MANOEL SILVEIRA
1.500 metro� - 1.0 lu�ar. se, -com todos os titulares,' PREÇOS.:

1926 - Catarinenses O x Paulistas 16
.

- Ilmare Taibale, da Fm-. antes do jogo, desse algum>
1927 - Catarinenses 5 x Baianos 8 Noticiamos, em nossa e-I Rodrigo de Freitas está ,lândia, com o tempo de

�', grito de carnaval ou dispu-' Cadeira na pista1928 - Catarinenses O x Paranaenses 8 d d
A

d d f 3'59"10 I
I

- Cr$
içâo

.

e ontem a ispensa treinan o com a inca e por .
. tasse os 10.000 metros com 100,00 .

1929 - Catarinenses 3 x Gauchos 3
1929 _ Catarinenses 1 x Gauchos 7 I a pedido do remador Ma- certo recuperará sua exce- 3.000 metros - 1.0 lugar. o Zatopeck!

.

_ '1 Arquibancada-
1930 _;_ Catarinenses O x Paranaenses 6 . noel Silveira da delegação lente forma, concorrendo - Osvaldo Soares, da Ar-I * * *

. Cr$ 40 00
1938 � Catarinenses O x Paranaenses 3 .1 catarinense que no próximo I para dar a Santa Catarina gentina, com 8'49"5/10. - Os paranaenses vie- Gerai _ Cr$ 20,001939 - Catarinenses 1 x Paranaenses 3 I domingo, n.a Lagôa Rodri-,! valios.o�. pontos. .

5.000 m.etros. -.1.0 lugar Iram / consolar o tricotar. 1/2 Geral (Militares e1940 - CatarineU'ses 1 x Paranaenses 2 d F F I M 1 S 1 F M h I d I
1941 _ Catarinenses 4 x Gauchos 6 I go e reítas, concorrera \ e icitamos anoe ____" 1 -

i
- ranjo 1 a IC, a u- Uma equipe sua, do come- crianças) - Cr$ 10,00

19�2 _ Catarinenses 4 x Paranaenses 3 ao Campeonato BraSileiro,,'
veira pela compreensão de-' goslávia,. com 15'54"4/10. dorme, bailou o seleciona-I ' .

_

1942 ..L Catarinenses 3 x Gauchos 7 Je Remo. monstrada, bem como o 10.000 metros - 1.0 lu- do araucariano de 6 x 1.�E ..

1943 - Catarinenses ,O x Gauchos 3 A noticia chegou a cau- maioral da F.AS.C. pelo gar - Emil Zatopek, da a melhor figura dos vizi- •••
1943 -_ Cata�inensEll> 2, x Gauchos 6 sal' apreensões aos respon- I, esforço realizado para de- Checoslováquia, com 30'9", nhos foi Toca Fundo. A1944 - Catarinenses 1 'x Paranaenses 2 '..

I
.

'. ,
pe-

1944 C tari 1 p' 2
saveis pe o nosso esporte mover O' remador do seu m- quasi superando seu pro- sal' disso os aspirantes do- a armenses x aranaenses I

I
. .

1946 _ Catarinenses 2 x Paranaenses 2 (Não hou- náutico, de vez que a saida tento de não seguir com a prío recorde mundial que é Fluminense tocaram fundo
ve o segundo jogo _

visto desistência dos Catarinenses) de Manoel Silveira da nos- delegação. de 29'52". as redes paranaenses... I
1950 - Catar�nenses 1 x Paranaenses 6 I sa representação iria di- * * >I<

1950 - Catarinenses Q x Paranaenses 8

I minuir em muito as nossas O d E d I
•

1952 - Catarinenses 3 x Capichabas O '. . .

.

- pa re rnesto, o .

1952 _ Catarinenses O x Capichabas 1 (Na prorro- possibikidades de leventar O ,CRUZEIRO DEU UMA VERDADEIRA nosso Ginásio, é fervoi'oso I.

gação venceraJ;u os Catarinenses por 1 x O). o t�tulo.
.

LICÃO DE FUTEBOL adeto 'do futibol. Más ho-
I

1952" - Catarinenses 2 x Baianos 2 Mas - tudo foi .resolvido BAR-CELONA� 9 (U. ra_ de contagem entre Des- je.o estimado mestre está Parficipação1952 - Catarinenses 1 x Baianos 2 satisfatorian'lente graças á P) O b '1' de- portivo Espanol e Cruzeiro. em. aflitiva dificuldade, pois1954 - Catarinenses 2 x Capichabas 3 (1.0 jogo). _

- .
- s raSI eIros

Os jogad!?res que mais vezes integraram o selecio- I mtervençao do presidente ram aós espanhois uma ver- Os goals foraru marcados não pode torcer nem con-

nido cataÍ'inenses foram Saul, Teixeirinha, Tião, Feli- ! da F:A.S.C., sr. Eurico dadeira lição de fútebol no para os espanhois pelo ex- ,tra o Espírito Santo nem

pinho, C�o�olate, ,Fatéco, IAeiê, ,Adolfinho, B�c�,' Jal- i Hosterno, �que 'conseguiu Estádio de Sarria, peran- trema�esquerda Ramirez e contra Santa Ca�arina ...
rno, ProcoplO, Zahot, Nonho, Ze Macaco e Brauho, sen- fazer o valente sculler re- te 25 m,il pessoas, quarta- pelo. centro ,avante Pase- -* * *

do os três pihnelros os recordistas.'
..................." _.......

consid'erar sua -decisão. E, feira. Os brasileiros :doIl)i- cho-,-
assim, seguiu a nossa ,de- naram nos dois tempos da Para os brasileiros assi-

! Esportivo Araranguaense leg?çãü levando consigo o

I
partida, oferecendo o me- nalaram o medio esquerdo estan').os bem, contra o ráio

não teve sorte, sendp bati- calnpeão m�rti�elino: lhor espetá�ulo fu.teboHsti- Laer�e IIi, 'de penalty, aos do Basco. Não_ podemos
do em ambas as exibições, I Manuel SIlveIra encon- co que se vIU aqm em um 14 mmutos; o centro avan- contar com a inspiração do corrente, na Maternidade

pela S�ciedade Estivadores' tra-se um pouco destreina-' ano. .

te Huguinho; o extrema es- Espírito Santo, que está "Dr. Carlos Corrêa".

por 2 x 1 e Caxias por 3 x li do, vist� o pouco empenho: O primeiro tempo finali.. 1 querdo Ja:ico e novamente (contra nós, aqui mesmo,� _,o'

1, respectivamente. nos treinos. Mas, na Lagôa. zou empatado sem abertu- Huguinhg, no final.. dentro da nossa casa .. , Fpolis.; janeiro de 1954.

Lauro, Monte e Hélio; Go

li, J. Pedro e Alípio; Zé

Luiz, Lucas, Celi, Enio

I

TUDO BEM NO SETOR REMÍSTICO

Manoel SHveira seguiu com a delegação

Para o embate desta tar- VASCO X
FLAMENGO

.

Jogam hoje, no Maraca

nã, os conjuntos do Fla

mengo e Vasco da Gama. O

Péquinha o categorizado
médio volante

CAMPEONATO
'BRASILEIRO DE
FUTEBOL

I jogo, empolga o mundo es-

portivo cariava, de vez que que sofrerá modificações,
poderá decidir o certame' isso na linha média, onde

guanabarino. apenas Péquinha deve per-

Em 'continuação ao Cam
e

peonato Brasileiro de Fu

tebol, para hoje estão pro

"gl'aniados os seguintes [o-
manecer. Bráulio e Gerson

convenceram nos ensaios

em Brusque e parece que

completarão a linha Inter
mediária. O ataque e o trio

final devem ser mantidos.

gos:
Nesta Capital - 'Espí.rito

Santo x Santa Catarina

Em Goiânia - Goiás x

UrubuserV80do

l\RBITRAGEM

Zé do Mengo .

Amazonas Assim é provável que o se-
Em João Pessôa - Pa- - O sr, Evaldo Moritz, lecionado forme com Mos-

raíba- x ,Alagôas. ao lêr o Zé do Mengo Ôl1'-

Em . Aracajú - Sergipe tem deu pulos de campeão
x Pernarabucó olímpico. Disse que tudo

�m .FoitE)leza -r Ceará x era injustiça e paixão. Que vota, Teixeirinha e Saul.
lVÍaranliã�.

'

o Bangú jogara com íncrí-
En1 Terezina- - Piauí x vel sorte; que o calor pre-

Rio Grande do NOl't� judicara o tricolor; que o

Em "Salvador - Bahia x juiz só via faltas para' fa- Para a direção do emba-
Paraná vorecer os mulatinhos 1'0- te foi designado pela C.B.
Em Porto Velho - Gua- d ' d Milt D bsa os; que so o r. 1 on

. o ár itro Carioca Ade-
Leite (não é parente do ,Ilino Ribeiro de Jesus o

Castilho) e eu eramos ce- qual já deve t�r cheg�do
gos ... Mas como, seu Mo-' a esta Capital.
1'itz?' Bolas nas traves do

'.

Castilho (Leeite) foram PRELIMINAR

siman, Antoninho e Ivo;!
Gerson, Bráulio e Péqtri?
nha: Pedruski, Isn�l, Gai�"

poré x Acre.

ZATOPEK QUASI
IGUALOU SEU
RECORDE

VW\Jt:llo.)' DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 33S.
FPOUS.-S. PAULO-RIO "

4,,,.
fPOLlS.!. CURITIBIi-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.RO, DO SUL

----�._�---

- E nós, D-O-U-T-O-R

M-I-L-T-O-M, também não

NIOR; ocorrido em 1ó do

ADIL REBELO
\

E�LY GARCIA REBELO
.

têm o prazer de comuni-
,

>

cal' a seus parentes e. ami-

gos o nascimento do seu fi
lho ADIL REBELO JÚ-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alguns dados sobre a cinQuentenária organiza�ão
,Q�';,:; ,

U;�. .;-_-
,

Uma famma ao s�rviço e 1n�ran�8cim8nto .�e flor,íanopotis

era filho dó saudoso HEN- LTDA., com um capital de rélio -M. Monteiro da Costa. ma ainda conserva o respei

RIQUE FERRARI e de d. Cr$ 200.000,00, admitindo Hoje o capital da firma tável nome por ser o de um

Maria Conti Ferrari, ambos como sócios Rodolfo Ferra- eleva-se a Cr$ 210.000,00. chefe d_g família exemplar e

nascidos na velha Itália. ri, Ricardo Ferràri, Otávio Logo após ter sido forma-l de negociante honesto. Foi

THEODORO FERRARI Ferrari e Osní Peixoto Ce- da a �ova firma faleceu, em I' êle o forte baluarte, que tri
nasceu nesta cidade de Flo- reja. Junto a êstes foi ad- 24 de Julho de 1.947, o gran- lhou invios caminhos, sem

rianópolis em 23 de Marco rr.itído, também como só- de incentivador e um dos' esmorecimentos, tracando a
- I o

�

de 1.888 e faleceu erb 10 de, cios, dois novos colaborado- mais abnegados colaborado- trilha fulgurante que os

seus _descendentes .vêem
--, trilhando desassombrada

mente.

A -morte, na sua eterna

peleja, ceifa mais uma vida

pl�eciosa à organização, pois
em 21 de Dezembro de 1951,
mais um sócio vem a fale
cer o sr. Ricardo Ferrari,
também um nome respeitá-
17�1 no comércio' local.
De 1.927 à Julho de 1.935'

a firma manteve um bem Imontado restaurante, insta- ;
. , I'

lado no 10 andar, com o no-

me de Restaur�nte Cruzeiro
do Sul. Era o ponto procu-

'

rado para as reuniões de fa
mílias e para, suntuosos

I'
banquetes. I

f A firma, seguindo a sabia 1
I
orientação que-lhe impri- ,

miu o� seus antecessores, I
I
vem procurando - sempre I
bel servir a sua grande

I

, \ '

Há 50 anos passados, ou Jan�iro de 1.950, com as gló-
-

-

seja, no dia 11 de Janeiro de lias de haver sido o contí-

1.904, a então Superinten- nuador da CONFEITARIA

dência .Municípal desta flo- CHIQUINHO, engrande- !
Tianópolis, concedeu o "AL ce.ndo-a, anos após anos, de IVARÁ''- ao cidadão Fran- intensa atividade, dando

Icisco KÜNZER afim de es- início, em 1.924, a constru

tabelecer-se à Rua Trajano ção de um novo prédio, sem
n. 14, esquina com a antiga paralízar as suas atividades

Rua República (hoje' Feli- comerciais. Em 1.926, foi

pe Schmídt) , com a mode- congluído o magestoso edi

lar CONFEITARIA CHI- Seio, sendo inaugurado
QUINHO. com festividades dignas da-

Este mesmo nome, até qut-la época, sendo ofereci
hoje, einpresta a esta tra- do muito "schopp", aos seus

.dícional Confeitaria que inúmeros freguezes.
ainda se acha no mesmo 10- Quando ainda existia o

cal de então, onde existia antigo prédio, foram empre

uma pequena casa e hoje 'é gados da firma, o velho Ma

o modelar Estabelecimento, fra, Rodolfo Ferrari, João

cujo cliché estampamos. Albano do Amaral e muitos

FRANCISCO 'KÜNZER outros, todos grandes cola

faleceu em 1.910. Sua viúva, boradores da evolução desta

em 1.915, vendeu o estabe- tradicional Casa.
lecimento li LUIZ CATANI Já no prédio novo entra

e êste, em Julho de' 1.917 ram como empregados da
estabeleceu sociedade com firma os srs. Osní Peixoto I

o sr. THEODORO FERRA-, Cereja, Ricardo Ferrari
RI que, naquela época era (primo de Theodoro), Otá
empregado do sr. Constan-' via Ferrari (filho) que

tino Garofalis. 'íambém se tornaram em

A Sociedade prosperava e grandes colaboradores.
em 11 de Agôsto de 1921 o Em 4 de 'Janeiro de 1.947
sr. THEODORO FERRARI raiou nova éra para a Con

comprava a parte do sr. feitaria CHIQUINHO ...
LUIZ CATANI e também 'fHEODORO FERRARI,
dos herdeiros do sr. FRAN- reconhecendo a prestimosa
CISCO KÜNZER adquiriu colaboração dos seus bons

•

o terreno 'e prédio nele exis

tente, onde já vinha funcio
nando a Confeitaria.
THEODORO FERRARI

empregados, transforma a

firma com o capital de .. .-.
Cr$ 30.000,00 para THEO
DORO FERRARI & CIA.

o SAUDOSO SR. THEODORO FERRARI,

PRINCIPAL EsrrEIO DA :fIRMA

CINQUENTENÁRIA

I'es, o sr.
/

RARI.

RODOLFO FER-
(res, Abelardo Ferrari e

Sylvio Ferrari.

Em 23 de Janeiro de 1.950 Em 10 de Janeiro de·1.950
faleceu o saudoso e dinâmi

co Chefe, THEODORO

FERRARI, de quem a fir-

roi admitido novo sócio, o

H. Célia Ferrari e em 5 de

Novembro de 1.951 o sr: Au-

. � .......
-

'.-�.......r:- �;

A CONFEI�ARIA CHIQUINHO,

NO PASSADO'

f'reguezia, em todos os se- -rneio século de existência, ,:) 2,00 -lto};as "�'I _

Almoço
tores das suas multíplas ati-' r.uma manifestação de apre) oferecido aos seus Empre

\:idad:s, .quer na parte de �;o é reconheCi�ento à sua-l'-g�d( 1', ,num perfeito en.t�n
confeitaria, no bar, na sor-. "imensa freguezia, que sem- ' dimento e num magnífico
veteria, sempre atendendo" pre a distinguiu com sua t�e'sl:o de confraternização;
,com solicitude e presteza preferência, pede-nos trans- 15,00 horas - entrega de

qualquer reclamação que 111itat110S os seus mais '81n_o fartas bandejas de doces

porventura surgisse, im- ceros agradecimentos, Ex-' aos'A silos de Orfãos e de

pondo-se, cada vez mais, no ternam também, seus agra-'] lviehdic:idéi'de;
elevado conceito em que se decimentos, aos seus deno-

acha. Mantendo, sempre em ,dados empregados das vá- -21 às 23 horas - tocara

estoque, grande variedade lias atívídades.ios bons ser- no Salão dei Bar o aprecia
de bebidas nacionais e es-' viços que vêem emprestan- dõ' conjunto de Nabor com

trangeiras, ao lado dos seus"- do à Confeitaria Chiquinho. seus rítlmos e Orlando ao

lnrnosos "salgadinhos", a

firma mantem ainda
•
um

perfeito serviço de sorvete-

No ensejo do transcurso
.

dó 50°'aniversário de erga

nização, a firma organizou'
'o "segu inte programa:

(lfi,30 horas - Missa em

violão elétrico; e,

(as 7,30 do dia 12 (terça
feira) farta distribuição de

pães aos pobres, na Igreja
clé "'São Sebastião".

ria com "charutaria" e "cí

garraria".
.

.

ação Ui:' graças na Catedral
'

Na parte de Confeitaria Metropolitana, nó altar do' " O ESTADO publicando
tem variado' ,s�mpre o seu" Sagradó Conaçãfr'de Jesús; com te.da a satisfação os da

estoque de conservas, na- 0900 horas - Os sócios dQS acima, sente-se praze-

-,
eionaís e estr�ngeiras, fin�s da'Firmá depositarão uma lOSQ em felicitar aos atuais

bcmbons e caramelos, sorti- corôa de flôres junto aos dirigentes da CONFEITA

menta de doces': tortas, bo- -t(1111'.:']OS de seus saudosos! RIA CHIQUINHO, no

los -

e, biscoutes. Uma pada-' companheiros THEOPORO, l1ran"'C'urso de- 'suas Bôd�s

ria, instalada no próprio }?ODOLFO e RICARDO I de 0,11'0 de organização, fa

prédio, fornece, diàríamen- FE�HRARI, no Cemitério de zendo votos para que per-

te, famosos e procuradíssí-'] ItacOl'ohí;' - I sistam no seumagnifico em-

mos pães. .Da enorme pro- prcendimento, na sua per-

cura- deduz-se' a -qualidade. -, 11 as 12 horas - Será ser-I f�ita organização e sempre
vida um aperitivo "Bôdas no s.eu propósito de bem

Os atuais dirigentes da
I �e .Onro" aos seus fregue- J,-�l�'�ir à população floríanó-

firma que : hoje' completa ses; »olítana.
! -

• -

" !""",M{
. ..

�

A CONFEITARIA CHIQUINHO,
NO DIAS- ATUAIS

.,
� "
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Carsl �e· Elpalsit ';Callarll
ENCICLOPÉDIA DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
ECONÔMICA

CAp,íTULO lO
Ii;1DÚSTRIA

la. Seção
agrícula
la. Sub-Seção

cultura e derivados
2a. Sub-Seção'. -- Selvi

cultura e derivados
2.11 Seção - Ind(!strial

zoogêníca
la. Sub-Seção - Pecuá-

Indústria.

Agri-

ria

2a. Sub- Seção -- Zooge-
nia menor' :

§ 10. -- Criação de
chorros, gatos e cóelhos

§ 20. - Avilcultura
§ 30. - Apicultura
§ 40. -- Sericicultura
3a. Seção - Indústria

extrativa
la. Sub-Seção. - Caça
2a. Sub-Seção .:..._ Pesca
3a. Sub-Seção - Meta-

lurgia e siderúrgica
'

4a. Seção. -- Indústria
manufatureira
la. Sub-Seção - Quími

cas

2a. Sub-Seção - Elétri-
cas

3a. Sub-Seção - Cons
trução

.

de máquinas
4a. Sub-Seção - Cons

trução naval
5a. Sub-Seção - Alimen

tação
6a. Sub-Seção - Vestuá

rio

7a. Sub-Seção - Habita
ção
8a. Sub-Seção -

trias diversas
Indús-

CAPITULO·,20.
COME'RCIO:

cio exterior

CAPíTULO 30.
VIAS DE COMUNICA

ÇÕES

la. Seção -- Terrestres
la. Sub-Seção - Estra

das de ferro
2a. Sub-Seção - Estra-

das de rodagem
.

3a. Sub-Seção -- Lagos e

3a. Seção - Questão a-

grária
•

TERCEIRA· PARTE
,SANTA ,CATARINA

� POLíTICA

CAPíTULO 10.

POPULAÇÃO

ca-

gia
la. Sub-Seção -- Elemen

tos étnicos
r

2a. Sub-Seção - Raças
3a. Sub-Seção - Psico

logia do povo
3a. Seção - Dialetos e

idiomas
4a. Seção - Folclcrístl

ca e Etologia

CAPíTULO 20.

Cursl de Oràl-ória e Retórica 1

,

2a. Sub-Seção - Prisêes
lã. S_eção - brgà�ização' 'e estabelecimentos penais
la. Sub-Seção - Centros' 3a. Sub-Seção - Hígíe-

e dependêneías ne pública
.

2a. Sub-Seção ;_ Merca. 4a. Sub-Seção -- Benefí-
dos "e feiras cência
3a. Sub-Seção -- Pesos e 5a. Sub-Seção -

,

medidas nicações
2a. Seção - Estatística § 10. - Correios
la. Sub-Seção - Comér. § 20. - Telégrafos

cia interior § 30. -: Radiotelegrafia
2a. Sub.Seção - Comér

cio inter-estadual
3a. Sub-Seção -- Comér-

la. Seção - Demografia
la. Sub-Seção - Estatís

tica

§ 10. -- População em

geral
.

§ 20. - Classes de popu
lação

2�. Sub-Seção ,..- Dínã-
mica Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

§ 10 .
......:. Matrimônios ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

§ 20. - Nascimentos 15 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser-
§ 30. _ Falecimentos vidos de agua encanada e luz. I

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.§ 40. - Emigração e imi-

gração "2a. Seção - Antropolo- Academias

Comu,- 5a. Sub-Seção - Corri-
das:

.

I § 10. - De fundo a pé;
§ 20. - Ciclismo

§ 30. - Automobilismo ,

. 6a. Sub-Seção - Outros

la. Seção - Organização
política

.

la. Sub-Seção - Poder
Executivo
2a. Sub-Seção - Poder

Legislativo
3a: Sub-Seção - Poder

Judiciário
2a. Seção Ramos es-

peciais da administração
la. Sub-Seção - Polícia

Militar

CAPíTULO 30.
RELIGIÃO

lá. Seção - Catolicismo
2a, Seção - Outras reli

giões

QUARTA PARTE
SANTA�CATARINA

EDUCACIONAL
CAPíTULO'10.
INSTRUÇÃO

de Mario Ferreiras dos Santos - Agora ao alcance
de todos - 2a. edição. Cr$ 120,00 - Do mesmo

autor: "TÉCNICA DO /DISCURSO MODERNO"
- Cr$, 150,00. Obra eminentemente prática do dis-
curso para qualquer ocasião.

'

I
"FILOSOFIA E COSMOVISÃO" -

.

Cr$ .170,00 - "PSICOLOGIA" - Cr$ 150,00 -

"LÓGICA-E DIALÉCTICA". - Cr$ 150,00.

I.
",ANÁLISE DIALÉCTICA DO MARXISMO".

- Cr$ 100,00 - "CURSO DE INTEGRAÇÃO'
PESSOAL" (Curso ministrado a pessoas nervosas)

I
Agora em livro. - Cr$- 150,00. '

,

.

Todas as obras são magnificamente,

apresenta-I
. das. Pedidos por reembolso, em nome do autor:

Rua - São Carlos do Pinhal, 485 - apto. 74
.

.

SÃO PAULO
, .

.......

--.....--.........._�----

Lotes a'venda

3a. Sub-Seção - Supe
rior

, 6a. Seção - História ci
entífica
7a. Seção - História ar

tistica

8a. Seção - História li
terária

9a. Seção - História da
Imprensa

10a. Seção - História re· .

ligiosa
11a. Seção - Biografias

de catarinenses ilustres
19

CAPíTULO 20. Em folhetos· distribuido
DIVERSõES encontra-se uma explana-
CAPíTULO 30. ção dos principais assuntos
ESPORTES a ser considerado no desen-

""" volvimento das· diversas

\
La.. Seção - Parques partes da obra, seções, sub-
2a. Seção - Cinemas I seções e paragrafos. 1tsse
3a. Seção - Teatros e detalhe fica suprido pelos
ariedades

_ ,I qu�stionários' que, estão
la. Seção - Terrestres I sendo organizados, permí
la. Sub-Seção - Atletis- I, tindo esclarecer os objeti

mo vos a alcançar com o "Pla-
2a. Sub-Seção '- Futebol no Geral da Obra", acima
3a. Sub-Seção - Basque- 'transcrito.

tebol

6a. Seçãô - Difusão Cul
tural
la. Sub-Seção - Bíblio-

tecas:

§ 10. - Públicas

§ 20. - Associativas e

particulares
§ 30: - Livrarias
2a. Sub-Seção - Impren-

sa

7a. Seção - Museus
8a. Seção - Monumen

tos históricos e artísticos

4a. Sub-Seção. - Volei
bol

Participação
SOLON VIEIRA E

SENHORA

participam às pessoas de
suas relaçÕes o nascimento
de seu filho MAURO, ocor
rido dia 3 do corrente.

esportes:
,

§ 10. - Caça
§ 20. - Tiro

� § 30. - Golf Florianópolis, janeiro de
1954.

J

§ 40. -- Patinação
§ 50. - Bochas

§ 60. - Tenis

§ 70. -- Xadrez • PLACAS 8111'1LI'l'1CAB.

- '� ::: Pol���fox, hipismó, -Elixir de Noouelra
bridge, hockey, outros es- ....cael. �1IDlIar •• tra.

te
t••••t. d. .lfUt..

por s

2a. Seção - Aquáticos
la. Sub-Seção

-

- Nata-
rios

2a� Seção - Marítimos
la. Sub-Seção - Mari

nha mercante

2a. Sub-Seção - Linhas
de navegação

3a. Sub-Seção -- Portos
. 3a. Seção - Aéreos
la. Sub-Seção - Campos

de pouso e aero-clubs
2a. Sub-Seção - Linhas

de navegação aérea

.

la. Seção - Ensino pri-
I

, . I

mEo�:��=:= I'��;i�; Çã�:: �:t�-:=�:,_I *f�mll�Dcular \ polo, '.

.

,

.

. -2a.\ Seção -Ensino Se- 4a. Sub-Seção - Velà�
cundário Yachting'
la; Sub-Seção -: Público 5a. Sub-Seção _ Pesca t
2a. Sub-Seção - Parti-

CUliÜ'
3�.,Sub-Seção - Normal
3a. Seção ,- Ensino Su-

perior la. Seção -História Po-

la. Sub-Seção - Direito lítica I
na2a. Sub-Seção -Medici- m!��t�!��� - História' ad-

gbr>fi 113a. Sub-Seção ,- Outras 3a. S�çã� - História ju- '._ ),.ft.. , .• ;$11.
� ATENÇÃO

Modalidades diciaria - _, _,....- - -- Precisa-se, com o mmI-

4a. Seção _ Ensino téc. '4a. Seção ....:.. História mi- "
Em virtude da grande mo de 3 quartos, sala gran-

nico profissional litar O Centro de Irradiaçã() As 2 - 4,30 - 7 - 9hs. falta de NIQUEL, a EM_-/ de, sala de �antar, quintal
5a. Secão _ Organiza- 5a. SeSão - História da Mental "Amor e Luz" realiza Gregory PECK - To- PREZA solicita, encarec�- e jardim, podendo ser por

ções.. culturais Instrução pública ; sessões Es?téri�s, todas �s se- mas MITCHELL em: damente, a coope-ração de contráto de 3 anos.

'la�, S�b.-.se.�ão :-:- Institu-'I .

la. Sub�Seção -- Primá· �:n�:�h���as,�f��'��_� r2� I' AS CHAVES DO REINO seus distintos freq.uêntado- Aluguel até Cr$ .3.500,00.
tos tecUlcos-clentIflcos .

rIa .'
. '.ndar. No programa: I res, trazendo o DINHEIRO A tratar no Cabo Sub-

2�. SuE-Se�ãí' _ Cen-, 2a" Sub�Seção ,,'_ Secre-I'.;_ENIat\DA FR�A Comp. Nac.
I
TROCADO, pelo qu� agra- marino, à rua João Pinto

tros e cursos culturais _ taria' I - - .

. ,-' , �,de,c.e,m, anteci'Rada ente.
.

26, com a gerencia.
_

,., ! ,_
.

..,. -----!"-......_......_�

CAPíTULO 40.
BANCOS E CAMBIO

CAPíTULO 50.
A QUESTAO SOCIAL E

AS INSTITUIÇÕES TRA·
BALHISTAS

la. Se'Ção - Questão so-

InstituiçõesSeção
trilhalhistas

I,

QUINTA PARTE
HISTO'RIA

_t .

'

, mais ou menos, situado no tantes do imóvel, e suas
Roy ROGERS 'em: lugar Serraria, Município mulheres, se casados forem.

LUAR DO SERTÃO de São José, com as seguin= Cite-se os interessados in-
TEXANO '

,

tes confrontações: ao norte certos e não sabidos por e·
Início do Seriado: l' . .

de Aoo- di
. .Iimita com terras e. po- .. itais a serem publicadosO PORTO FANTASMA I "'T 'f'l B ti' . .

"D'" Ofremo eo 1 o oure, ao su nos jornais .ario ICI-
No programa: com Pedro Machado, à fren-; al", "Estado" da cidade de
Complemento Nac. "te com Jaci�ta do Apla:ral' Florianópolis. Prazo' do e-

Preços: 6,20 - 3,50_ e aos fundos com' terras de I
dital, 30 dias. Por Oiích,

Imp. até 10 anos. h
' Imarin a. 2. Com a supli- cientifinue-se o Domínio

As 8hs. ' . .. Ir-ante possua como seu alu-. da União, na pessoa de seu
Jane Wyman - Charles _1.1 I Iddo terreno, ta como se a- representante também n.i

LAUGHTON - Richard 11 d
'

h
I '

c, a escrito acima, á mais, cidade ele Florianópolis, pa-
CARLSON em:

' Ide trinta anos, mansa e pa- . ra. no prazo de dez dias

����� ��D:'OL EM cificamente, sem oposição � contestar a inicial, queren-

No programa:
ou embargos, d� �spécie aI-I do Sã? josé, 2 de �ezemhro

-. . fuma, quer legitimar sua, de 195� (as) JGS�1 PedroComplemento' Nacional I
posse, nos termos do art.; Mendes de Alme 'da, Juic

Preces: 620 - 3 50 "r:0 d C Sdi Civil 3 N d D' .� E
.

d d• , , a.), o o 19O IVI. •

eS-1
,e irerto. m virtu e

.

G

Imp. até 14 anos. di
-

d
.

disas con içoes, requer a que mal') er ex,="€ Ir pre-
Vossa EXCelência que, na sente edital que será afixa ..

:
__ '

.. W'.
-

!
forma do art. 45.5 e seguin- do no lugar de costume e

ru_, PJ &. ,)'1 ,.!., tes do Código de Processo �ublicado, por três veze.:

li..........._..._...
_

..iI....._..... Civil. se proceda, em daí no "Diário Oficial do Esta-
hora e lugar designados, do" e P9r três veze= no [or
com ciência prévia do Mí-, r.al "O 'Estado", D.lra conh,�,
nistério Público e do Do-i cimento dos interessados.'
(,1ínio da União a justifica- Dado e passado npsta cida

t�ão "initio litis" com o de- àe de São José, ah dezesete

�)oimento das testemunhas: dias do mês de dezembl'u
PATRICIO CAMILO DA de mil novecentos e cin·

f'LVA, brasileiro, 'casado, quenta e três. Eu, Arnold,l

Serraria, São José; SEVE· Direit) Confére ('om o ori
IUNO· DE AQUINES, br�- ginal. Eu Arn(},lo Souza

sileiro, casado, residente e Escrivão à,fiz extrair a pre-
As 2hs., domiciliado em Serraria, �E:nte et'ípia. Sã,) .Jv'é, 17 do:!

AVISO DENUNCIADOR Município de São José; to- �ezembro de 19�3. José PP.·

I2ITZ
As 10hs.
MATINADA

SHORTS ...
DESENHOS ...
COMEDIAS .. �

Livre.

Preços: 3,50 - 2,00
As 2 - 4 - 6,30 - 9.hs.
Jane Wyman - Charles

LAUGHTON - Richard
CARLSON em:

AINDA HA SOL EM
MINHA VIDA

.

No Programa:
Cornp. Nac.
Preços: 7,60 "':"'3,50_

'. Livre.

As 2hs.
Leo GERCEY em:

O PROFETA DA

FAVELA

As 2,30 - 7 '- 9,15hs.
Jane WyMan .- Charles

LAUGHTON ....:.. Richard
CARLSON em:

AINDA' HA SOL EM
MINHA VIDA

No programa:
Comp. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

Início do Seriado:
O PORTO FANTASMA
Leo GORCEY em:

O 'PROFETA DA

FAVELA

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.

Gregory PECK - To

mas MITCHELL em:

AS CHAVES DÔ REINO
No Programa:
Cap. Nac.
Preços: 6,20 3,50
Imp. até 14 .anos:

U ESTADO

i t a I
EDITAL COM O PRAZO justificação, mandando ci-
DE TRINTA DIAS tar pessoalmente os con-

frontantes, residentes nas

O Doutor José Pedro vizinhanças do imóvel, bem
\

Mendes de Almeida, Juiz como o Dr. Promotor Pú-
de Direito da Comarca de blico, o Diretor do Serviço

\

t?ú Patrimonio da União,
por ofício e, por editais,
com o prp,zo de trinta dias,
os interessados incertos, pa·
ra, no prazo Iegxl, se o qui
zerem, contestarem a pre
sente ação de usucapião na

qual se pede seja declara
do o domínio da peticioná .

ria, sôbre o aludido ímó-

São José, Estado de Santa

Catarina, .
na forma da lei,

etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital virem, que por

parte de Maria> Sacarela,
por seu bastante procura
dor, o dr. Roberto Lacerda,
me foi apresentada a peti
'qão do teor seguinte: Peti-
cão: "Maria Sacarela, bra- vel, prosseguindo-se como

sileíra, viúva, doméstica, re- de direito. até final senten
sidente e domiciliada no lu- ça. Para os efeitos Iegaís
gar Serraria, Município de dá a presente o valor de
São José, por seu advogado, Cr$ 3.000,00. Pede Deferi
vem pela presente, à eleva- mento. São José, 13 de No
da autoridade de Vossa Ex- vernbro de 1953. (as.) Ro

celência, promover uma berto Lacerda. Na petição
I ação de usocapião; com foi exarado -a sentença se-'

I fundamento nas seguintes I guínte: Vist�s, etc., .J'ulgo
razões: 1. A suplicante, há por sentença a justificação
mais de trinta anos, inin- de fls. e fls. pára que a

t:_rruptamente, sem

OPOSi-1
mesma produza os seus de

çao de quem quer que seja, vides e legais efeitos. Cite
I� possuidora de um terreno se o Orgão do Ministério
com uma área de 1.055 m2, Público e os atuais confron-

..

Souza, Escrivão a fiz dacE·

h,grafa" e subscrevo. São

.José, 17 de deze,nbro de
1953. (a�) José Pt:dro Mell
des de Almeida, .1uiz d.;!

r€sidente e domiciliado em

Serraria, Município de São

José; JOÃO BENTO DOS

SANTOS, brasileiro, viúvo,
ll'sidente e domiciliado em

dos lavradores; após o qué (}ro lV1e""cJes de Almeida -

I
jugem Vossa Excelência a .fuiz, de: Direito. .

.. "
- \ I

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

,

que tendo' seguido para C) Rio de Janeiro onde perma
necerá t1ural1te o ano de 1954, Jazendo Cursos de Es
pecializ�ção, está ao inteiro dispôr no que permitam os

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

- Rio ,.:_ Tel. 37-0528,

... If• .wl.. O,H.r..�.'. J•• II! ..... \... � .�,

CU.ITIM I'IUCltA"". PIIOS�UU

C AS,A

". �'::
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Florianópolis Domingo, 10 de Janeiro .de 1954

EM 1 OU 2 ANOS

Cursos "'José Bonifácio"
Diretor: Prof. Antônio

tura na cordilheira dos An-
R. Roldodes, na frontélra chileno-

1 fPraça da Sé, 28 - Te e .

argentina. O chefe da expe-
_

.

33-9070dição francesa, René Fer- AFINAL ... CHEGOU! I
recenseados.

Cx. Postal, 6374 - SRO Assim n-as cidades estão)et, subiu até o cimo do
DETRO�T, 8 (U., P:) - Paulo alfabetizados 78,63%, nosmonte -andíno F.ítz Roy, _a

2 de fevereiro �

de 1953; José Fernandez, de 73 a-r-
- _.

quadros suburbanos 61,�7%
mas seu, companheiro, Jac- 110S, seu filho Ramon, de

EMPREGADA e nas zonas rurais 32,25%.
ques Poincenot p�rdeu a

29 anos, e "Perlita", um
Precisa-se de uma boa Significa isso que nas re-

vida quando rompeu-se a ford modelo 1914 chegaram empregada, que saiba cosi- giões do interior existe uma I Un;versitórig..... " 200,00
corda e ele caiu no rio do finalmente a Detroit, dois

nhar. 'Tratar à Rua Bulcão difusão irrisória do ensino" Pilel " 250,00
mesmo nome. anos e meio depois de sua

Viana (Praça da Bandeira) ao ponto de espelhar uma
MQgi.ter •••••••• " 300,00

partida da Terra do Fogo, I

49. situação realmente doloro-
A SUMOC' E O IN - no extremo sul da Argenti- sa, estabelecido que seja
VESTIMENTO DE na. um confronto entre a po-

CAPITAIS Ao terminar sua longa Terreno pulação cita�a e a popU-'
I

À venda nas klas cisas d. rimo
RIO, 8 (V. A) - Ten- Vu�nagae�e'cefpO::am_es?p·��:� .. p�: Lo"al de Dutoro la�:a:�:al�e .contemPlam,1do sido publicado no "Diá-· -

\I r
_,__

.. _rio Qficial" da União, de parte da' Ford Motor Co., Vende-se um lote nas porém, as cifras que apre- IMPRENSA VQTADA ASSOCIAÇÃO CATARI-5 do corrente o decreto re- tendo sido acompanhados proximidades da Vila do sentam as diferentes ?ir-I ;iI"
,

t., I I NENSE DOS CRIADO-lativo à execucão da lei por um alto funcionário da; 50 Distrito Naval "Pedra cunscrições políticas, sur-
I

à causa da liberdade RES DE CANARIOS
que instituiu a'CACEX, a! empresa desde a cidade de

Grande" medindo 10x26. gern os contrastes mais en-
RIO, 8 (V.A) _ Do Em- slesempenhar nos negócios CO�VOCAÇÃOdireção da executiva da Toledo. I Informacões: Rua Bo- tristscedoras. Com efeito, baixador Pierre Rigaud, do mundo. Em mensagem De' ordem do Sr. Presi-SUMOC, ratificando o seu Falando à imprensa, Jo-

I caiuva, 225.,
I estão em plano alto o Dis-

chefe da missão diplomática endereçada a 31 de dezem- dente, levo ao conheciaviso de 12 de dezembro sé Fernandez disse que
I . Negócio á vista. Preço trito Feder�l, com 15,10% ,do Haití, recebeu o Sr. Her- bro último pela onda da Rá- mento de todos os Snrs.de 1953, informa que con- uma das razões da viage�, Cr$ 28.000,00. de analfabetos, Rio _?rande bert Moses, presidente da dio Nacional pedia eu aos associados que nõdiá 14tinuará a receber propos- foi o desejo de depositar - - �- - do Sul, com 34% e Sao Pau-

A B. I. o seguinte ofício: nomens de bo�' �ontade do I d� mês corr:nte' (quin.t�-tas que visem ,o investí-. ama corôa no tumulo de Liga Operá'ria lo com 34,40%, ao passo que 'Após a jornada comemora- Bnasil.-da América e alhu- feira) havera uma reuruaomento de capitais estran- Henry Ford, fundador da

8 ,. _

t
se encontram em plano hu-

Uva da Independência do res; que perseverassem em para serem tratados assun-geiros no país, 'na forma companhia, e outra no de. ene Iceu e milhants Alagoas com ....

Haití volta-se meu

primei-, seu esforço de ajudar a hu- tos de suma importância.estabelecida na instrução George Washington, eÕ) Florianópolis 76,22%, Maranhão com
ro pensamento para toda, a .nanidade a se livrar das an- Local _ Séde do Clube81 e no capitulo 7° do .men- Mont Vernon, na Virgínia.

_
74,62% e Piauí com N,26%. imprensa brasileira _ es- �ústias do mêdo provocado 15 de Novembro (ex-De-cionado decreto. Para o es- Acrescentou....que a viagem' A-SSEMBLÉIA GERAL São diversas as causas da

pecialmente a do Rio de Já- pelos ódios, egoísmos e ran- mocrata) gentilmente ce-tudo preliminar dessas pro- lhe custou aproximada- i Convoco os associados situação ora considerada, a
neiro _ cujos múltiplos tes- cores, a fim de que viva ple- dido pela sua digna direpostas já se encontra em mente mil dólares e que, para sessão Assembléia Ge- começar da deficiência das
temunhos de simpatia e. lamente o seu destino, des- toria.f .

t d t d 1 ate' I
1 1"" verbas e a terminar nas im-

F l' 8 1 954
uncionamento uma eomis- pre en em .es en e- a ra que se rea izara no pro-

compreensão para 120m a tino de amor e equidade. po IS., _ _
.são mista de técnicos sob a Nova Iorque. ximo <lia 10 (domingo): ás perfeições do aparelhamen-:

minha terra se gravam co- Permita, caro presidente, ao Hélio Cidadepresidencia do represen- "Perlíta" descansou hoje, 10 horas da manhã para to escolar.
mo das mais belas recorda- renovar' meus agradecimen- Pelo secretáriotante do ministro Osvaldo mas o'mesmo não sucedeu eleição da diretoria. Como quer que seja, po-
ções de minha carreira. tos vivos e sinceros pela sua,Aranha e composta de re- com José. e. Ramon, que fo- Fpolis., 6-1-954. rém, o problema continua a
Mais de 50 artigos e comen-. carta, cujo conteúdo será le-presentantes do Conselho ram convidados pelos dire- Francisco A. Ferreira preocupar e não é insolu-
tários foram publicados n� vado ao conhecimento doda SUMOC, bem como do tores da Ford para uma vi- 1° Secretário vel, razão por que o devem
Brasil, nas três últimas se- Govêrno e do Povo do HaitíCDI d It t,' it a' fabrica encarar, sem vacilações,e o amara 1. SI a .

_

manas, divulgando informa- e lhe pedindo exprimir a\.

P'reC i'Sa'-5 e
quantos d�têm nas mãos

--------�----�------------�-------
'1 qualquer parcela de poder

-"�--;;;���';;;;�i c,��:���, :'��n�: M�:: ::����i::i�ed�:S:;:'" de 8

ESTOMAGO _ FIGADO _ INTESTINOS � no Estreito, precisa de um

DO ABBAD "i meio-ofiCial. Tem que serPILULAS E MOSS
� �' competente; 'senão 'é fa�o

Agem directamente sôbre
� não apresentar·se. Tam�émo' aparelho digestivo, evitan- � necessita um aprendiz de"(lO a prisão de ventre. Pro;-

�:
......

pQrcionam bem estar gera:!, 14 a 16 anos. Preferível
facilitam a dige'StãQ, desCQn-' aprendiz de 'uma viuva ou
gestionam o FIG'A:DO, regu'; . � de uma senhora só.

! larham as funçpes digesti- <
Precisa uma empregada_yas, e fazem desaparecer as. �enfermidades do ESTOMA- p'ara tomar conta de uma

� Co.. FIGADO e INTESTI- '.
,

�. ),
� NOS. � ", .(.

.._._._. - ......___.,....�.,........,.,. --::-�tt.rv..............·.::'".........
•••f..,W: III J'__."it:.";""-�'"� ç

combater os distúrbios renais, os

Pilulas De W,tt aliviam �s dores

prontamente, restaurando o vigor

e o Vitalidade ao organismo, graças

à suo magnifICa cçàc tonificante

Mais Um Baluarte Anti-Comunista na Isia
WASHINGTÕN, 8

-"

{U'I
O Primeiro 'Ministro Ja- Estados Unidos porque te

P.) - o Senador Richard waharia(Nehru expressou- me que essa ajuda 'P�ss�
B. Ruggell declarou hoje' se abertamente, contra a ser empregadas como ar-I
ue é favorável a uma "so- propalada ajuda militar dos' gumentos".

.

q ,

ma razoável" de ajuda mi-

litar ao Paquistão para for

talecer aquele país como

um. aliado anti-comunista

na Asia.

Russell, que representa o

Partido Democrata na Co

missão Senatorial de Fôr

ças Armadas, manifestou
aos jornalistas que o Pa

quistão "tem demonstrado

disposição para resistir ao

comunismo, o que lhe dá
direito a uma soma razoá
vel de ajuda militar".
O poderoso dirigente de-

Gan·hê' _�'mais dinheiro
estudando

CONTABILIDADE
por Correspondência

Profissão lucrativa e de grande futuro, ao al
cance de quem SAIBA LER e ESCREVEU Peçam
informações ao I. N. C. A - Praia de Botafogo,
526 - R_IO.

(Recorte e remeta-nos êste anúncio

A QUESTÃO DO
ENSINO

---------
,- - ,_'�
'. DIGIRI BEM'
� ,DIGIRA EM paz! ;

.

�.
.

,
--------

"São ainda baixos, nos

vários pontos do país, os

i;-�ús índices de. alfa�etiza-I-êão conforme o assmalam
� , .

I
as estatísticas, ob�e.to de

Imais recente publicidade.
E' interessante observar.

que, entre as pessoas de 10

'a11os e mais, às quais perfa
zem a cifra de 36.557.900,
terminaram o curso elemen
tar 14,74%, o de gráu mé

dio, 2,7� e 0,43% o de grau

superior. Dispõem assim de

curso completo apenas ....

17,87% - o que é deveras

c�ntristador.
Mais alto é o coeficiente

de alfabetizados entre os

mocrata da Georgia reco-

nheceu que a assistência
militar àquele país relativa
mente novo causaria dífí
culdades nas relações dos
Estados Unidos com a In

dia, que receia' um Paquis
tão fortemente armado.

'

Sem embargo, disse, tal

ajuda seria prestada com

"uma clara advertência de

que as armas não sãõ desti-

J nadas a qualquer guerra

) com a India".

,)_()4IID()'_'()�c=-.
I lUI!I1.,

° segrêdo está em ado

tar o uso da Magué�ia
Bisurada, que propor
ciona imediato alivio
nas digestões dificeis,
porque neutraliza a

hiperacidez estoma

cal e as fermenta-

çõee gástricas.

�.'�

Pilulas
-DEWITT
para ç;s Rins e a BexigC'
r-r- Em vidros de 40 e .100 pilulas t

O grande é mais econõmlco
v .:. � _

VÃO ESCALAR O
ACONCAGUA

I

BUENOS AIRES, 8 (U.
P.) - Chegaram sete al

pinistas franceses a bordo

do navio francês "Charles

Teillier". Eles tratarão de
escalar a montanha mais

alta do, Hemisferi� Ociden-

homens, porquanto expres
sam 52,62% e mais reduzi
do entre as mulheres, pois
não excede de 44,17%.
Um aspecto que, sem dú-
íd

-

dei d I
VI a, nao eixa e merecer,

entre os responsáveis, uma
séria ponderação, é o que
diz respeito ao meio onde
se encontram os brasileiros

tal, o Aconcagua, que se

eleva a 7.130 metros de al-

Produto especlollzcdc da téc

nica alemã; a caneta tinteiro

COMPACTOR - que não 'lasa

;m avião - por sVa fabricação, ma
terial e grande durabilidade é

a caneta tinteiro destinada exata

mente às mais �iversas .tare·

f<lS da vida moderno, sempre efi

ciente, prática e elegante.

Contrôle de tinta atr.iV:s do de

p6�ito transparente,

Máxima capacidade de eucht

mento, aproveitando o prõpj-lo
mecanismo como depôstto.

Meca'nilmo Iudesteutível que.
dispensa borracha, r08cal; fã

cilmente acionável com uma

.6 mão.

o Enchimento a vácuo, complete,
em apenas 7 bombada8�

EM 6 IIros

i:.co/gr. • • • • • • • •• cr$ 120,00

Senafor ,. ••••••• " 400,00

550,00Oiplematg ••••••• "

/

CASA
Precisa-se, 'com o míni

ITlo de 3 quartos, sala gran- _.

de, sala de jantar, quintal
e jardim, podendo ser por
,contrato de 3 anos.

Aluguel até Cr$ 3.500,00 ..
Sub-

ções e consider5lções ' sôbre
diferentes �spectos da Na
ção que foi a primeira na

América Latina a saber
conquistar 'a sua indepen
dência política. E' uma per

formance, por que sou mui

to grato. à imprensa brasi-
leira e a V. Exa:, meu pre

A diretoria dêste Clube sidente, que dirige a sua

convida aos seus associados Associação com tal eleva
e exmas. familias, para o ção de espírito e coragem......

baile sábado que se realiza-
rá em seu salão,

-

dando o

seu'pri!l1eiro grito de Car
naval.

RECREATIVO CLUBE
CONCÓRDIA

importânciasem

•

jornais. e revista� do país,
minha sincera gratidão por

quanto foi publicaão ná da
ta que acabamos de come-

11.0rar, gizer-Ihe que, na

primeira fila dêsses homens
de boa vontl:lâe -cito os in-I

A tratar no Cabo

fatigáveis trabaÍhadores in-, marino, à rua João Pinto

iele�tuais, e manuais da 1'26,
com a gerencia.

'Srande 'imprensa brasileira, ,

.

cujas altas tradições de' li-I vez, meu caro presidente,-e
l.lerdade. constituem, pOI' aoredite nos meus senti-.

. I
.

certo, exemplos maIS con-. n:entos de perfeita estima e•

ICortadores de humanismo, ('levada consideração. (as.)
jAmais vist9 por nossos 9-

I
PIERRE L. RIGAUD, Em

lbos. Obrigado, ainda uma baixador do Haití".

que o menos a se dizer é
que se colocam à

I

aitura da
fuilção eminente que s�u
�menso país está chamado a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, «Irâuilo Interrompido»
Provas iasellsmávels. !

Há 'dias publicamos uma nota com referência a um LONDRES, 9 (U.P.) -I de-b. ordem a todos os reda- aniversário de Malenkov
Ios ônibhs da Emprêsa BARREIROS que, não conse- O correspondente do "Ti- tores-chefe tios jornais da presidente do Conselho S;'zuíndo transpor um dos muitos e grandes buracos da "d V· '.

I' ....
'

A'" -' , .'"

d f' Id dAI f t ti
mes e lena anuncia que rrumama que nao publi- vietico que cal na data deestra a, lCOU cal o em um, e es, €oln ren e a an 19a " A •

'

'Indústria Scarpelli". a Agência de Imprensa 0- quem nenhuma informação hoje..

I f�ial Rumeria" (Agerpress) ou artigo em honra do 52° Essa decisão. é mais mís-

f

Macacls em Casa de Louça !:�::ao��:�;e�;::�:�;:,res�
I

mesma agência, anterior

Pulul�m por aí 'aos mago- se aproveitaram de seus mente, havia transmitido

I
tes, ora as portas dos bares, postos para enterrá-lo, que um longo artigo, louvando
ora encarapitados no alto a cova já lhe abriram. " d M I k "o camara a a en ov ,das colúnas jornalísticas pa- A nós outro-s só compete -

dpor ocasiao e seu aniver-'lacianas, "los pedantes", dos pOI' dever de ofícío compa-' I dsario. me iatamente de-
quais Aretino acusou de be- recer ao enterro na hora
bel' nos livros, aquilo que a "H".
realidade lhes ofertava de

o Mundo Em Sete Dias
Democratas e Repuhlica-:
'nos. No Rio, o Bangú der

rotou o Fhiminense. Em Ca-

Acy Cabral Teive
A semana teve inicio com

um acontecimento doloroso

para a família catarínense. tania, a imagem da Virgem
Aqui chegou, via aérea, o 'de Siracusa voltou acho

corpo do Ex-Govemador rar, na residência do "dr.
Vidal Ramos, falecido no Francesco Pulvirenti, O

Rio, na manhã de sábado. Conselho Nacional do Pe

Enquanto isso, forte tempo
ral desabava sôbre a IlOSSa

capital, causando dano,'; ma
teriais. A imagem peregrina
de Nossa Senhora de :t'áti,.

ma, regressou a Li�boa.' a
bordo do "Alcântara'. Em

Maio, a imagem milagrosa
visitará a Argentina. Em

Keiwest (Flórida)" cida
dão Joseph Linder, de 32
anos de idade, tentou sui

cidar-se abrindo a garganta
com uma faca, cortando a

língua, tirando seu próprro
ôlho direito e metendo um

facão de cozinha no cére
bro" E não conseguiu mor

reI' ... Santa Catarina es

treiou "no Campeonato Bra
sileiro de Futeból. O Espi
rito Santo ganhou de 3 a 2.

tróleo resolveu majorar em'
50 centavos, o preço do litro

.de gazolína, em todo o pais.
xxx

Falando perante o

con-lgresso, o Presidente Eíse-},
-ohower relatou que os Es

tados Unídos irão à- guerra
atômica, no caso de nova

agressão comunista. Divi.l

,gou-se, no Vaticano, que,

Lavranty Beria pediu um

exemplar da bíblia antes de
ser executado pelos r'lSS05.

Seguiu para os Estados U

nidos' a sra, Marcina Lau

reano, afim de consultar es·

pecialistas norte-ame! .ca-.

nos, em doenças sanguíneas,
Esteve no Catete, I) GOVEl·
nador Lucas Garcês, USe·

_..nador Alberto Pasqualiu

sidente Vargas assistiu o

desenrolar da prova. Em

Pôrto Alegre, foi destruido

gaúcha, enquanto que 1.'11'
'

São Pavl� os nomes dos Sl'S

Mas; o "Mengo" surrou o discursou na .Asse,n I lel:

Bangú, mantendo a Iideran

ça. O Barão Graíeuried

venceu, brilhantemente, o Jânio Quadros e !\:dhem:i1

Circuito da Gávea. O Pre- de Barros foram lançados

/

COMO BEM SE PODE VER O TRÂNSITO FICOU
INTERROMPIDO

Tito ·Tralu O
Ocidente
NOVA IORQUE, 9 (U.

P.) - "O Marechal Tito

traiu o Ocidente ao formar

Moscou".
Tal acusação foi feita por

um ' ex-funcionário do Go
vêrno iugoslavo, Bopdam
Radista, ex-diplomata e che

� de Imprensa Estrangeira
do gOVêrll0 de Tito.

Até MsJenkov é Sa�ota�o

"maneira mais clara e origi
nal" ...
E' de se ficar perplexo,

atônito, bestificado deante
das suas afirmações grotês-.
cas, quando pretendendo a

presentar defesa, acusam-se
a si mesmos numa falta ab
soluta de argumentos e de

inteligência, além de tudo.
São verdadeiras revela

ções êsses rapazes, 'militan
do em política sem o menor

conhecimento de causa.

Metem os pés pelas mãos
em simples questiuncúlas,
trocarido tudo, tudo atrapa-
lhando, num malabarismo

para a disputa dos "Campos
Eliseos". O Ministro João

Cleofas desmentiu as notí- COMO ESTÁ VERIFICA-SE QUE O BURACO
. '

.

. . "ERA BEM PEQUENO".

1 t' di eras segundo as quais irra , .

d I de turí
.

1 1por um VlO en o mcen 10, Sera IStO parte o p ano e turismo arquitetar o pe o

oteatro Babilonia. Na oca. .". demitir d� pasta (':a. A-jsr. Prefeito da Capital?
sião, estava sendo levada a gricultura, afim de -candída

•.

peça de Max Nunes, ·<irá tar-se ao govêrno rl� :pcr-I PolitIca e Ensino
pegando fogo".,. na�buco. .

A politização do ensino, Departamento de 'Educacão
xxx xxx. 1

em nossa' term, é perfeita e I, e dos Proieesores Milton
Em São Paulo, o Gover-I Chegaram a esta Capital, b dO' S ll'

'

C 'd' C
d S

aca a a. ensrno, agora, u wan e usró tO am-

nador Garcês mandou fi:' os 'selecionados e anta,
t' d

.,
-

1 'd � pegar um mentiroso do que
char mais uma dezena de Catarina 'e do Espírito San-

es a s�n o revo v� o e re- poso "

'

t
'

.

' • • mexido para se ajustar a tõ- O que o espt1'ito organiza-: um coxo, essa gen e e apa-,

to. O Vasco vai enfrentar 'ocasas de meretrício, situadas das as conveniências eleito- dor e disciplinador do Maj. nhada de surprêsa e .se es-

R· A Flamengo. O jogo vale um ..

no Bairro Bom etíro. S rais da V.D.N .. A Comissão Jaldir Faustino da Silva [ez panta deante da sua in-
mulheres reagiram "J', Ien título. E, fiquemos por aqui, . dI' d Ed

- sustentável situação.I • ..;" j'

S C t
'. que se encarrega esse ser- no nstltuto e ucaçao -

t t t }
.. , a espera que anta a an-

.,. .,.

-

, , M tamen e con ra os po rcrars,

bilí t
vwo �mpatr.tOtu:o e constl- está sendo, destruido dia a entem e remen em com

D' 1 J'" t d na se rea Ilite peran e o >

, • •
-

dlVU gou-se que os rss cI. os

'bl'
'

I tu ida. da"pl'opna dwetora do dia. Os professores que de- escaro,

d .. : seu pu lCO.' bUni os estão negociando a-
ram todo o apoio àquele mi- Falam em opinião pú li-

côrdos militares com oPa-

T' I M',

' litar para a sua obra de re- ca como se fôsse ela uma

quistão, Iraque e Al'abia
.

cupemção m�ral do e�uéan- coisa capaz de ser desviada
.

Saudita. Chegou ao Rio dário _ é que não gozam de seu curso fatal, isto por-
procedente de Rom�, o C01'- • • •

de efetividade _ já -estão que a opinião pública já
po do embaixador Cristia· ,sendo dalí dispensados e re- está fartamente documenta-
no Machado, vítima de co- CANTANDO DE GALO... ravanas) empurrando- de- movidos. da para esmagar na primei
lapso cardiaco, no dia 26 dI! Na atual conjuntura ,ad- pois o abacaxi, nas mãos do O Prof. Meira foi o pri- r� eleição os que querem
Dezembro último. � O sr. mÍnistrativa do Estado, é de Governador 'para a c,õmpe- meiro. Out1'os se1·ão afasta. subverte-la.
Jorge Daux declarou �o re· ress�ltar-se (por evidente) tente (e imediata) chance- dos, de qualquer jeito: ou- Ela já viu, já conseguio
dator desta secção, que o- a supremacia de um Secre- la. Tudo muito simples e, tra� designação, uma bolsa orientar-se e tem consciên
magestoso Cine São .)'os� tár,io do Govêrno, sôbre os sobremodo" acomodado. O ob1"igatória, etc., etc.. E os cia e forças para não fra
será inaugurado no dia 19 demais. De começo, p�eten- sr. João Colin, da Viação e afilhados serão -nomeados quejar deante de tantas in
de Março. (Uma prO'11('ssa deram disfarçar a constran- Obras, estourou (em Join-

para as ausências f01"çadas. ver<!ades e mentiras gros-
que se cumpre), gedora (e humilhante) si- ville; longe do mandão) ,di- Enquanto isso, possivel- seiras soltas ao vento.

xxx túação. Depois, ,foram se a- zendo que as verbas de sua �ente a comissão de toma- Prestigio não é coisa que
O Presidente do Ccnse, costllmando, com o correr secretaria mal davam para da de 'contas, alí funcionan- se faça à custa de hi'pocri�

lho dos Ministros da Itália dos tempos e ante a vista· fecl�ar um buraco-de-dente, do, achará jeito de explicar sias nem de promessas ir

Giuseppe Pella, rt!Tlunciou J grossa do Chefe do Execu- _quanto mais os buracos das I: as ditas do S1'. Sul.livan, in- realizáveis e muito menos

à chefia do gabinete criSlão.-, tivo. Só os cégos não viam estrada,s. E ficou nisso. O clusive aquela que foi dada com os médotos empregados
democrata. O Vaticano a- o sr. Bayer (secretário da sr. F�rnando Melo protestou como paga (de trinta e tan-) pela situação atual.

,nunciou que o Papa Fio X Fazenda), fazer e desfazer. (a sos) entre as quatro p�- tos mil cruzeiros da Caixa Todo o mundo esta farto
será canonizado no próximo Somente os surdo não ou- redes do seu gabinete. Fulo, Escolar) a'uma fi1'1na ,desta de esperar sem ver objeti
dia 29 de Maio. Completou viam o cantar-grosso do ti- de raiva, mas com um sor- Capital, que nada recebeu. vamente nada. O que se sa

'78 anos de idade, o chance- jucano, mandando e des- riso (superior) enfrentou o E dize1'-se que o atual 00- be é que tudo isso não pas
ler Konrad Adenaner, dâ mandando. A penosa situa- desalmado comedor de ver- vêrno prometeu retimr o sa de um romance de fico
Alemanha. Falando em ção, finalmente, ca�u n� 1'0- bas, di�posto ao que désse ensino de influências- políti- ção, cujos personagens vi·

Campinas, o sr. Adew,ar de tina. E, hoje em dia, a con- e viésse. No instante exato, vem somente na, imagina-cas ...

Barros declarou: "Ou to- dição sine qua, para o can- vel'ificoü que tinha deixado Que patacoada!
mamos conta do Brasil,des- didato a Secretário d'Esta- a coragem em casa. E o re

ta vez ou nunca mais�'. do, é receber e acatar 01'- vide hão, veio, passando o

Transcorreu o dia de "San- dens (e estrilos) do ilustre sr. Ferpando l\;1elo (mais
tos Reis". Foi encentrado varão da Joaia. Sem piar uma vez) de fininho, como

\ morto, em seu apartamento" nem dar muchôchos. Resig- se não'líouvesse acontecido

em São Paulo, o esportista nadamente. Agora mesmo, I nada. C�mo se casca de aba

Roberto Gomes PE!dl'osa, inúmeras ver]las foram cor- caxi fôsse camúrça, nylon
Presidente da Federaçã(J tadas, anuladas, discricioná- ,ou veludo... Emquanto o uma aliança secreta com

Paulista de Futebó1. riamente.
/

Sem a 'mínima sr. Jo�a,�ayer, vóz grossa e

xxx satisfação aos colegas de Se- pódão.:tla:;' dextra, gargalha
O Congresso do,>, Estados cretariado. Ditatorialmente, e assusta os seus colegas,

Unidos,deu início à legisla- o

s.r. Bayer
fêz os cortes que

I �ob a passividade budis.ta e

tura ordinária de _54. Fala- entendeu (emquanto o sr. moperante do sr. Irmeu

se que o presidente Eise- Bornha��en . fIenava em
I Bornb,aus�n ... Crédo!!!

"""'.......__..n,_hower sofrerá oRosi.çãO; de custosas e avantajadas ca- ','
... BÇ'M

truanêsco, sem jeito, sem

sal e sem sabor.
Os métodos são os mais

gozados dêste pequenino
mundo. Lendo-se "os moti
vos" em que se calcam esses

caneteiros, vê-se logo a en

taladela em que se mete-

ramo

Ilógicos, incompetentes e

tardos nas respostas, procu-
ram inverter situações e jo
gar sôbre as costas largas
da oposição, punhados de
mazelas que tiram de seu

próprio lombo, com esgares Ide quem tenta aliviar a cal';
ga sobremodo pesada.
Como é muito mais fácil

ção dos caneteiros oficiais.

Enquanto a oposição se

firma na consciência da

massa, a situação se desme
lingüe por falta de sangue
novo. Fina-se clorótica, não,
havendo mais vitaminas que
possam reerguê-la. Padece
de mal incurável. Está irre-

mediávelmente condenada.
Não há jeito. E não se, diga
que somos os culpados..Cul,.'
pados sãó os que levaram o'
govêrno a êsse estado de

inanição absoluta. Serão
seus cov:�irQfl_ a.qu�les qlJe ._..,.,..._.,

pois, a "Agerpress" não sõ
mente anulou êste artigo,
como também ordenou aos

jornais que não publiquem
outras informações relati
vas ao acontecimento.

E, até lá muito ainda terá
a "Opinião Pública" que
ver e contar.

P. YAKA

INGRATIDÃO
O pasqúinete da Tiradentes zangou-se e vomi

tou desaforos a propósito da Mensagem do sr. Go
vernador. Essa mensagem, contudo, seria miragem
se não fôra a nossa crítica. O Governador abalara,
para passar o Natal e Ano Novo lá rias delicias do
Rio. E neca de se lembrar do Povo. Fustigamos-lh.e
o gesto. E, então, às pressas, no dia 31 foi feita a

Mensagem. Ninguém a ouviu, pelo rádio, porque
nem tempo os palacianos tiveram para anunciá-la.

Para cobrir a má impressão, veio lá pelo jor
nal a informação de que S. Exa. "na festa -de Natal,
se encontrava, como todos nós, ao lado. dos entes
queridos, de sua família". I,

Mas essa mesma imprensa se ilustra de clichés, '

mostrando a digníssima primeira Dama do Estado
fazendo, aqui, as festas de Natal da L.B.A.!

A Mensagem foi resultado da nossa crítica. E
os' ingratos ainda nos agridem, depois de corrigi- \�
rem a gafe oficial em virtude dos nossos comeu-v .r:
'tários! � /t. '

-..

COINCID�NCIA
Sempre. que há uma eleição, em município do

interior, por lá aparece, às vésperas, o sr. Bornhau
sen, com, suas promessas: Agora S. Exa. andou por
São Francisco, onde hoje o povo elegerá o novo
prefeito. E o jornal rosado explica que S. Exa. lá
foi "em razão de insistente convite do seu povo al
taneiro e digno". Desde quando SOS é convite?
Desde quando o' dep. Mascarenhas é o povo de' São
Francisco?

"

INTRIGA TOLA

Quando Vice-Presidente da República o s/
Nerêu Ramos, a U.D.N. catarinense pretendeu proi
bi-lo Ide tOIRap' parte em campanhas políticas. Para
repelir � estultà pretensão - pois os vices-presi
dentes sómente quando no exercício da, Presidên
cia dispõem do poder, ao contrário dos governado
res - foi feita uma consulta ao egrégio Superior
Tribunal Eleitoral. A colenda Corte decidiu, por
unanill}idade de votos, que os vices-presidentes não
estão, absolutamente, impedidos de participaçãoativa nas ,pugnas �leitorais.

EXEMPLO

No exemplo do seu antecessor é que se de
via mirár o sr. Bornhausen. O dr. Aderbal R. da·
Silva, no govêrno, não prometeu agir acima dos
partidos,_ pois sempre se confessou partidário. O
sr. Bornhausen, apesar de jurar que, se eleito, a
U.D.N. perderia um ,éorreligionário e o Estado ga
nharia um Governador, é, nos pleitos, o grande ca
bo ele!toral da eterna vigilância. Aderbal foi um

magistrado e um democrata; Irineu, um agente da
cabala, empenhado na coacção eleitol'al. Essa, a
imensa distância que os separa.

'

A LEI!

Entende o Diário, que isso de criãr mumClplOS
sem a manifestação das Camaras Municipais é que
é o certo. E que há um pessedista desconhecido
(sempre a intriga) contra a doutrina de a criacão
de novas comunas depender das Camaras. Ai�da
ontem publicamos, a respeito, extenso noticiário de
São Paulo. E dele se vê que a exigência de serem
as Camaras o órgão competente para a criação, é
do Procurador Geral da Republica e do próprio
Supremo Tribunal Federal, que assim já decidiu.
A bancada do P.S.D. respeitou essa decisão, como
lhe cumpf.ia fazer. Agiu com a lei, na sua mais altà
e irrecorrível interpretação. 'O resto é asneira gros
sa do Prof. Radar - jurisperito e constitucionali�ta
diplomado pela Escola da Vida.
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