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Desocupação Militar
LONDRES,13 (U. P.) aéreas próprias para a au-

__ .. ii :,----gzVi!O---
- Fontes díplomátícas des-

I

to-defesa.
'�tta capital disseram que a; Entendidos em assuntos.';
DIRETOR

Rússia provavelmente pro- scviéticos chegaram a esta' Ruben. de
Iporá, na Conferência 'de', conclusão depois de anali-; Arruela Ramol

Berlim ,a retirada de tôdas sarem as propostas soviéti- i IEf:lItTE Ias tropas. estrangeiras da . cas sôbre a Alemanha nos' D· F-

Alemanha até :o fim de ..
I últimos dois anos. Espera-I omlnto..-,

1955. Prognosticam também se aqui que o ministro do d. Aquiiio� •

que o ministro do Exterior Exterior francês Bidault��

soviético, Molotov, insinua- tome firme posição ao lado Edição de hoje - 8 paginas

rá que a Alemanha unifi- dos Estados Unidos e da- p' 1:M 'dacada (�:verá contar com Inglaterra na rejeição de ape· oe em
forças. terrestres, navais e l tal plano.

da Afeman
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!

l<?mlJi. antiso Diá�
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Ano XL�

Florianópolis, Quinta-f-eira, ú-ã; Janeiro de 1954
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Circulação:·
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NOMEAÇÕES NA PASTA DA SAUDE
, .s-r".:.....

Ferreira Limaverde; díre-

RIO, 13 (V. A.) - Foi AUMENTO DOS BANCÁRIOS CARIOCAS tor da' Divisão de Organí-
assinado decreto nomeando

I
RIO, 13 (V..A) -. O noticia divulgada pela' "A- zação Sanitária, o médico

o sr. Luiz Moraes Barros presidente do Sindicato manhã';: segundo' a' qual o sanitarista classe "K",. Bi

diretor da Carteira de Co- CiOS Bancos sr. Luiz Miglío- ministro Osvaldo Aranha chat de Almeida Rodrigues;
mércio Exterior. l'a, assim comenta hoje a t€l'-se-ia. comprometido eóm diretor-geral do Departa-

- fJ ministro João Goulart a mento Nacional de Saúde, �-.

c]{:terminar que o� bancos' I o médico sanitarista Herna- NOVA IORQUE, 13 (U.
ôficiais concedessem a seus I ni de Paiva Pereira Braga; P.) - O almirante refor

funcionários. o aumento deI
diretor do Serviço Naci�nal mado, William H.' P. Blan- '

'30 por cento obtido pelos de
.

Febre 'Amarela, o sr. uy,7 cujos testes de bombas

bancários paulistas: Luiz Ferreira Tavares

L.es-l'
utômícas contra vasos de

"Não creió nessas ínfor- sa; diretor-geral' do Dopar- guerra modificaram toda n

rr-ações-principalmente em tamento.Nacional da Crian- concepção. de combate na

relação: ao Banco do Bra- ça, o médico da Prefeitura I val, faleceu, hoje, com a

s.l que desde o começo das do Distrito Federal, Necker idade de 6.3 anos, num hos-

negociações disse não co-n- Pinto; diretor do Serviço pital.
.-

preender a razão do ac: y.

G S 47 002 40 8 00 A ' RIO, 13 (V.A) - O pre- Nacional de Lepra, o lepro-

r " "_ 7. 11, Ate :::n;: !��i.�bl�:c':7�: �::;:, T::azM�::::::��:,�
31 d O b 1na

pasta da Saúde' nome- sas; diretor, do Serviço Na-

e elem ro
.

ando, e� comis�ã�:, diretor cional da Fiscalização da
do Servico Nacional de E- Medicina, o médico Vasco

ducação 'Sanitária, o sr. A- Barcelos; diretor da Divi-
são de Orçamento do De

partamento de Administra

ção, o assistente, técnico, sr.
Wellington Brandão Júnior

e, diretor da Divisão do
Materialzló Departamento �

de Administração, o médi-

<:_o Abel Ferreira Beranger.

la Caixa de Amortização, as da em circulação atingia a maurí Marcelo; diretor do

emissões de papel moeda, quantia de Cr$ Serviço Nacional de Cân-

só no mês de dezembro ul- 44.904.846.05800 subindo cer, o sr. Antônio Mendes
I

' ,

timo se elevaram a para Cr$ 47.002.407.811,00 Prudente de Morais; dire-

Cr$ 2.087.561.753,00. A 30 até 31 de dezembro do ano tor do Serviço Nacional de
de novembro, ó papel moe- j proximo findo.' Peste, o sr: Aristides Celso

VEREADORES NÃO TÊM IMUNIDADES

RIO, 13 ·(V. A) - A Judith Lins, da Paraíba.

respeito da decisão do Su- j-rocessada pelo prefeito do ')

premo Tribunal Federal de nunicípío de Cruz, está su-

que os vereadores não têm [eita é 'responsabilidade RIO, 13 (V, A) - De

.

- imunidades a reportagem criminal. Mesmo na hípo- acordo com um quadro de

procurou o sr. Alceu Bar- tese das leis organicas nos .nonstrativo organizado pe

bedo, procurador da Repu- municípios conferirem aos

blica que declarou não legisladores
'

munic i p a i s

constituir novidade, acres- imunidades o' privilégio'
centando: não poderá prevalecer con-

Nem a Constituição tra a letra da Constituição
feder-al, nem as constitui- conforme precedente firma

(ões estaduais conferem do pela mais alta côrte de
imunidades aos vereadores' justiça do país".
que; no caso da vereadora I -

.

NOVO DIRETOR DA
CACEX

"ALECEU ,O ALMI
RANTE WILLIAM P.

BLANDY
-'-----_.-.---

,Seguro Agrário·
I '

Em defesa do agricultor, do colono e do pe-
cuarist8� O Preso Vargas sancionou a lei

do e em oficio, acentuou
O dual ajustamento das tare-" cc rrespondente, ao prejuizo I inicial 'de 100 milhões de

que não estaria sujeita a

presidente da República f.as de prêmios, outras ihi- dos excedentes do maximo
I cruzeiros, ficàndo reserva-

qualquer convenío, Aliás

s,anc.ionau ontem a lei, ,ín.s- ciativas de .ape�feiçoamen- exigível

t�cnica,mente, ,P�-l
dos à subscrição do

Teso,
u-

_ _
_ e�tá a Justiça do Trabalho

tituindo ? seguro agrarIO, to e generalização do mes- - :tq, operaçõea.de .retrocessão 1'0 Nacional "3-0.000
_ ações 'discutindo esse assunto, is-

destinado 'à preservação

I
mo seguro. 'd� seguros, agriirios. A lei de mil cruzeiros cada uma; ,

.

-

- bri �

das colheitas e rebanhos Os recursos' -do Fundo �q,j�oriia'o gdV:erno;.fedàral 50.000', a��s"'a:eSiiPant-se f�o.se, :s:_Q�, na� °drtgaC.'J
a

- I' id d d
'- , .- . �

• respeitar os -acor.os fixa-
contra a eventua 1 a e e serao- administrados pelo Q celebrar acordos - com os às entidades de .economia; l'..

I· d R
-

d E d M'
,-. aos pe os -sindieatos.

riscos que lhe são peculia- nstituto e esseguros o �sta os e umcipios p ara mista, bancarias, ressegu- -

d
. -'

,

di
.

E b II' Brasil ês de j
-

d
. A emais, nao acre tto

res. �.sta e ece a ei que 1'aSI ,atraves e seu con- 'execuçao o seguro agra- radoras e autarquícas

in-,
., O ld �

, .

. Que o ministro sva O.n-

na concessão de financia- selho técnico, que estabele- -rio, poden?o, para esse fim, -cumbidas do amparo e fo- ,-
h d d'd

,
' r&n a a ote me 1 a para

mento às atividades rurais, (:cra as bases de seu em- ::H instituidos, junto dos mento da lavoura; 2.0.000
f 'b

" .

d d
.'

. '

. . d
'

d orçar os . ancos a cumprl-
quan ,o garanti as por apo- pl·l�gO. Tal fundo constItUIr- t-partamentos a ministra- dções caberão às socieda-

rem a portaria. Só se o ml-
lices de seguro, este será S,�-3 por contribuições di� Uvos da União e ao Institu- êles de seguro e capitaliza- �istro"dispuser de um m€'i.o
considerado fatal' de redu- ver::�s, que venham a ser to de Resseguros" .orgãos ção nacionais e estrangei- legal para tanto. Arbitra,
��ão de juros, de conformi- estabelecidas p'elo Conse- consultivos otJ de assistên- l'as, funcionando no país.
dnde com o que dispu�er o il'o Técnico do Instituto de cia técnica, de que partici-
rEgulamento. _Resseguros, _por 'l;lma quo- pem os Estados e Munici- vITIMAS DE EX-
Ao Instituto de Ressegu- ta-parte correspondente a pios. PLOSÕES ATO-·

lOS do Brásil !!aberá promo- :;0% dos lucros liquidos da Em seu artigo 21, a nOVa MICAS
ver estudos, levantamentos U!lião, por dotações orça- lei autoriza o Poder Exepu- ,jlf"
e planejamentos para a ins- n.,t.ntari�s anuais; . durante tivo a organizar uma socie

ti·tuição do seguro agrário )S f l imeiros -exercícios, pe- dade por ações, com sede e.

uu. todo o �erritório nacio- ':1 G1Hota de 10% dos lu- fôro no Rio de Janeiro, pa·
nal. Para isso entrarão em TO!" liquidos dos estabele- ra desenvolver,

�-...-�.....,._,.�,._.....................,....- • ....,.J"'\............
- - va..w. - ......,

A . Eleivão
RIO, 13 (V.A)

a situação permanece inal

terada, sem outras con,�e5-

ú··SJI

friamente não o fará. QU2n
to -aos estabelecimentos fi-'

liados - ao Sindicato dos

o resultado do pleito realizado no domín
gO'último em São Francisco, foi o seguinte:

UDN 1393
•

PTB 890
.,.

PSD..... 674
PSP . 153

NOVA IORQUE, '13 (U.
P.) - A Companhia Ra-

>:ões"

Foralll anuladas três urnas, por motivo
dE:: irregularidades.

'

Pelo resultado acima foi eleito prefeito o

sr. Antôuio Silva, nosso antigo colega de im -

.

prensa.
'

Bancos posso assegurar qlJ(;

PORTO

constitui o primeiro sinto
rumores I:ecentes ,quanto a ma de "queimadura" entre

:;ucess�o band.éirant_:, indi-, as vítimas de uma explosão
cám forte artlclllaçao _

em �.'tômica. '

torno do galo Estillac Leal,

!.� O,· u i(iári�ação os serviços técnicos
r:as repartições federais, es
taduais, municipais, autar

quias e .estabelecimentos
bancários oficiais, de finam
ciamento à lavoura i._ à pe-

cuoária. d' 1
O fundo será aplicado pa-

NÃO É'CÀNDIDATO
novo IP oma legal '

'. t·t/'. "f d d
...

b'
• ra reembolsar os retroces-

:ns 1 tu o un o e esta 1- I .

. ;. sonanas do Instituto de
hdade de seguro agra'ho",' ..,

j lesseguros, cOpl a quantia
cuja finalidad'e é garantir a

viabilidade dessas opera- -�o

ções, atender à cobertura

complementar dos riscos de

catastrofes, perrçitir o.gra-

dio Corporation .of Ameri
progressi- Cél� acaba de

de
preparar o

:;rc('i1tos bancarios da Uni- ....:amente, as operações "�anguinômetro", aparelho
10, destinados ao financia- lieguro agro-pecuarios, sob

capaz de proceder a uma

n"uJto da lavoura e pecua-l
a denominação ·de Compa- d:pida contagem dos gló-

) 1.1 <2, ainda, por contribui- �lhia Naçional de Seguro
- bulos do sangue nas pes-

�i�E'� dos Estados e Municí- Agricola. Terá ela o capital
�oas expostas a radiações
atômicas.

---._---

Sabe-se_ :que a diminui

I;ão dos glóbulos do sangue
RIO, 13 (V. A) - Os

licença à Câmarapara. prõc�êssar
Teoório -Cavalcanti -

,.
.

pios.

tendendo ao que requereu
o promotor Benjamin ,Ra
J?la, que funcionou no res

pectivo processo, oficiou à

WASHINGTON, 13 (U.
Camára de �eputados, soli
citando a neeessaria licen

O cusou hoje uma proposta, lo, onde os ,propugnadores P.) - O imperador da E-

do Partido Independente de candidatura teriam por tiopia, Haile Salassié, visi- ça prevista na Constitui

rela qual se pediria aos base uma campanha fl,mda- tará a capital dos Estados <;ão. Federal para proéessar

Ú
o deputado Teriorio Caval-

EE. nidos a independen- mentalmente de carater'na- Unidos, 'em maio vindouro, .
.

.
'

"d pA R cI·onalI·,sta. Edp' f'
-

- , canb como .. autor mtelec-,
CJ a e orto ico.

' e OIS ara uma excursao •
, l�' A

-

.

-1
tual e principal- executor do Jl1arI'nheI'ro c t

Por outro lado, os legis- No entr,etanto - segundo pe o. paIS. comumcaçao ..
-. ' om um erno

1 d
.

.

f "O GI b " d'd h" 1 C
a-FSaSStnlO do deputado AI- �7UI desbota"do, e com um

:'i ores aprovaram por 42 m 'orma o o - to,- cxpe 1 a, oJe, pe a ' asa '
.

.

.

..... d'
'

. ,bino Imparato e de seu au- sobretudo com 20 ano.s de
votos contra 14, uma pro- dos os elementos c�vis e nranca, IZ que o lmpera- ,. . .'

d'd '1 1 d
'

f . , h' d xIhar, o ll1vestIgador Be- uso.

posta o p�rtI o majo.riia- mI itares.. iga os ao gene- aor a rlCano sera ôspe e

elO, ::> Popular Dem.oci'áti- ral Estillac, Leal �afirmam oficial do. pre�i-dente Eise-' l'ECO. I
;",��"

co, pela qúa} se afirma que qUErO mesmo de modo al- nhower, durante varios I No seu of.ício) o juiz as- '0 dr. Einstein fêz umá

LPôrto Rico ,é um.. país .li-. i gum aceitará a. �nd�cação I
dias

..
A :isita de Salassié é severa que existem indicios" rrande concessão a socieda

vre, associado voluntarla- de seu nome, pOlS nao de-
I
a prImeIra de um sobera- suficientes' nos autos que

I
de: foi de meias. 11:le nor

,!l)en�e C_9m_ QS .Es,tªd.o� t!tti-I s�j�
.

c<:mcorr�� a qualquer no d�. �!i9.Pta aos Estados. caracterizanl a culpabi�ida�,I"malmente não. as lUla na ci-

dos"., cargo eletivo.
. . Unidôs. de daquele parlamentar no

1
dade universitária Ae Prin,

RIQ, 13 (V. A) - O, 1 uidoso assass-inato de

Im_-I
deputado Tenorio Caval-·

j�iz José �avega Creton, i�ara.to. Daí o-int:resse da ecanti -para a consequente_
tItular dfl comarca de Ca- ,JustIça_pelo deponuento do formação da culpa.
xias, no Estado do Rio, a-

O GÊNIO FOI DE MEIAS

(:STATUS" DE POR
rro RICO

JULGAMENTO DE
, CONSTITUIÇÃO

RIO. 13. (V. A.) -

S. JOÃO DO

Segundo tais rumores; o ex

.ninistro da Guerra, tendo
sido um dos dirigentes • de

revol�ção de 1924, seria

personalidade de �argas
possibilidades em São. Pau-

�IAI A WASHING
'.i:'ON O IMPERADOR'

_.."

nA ETIOPIA

HICO, 13 (U. P.) - o Le

gislativo de Pôrto Rico re-

NOVA lORQUE, 13 (U. ce:ton, onde 'seleciona alta
P,) - O ci�tista Albert hsica e alta matemática.

o RISO DA CIDADE···
lfIinistro Mario, Guimarães,
relator da rep.resentação do

procurador geral da Repú
blica sôbre a incontitucio

na_lidade' de trechos da

Einstein apresentou-se num

<:.asamento de gente da alta
fOciedade

.

novaiorqu i n a,

1 ealizado no elegante Plaza

Eotel, de gorro de lã, de

C'onstituição gauch.a, acaba

de lavrar despacho, pedin
do informações à Assem

hléia ,Legislativa do Rio

Grande do Sul. Assim ,o

julgamento dessa represen

tação só será realizado em

abrjl, $l!lÓ;; I:\S f�:da��fore_n-
.ses.

"".. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M' E O -I C O S I AD.VOGADOS r
MÁRIO, DE LARMO I DR. -'ALFREDO DRA,-'WLADYSLAVA rDR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO

CANTIÇAO
'

CHER,EM I' W. MUSSI
.

'

ROS VIEIRA I R�dação e. Oficinas, à rua

.
i .", Cpnselheim Mafra, n, 160

- MEDICO -

I
.. e

- ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx Postal 139
CI�íNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL UE

'DR ANTÔNIO BIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS 'A.

A D U L TOS
. DO�NÇAS MENTAIS. I

" "
- Santa Catarina - RAMOS. li:

Doenças Internas .EAx-�lretor ',dO Hospital : l_\iUSSI 'Gerente: DOMINGOS F. DE
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant Ana.

,

__:_ MÉDICOS :- AQUINO.
RINS - INTESTIN08 ?oenças nervosas e, men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da' tais.

A •

GERAL-PARTOS e Representações . A. S. La-
SIFILIS 'Impote�cla Sexual. Serviço completo e espe- • CONTABILIDADE ra,. Ltda.

Consultório - Rua 'I'ira-. Rua T�radentes n. 9. e ializado das DOENÇAS DE/ Rua Senador Dantas, 40
\-lentes, 9.

'

Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
ADVOGADO:

- 50 andar.
'

HORÁRIO: _

horas., métodos de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapani Te!.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. ,tratámento. Causas cíveis e trabalhistas
Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA
- HISTE-

CONTABILISTA:
Reprejor Ltda.

Te!.: Cous. - 3.4�5 - Res. 54 - Estreito. ,RO - SALPINGOGRAFIA AAcsásCuniotoGarf�bal�i S. Thiaglo Rua Felipe de Oliveira, n. '.,iIIIt::,':::-""'-'."-:,--,
--------------------

_ 2.276 _ Plorianõpolis. _ 'rEL .
._ 6245. _ METABOLISMO BASAL

s Iscais em gera. I i1i-
�

DR. ROMEU BASTOS' DR. MÁRIO WEN -

Radioterapiap 01' ondas
Edifício "JPASE"-5° andar

21
'l��. �;2���;�"- Sã'O Paul'O

.'

NeUoC I-oScurtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS

PIRES
.

DHAu'SEN / �aios �ltra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- Na Capital I '

L MÉ'DICO _ Cl.tNICA MÉDICA DE erme 10.

RINDO
An'O . . . . . . .. Cr$ 170,00 .��,,:

Com
\ prática no

_
Hospital ADULTOS E CRIANÇAS' Consultócio : Rua Trajano, Semestre .. .. Cr$ 90,00

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

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

Janeíro C lt D 4' 6 h Horário: Das 9 às 12 ho- S t C <ii! '1000onsu as: as as 0- emes I e .... r'IP -I- , I'
CLíNICA -GERAL DE raso ras - Dr. lVWSSI. BORGES Anúncios mediante con-,

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18. horas - Dra. ADVOGADOS tráto. I
Consultório : Av. Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. I

MUSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

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

devol-I-Horár io ; Segundas e QUi�l-' OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides.

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

DR. NEWTON
de Recursos.. A direção não se respon- Um conjunto de casas de madeira - Estreito'

horas.
ESCRITÓRIOS sabiJiza pelos conceitos emi-l Lotes de terreno situados na Vila Flórida �

Resid.ência _ .Lux Hot.ell D'AVILA Ploríanópolís - .Edif íeio tidos nos artigos assinados. Estreito, em prestações suaves e sem juros;
DR. JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL !Sã'O Jorge, rua T'rajano, 12 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky

_- ap,t... H.O Tel.. 2021.

I E 1° d I 1 '_0---.-,'-(---.... - I di d d
' ,

VI IRA D�oenças de Senhoras _

-

..

an ar ---: sa a
....

_._,__,,_ ,__.,_ 'me 111 o, ca a um, 13 x 50.

DR. WALMOR ZO- Proctologia - Eletricidade RIO de Janeíro - Edifício Uma �ila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado:

ESPECIALISTA EM DOEN- Médica Borba Gato, Avenida Antô- ,rarmacias Uma Casa dé alvenaria na rua Fernando Machad�'
. MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vítor nio Carlos 2D7 - sala 1008. Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

mplomado pela Faculdade. DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - 'I'elefone :
,____ de Pldn tão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);

Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica 1.507. I DR. CLARNO G. 10 D' S - F
,.'

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo
U· ld d d B '1 C I À J ,la anto - armacia 1'>. 20 x 2280' '

'
,

mversi a e o rasr Geral do Rio de Janeiro, .na onsu tas: s 11,30 horas .' I �, "

Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das UI horas em GALLETTI - da Fé - Rua Felipe Sch-. Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO _ rr.idt.

. '!medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.
'

(Serviço do Prof. Octávio lwaye no 1I0spital São João Residência: Rua Vidal R�a Vitor Meírelles, 60. 2 Sábado (tarde) - Far-
Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422. FONE: 2.468. mácía Moderna - Rua João I

---'--------------------

Ex-interno do Serviço de C
-

D N FI . ,

r I. Cirurgia do Hospital
urso�:na���t;:�to a-

DIt. GUERREIRO DA
- onanopo IS -

Pinto. OLHOS � OIJV1DOB -- RAJUZ • OABOAPlTA

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das ,FONSECA
...__-..--.. ...............----- 3 Domingo - Farmácia

i DR. GUERREIRO DA FONSECA
Janeiro 10 às 12 horas. Especialista do Hospital I

Moderna - Rua João Pin- .Jeda)JRa ........aI
Médico do Hospital de

'

3a8. e 5as. feiras de 15 às' Moderna Aparelhagem Informações 'to.
_

\ ,,!Mofta d.
_

Oeulos - Éum. d. )'11&110 d. Olho para

DOENÇA�a,��a:�NHORAS às 18 horas. , Lâmpada de Fenda ;:_ Re- '. . 9 Sábado (tarde) - Far-
'1l•••1fJeqlo da Pra.. lo ArWrial. _

Atende 'no Hospital de f'rator _ Vertometro etc. /'Ufels ,.

S A
)Iodara. Aparelharem.

- PARTOS:--OPERAÇÕES .Caridade, de 8 às 10 .honas. Raio X, (radiografia da Ca-
. O leitor encontrarã, nes-

macia anto ntônio - c.a.a1&trt. ,- VI••o.de I. Oue,�... L,
Cons: Rua João Pinto n. 16, Consultório': Rua Vitor, ) R' d C

Rua João Pinto, /'
,I

.

d 00' 800 -1-') beça - etíra à de '01'- ta coluna, informaçõt>,s que
- as 16,. as 1, Meireles, esquina com Sal- pos Extranhos do Pulmão e necessita. diAriÀmente' e d" ,10 Domingo - Farmácia

horas. danha Marinho, Esofago. ,I im_e(ljato: S,�nto AnJtônio ....:. Rua JÓâo_
Pela manhã atende' R id

..
T

' , - . \
. eSI êncía : ravessa Receita para uso de Oculos. JORNAIS Tetefnne Pinto.

diÀriamente no Hos-
...... ,

Urussanga 2. - Consultório - Visconde' O Estado 3.022 16 Sábado (farde)pital de Caridade.
. _

Apt. 102. de Ouro Preto n. 2 - Altos

I
A Gazeta :

'

'.

26561Residência: .. 'Farmácia Catarinense -

DR VIDAL I da
Casa Belo Horiz.'Onte). Diário da Tarde ... 3.579

R
'

T
.

Rua: General Bittencourt •
_

.
'. Residência - Felipe Sch- Diário da ManhA .. ' 2.463

ua r'ajano,

n. 101. CLíNICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Tel: 1.560. _\ Verdade Z.010 17 Domingo - Farmácia

Telefone: 2.692. CONSULTóRIO --:- ):!"eli-

I
Imprensa Oficial '" 2.688 Catarinense - Rua Traja-

_____,_� Ipe Schmidt, 38.
- ,DR. SAMUEL HOSPITAIS. ! no.

DR. ARMANDO VA- '

CONSULTAS -, Das 4 FONSECA De Caridade:

I 23 S'b d ( d)
LE'RIO DE ASSI'S �<: 6 lloras. CIRURGIÃO DENTISTA 1 (Proved.or) . 2.314

a a o ,tal' e _:_

I
'4_ I (Po ta 1 ) 2.036 Farmácia Noturna - Rua

, lt" R 'dA' r r a 010 .

- MÉDICO - RESID:E:NCIA - Crispi�n Rons� '01'10 / M es� e;cla5: Nerêu Ramos , :1.8311' Trajano. _" i
Dos Serviços de Clínica In-: Mira 25.

.

uCal, .ernaGll OI acC� 'O, .' Militar ..... ,. .. .. 3.157· 24 Domingo - Fa.r,mácia 'I'fantH da Assistência Muni
.

, mICa era - ll'urgla S- S 'b t'ã (C,

-

I FONE - 3 165 I B I 'D t d
' Pt' ao

e as I o asa Noturna R
.

a T
cipal e Hospital de Caridade'

..

I
�ca. en.auras

- 'On es
de Saúde) . . . . .. 3.153

'

- u ralano.

CLíNICA MÉDICA DE I M'Ovels e fixas. M t c'd d D t
30 Sábado (tarde) -

_ I . a ernl a e ou or

CRIANÇAS E ADULTOS DR. ANTÔNIO MO I HRUO:Ro ÁXRleoInDfra-vermedlh<>. Carlos Corrêa ... 3.121 Farmácia Esperança - Rua

I'_ Alcrg' ia _

-

.• _..... : e se
..
gun a� a CHAMADAS UR- C Ih' M f

Ã IdO 12 h
onse ,elro ara. --------------------

ConsuIt,ório: Rua Nunes i NIZ DE ARAG O . �exta-feH'a a� 1 as ,0- GENTES 31 Domingo - Farmácia'
Machado, 7 - C'Onsultas das ,Ias, e das 1� as 18 horas... Corpo de Bombel'ros • 31· I

P I R
'

,

D 830 12 h a a
.>. .., Esperança - Rua Conse-

'e' I" I
/

15 às 18 horas. CIRURGIA,TREUl\1ATO- ,as, as 'OI' s os
Serviço Luz (RecIa- I

-

ro a es aurao eResidência: Rua Marechill LOGIA
/ sabados.

a
-

8) . 2.404
lheiro Mafra.. I -

� CL'NICA NOTURNA
m çoe ..

Guilherme, 5 ___: Fone: 3783. ',Ortopedia 1 ' as
Polícia (Sala C6mls- O serviço noturno será

C'Onsultório: João Pinto, quarta e s·exta-feira,s das 19
á

.

)
, f t d I f ,.

às 21 h'Oras. .

. s rio
_ 2.038 e e ua o pe as armaClas

18. Polícia (Gab. Dele-
'

Santo Antônio, Moderna e
Das 15 às i7 diàriamente. gado) 2.594
Menos aos Sábados

••..•...•.

Res.: Bocaiuva 135:'
Fone: - 2.714.

.
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"

Indíeador
, ,

Profissional
O ESTADO

Rio de

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3J8
2.500

o ESTADO·
,- _.,/ ,-, --_

lTRASONO
TERAPIA

.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN
TO PARA INFLAMAÇOES E nÓRES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SINUSITES
INJi'LAl\lAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TIL\T,UfENTO eü.l\1 HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
':'ONSULTORlO - VISCONn'E DE OURO PRETO

- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDt:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113:

de Ocasião'
'_

'.

A SUBRAL, com escritório no EdÍfício São
Jorge - Sala 4, oferece á vend-a:

.
Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'
Duas casas de alvenaría e uma de madeir�

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

,

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

�-' OURAl'fTE TODO DIA

1'\ nos �APCJ05 .. �

�.'",D'�"?', !?A�,Éit '

-::
- �'"

� n � � ��
� 7t' � , •

". �

'Salão de bar e sorveteria, salão de refeicões cozi
nha, depósito e casa ele I l( I adia, tendo uma· ár�a com

Noturna, situadas às ruas Lente para o mar para uma churrascaria.
.

João Pinto e Trajáno. -

Funcionando à' mais de quatr'O anos à Ruâ 27 de
Maio 748. - Estreito,

DR- I. LOBATO
FILHO

Doenças do ,aparelho respi-_
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fo.rmado 'pela Faculdade
Nacional de M�dicina, T'isio
logista' e. Tisiocil'urgião .

do
I

Hospital Nerêu Ramos
Curso de especializaçã'O pe.la
S. N. 'I'. Ex-interno e Ex-as
sistente �ie Cirurgia do Pr'Of.
ÍJgO Pinheiro Guim'arães

,

(Rió).
•

COIls': Felipe Schmidt, :-18
- Fone 3'801.
Atende --;m hora marcada. '

Res: Rua 'São Jo,rge 30-
Fone 2395.· ,

COl\lPANHIAS DE
TRANSPORTE
A€REO

TAC ..

C\'uzeiro do Sul ..••
Panair .

Varir .

Lóide Aéreo ,.

Real .

Scandinavaa. . .

nOTtlS
Lux 2.02]

Mareatlc '.... 2.276

Metropol /3.147
La Porta . . . . . . . .. 1.3%1

Cacique !.4�9
Centnl . .. . . . . . . .. 2.MH
Estrela &.371
Ideal . .. . . .. �.659

-

������lIiíJl�!':Tl<EI'rO
Disque' .••• _ ..... _

' 06l
---------------------------�------------

aCIJ-E
>Agência

de

Pu blicidade =

Caixa Postal. 45
. t'!orianópolis
Santa Catarina

Aceitam-se propostas.

Viagem com segurança
.

e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL-B,R4SILBI80�)-\
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

.

Rua Deodoro' esquina' da
Rua Tenente Silveira:

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

-.'� Lavando com ,(Sabão
l' .

�,,'\2irgem E5:��cialidade
:;da Cla.·· IITIIL :, INDDSTRIIL�JoIDvllle. (ma,ea�ft\glst,adll)
_, I

,economiza-se �têm o e dinheiro

Vende-,e'
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa.
'

Tratar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri-
buirlol'a dos Rádios R.C.A. l
Vitor. Valvulas e Discos.

a�_., ......_....."........,"""-d"""""�.'=.'�-�-_ ..

-- --''''''''-,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

�...... _._Itr •

1° QUESTIONA'RIO Curso ,de Expansão Cullural
f:; ENCICLOPÉDIA, DE SANTA ,CATARINA

'nais e estaduais. Institutos

e Caixas de Aposentado
rias e pensões.

.: 87. Abono de família.

vaso Nevadas. Tempestades. 64.- Estado das industrias Regime de trabalho. Insti-

Interessar as' pessoas ",30. Serviços de meteoro- de alimentação, Gado aba-! tutos debeneficência. Co-

mais eminentes do municí- 1
.

'-'
.

ogia na região. tido, bovinos, suinos, ovi- o�atIvas.

Pinto, esposa do nosso es-
I Vieira, esposa do sr. Odi- pio nas respostas, declinan- 31. Generos e espécies'�o�,e caprinos; Estatística. 88. População do muni-

timado patrício sr, Inámá lon Vieira; dtl seus nomes e as partes dominantes na Flora da re- 65. Matadouros, frigorífi- eípío segundo os recensea-

Pinto, Chefe da E�tação Te-I _ EX:ma. sra. d: Gumer- em que cooperaram", a gião. cos e charqueadas. mentes e cálculos estimati-

lagráfica da Cia. de Servi- cinda G. Neves, esposa do fim de figurarem na Enci- 32. Principais culturas, ' 66. Produção- de gêneros vos. Distribuição por sexos,

ços Aéreos Cruzeiros do I sr. Ataliba Neves do S. A. clopédia. como trigo, arroz, café, fru- de origem animal, banha, nacionalidade, :por idades:

S I
'

P M ,Qualquer pessoa pode es- t t 09 C'I dI'
u . I . ..

as, e C. toucinh.o, linguiças, etc. '1 asses e popu açao:

Sta. Véra Grijó, figl:l-
crever à direção da Enci- 33. Exposiç§t;s havidas Conservas queijos e man- casados, vi6vos, solteiros.

ra. de realce em os nossos
clopédãa so�citando infor- na região. teigas. Taxas de matrimonio, de

meios sociais e prendada ft Preceito do dia mações. 34. Caracteristicas da 67. Industria açucareira natalidade, de óbitos. Emi-

filha da exma. sra. viúva
O expediente pode ser di- fauna da região. Principais e seus derivados, _

grantes e imigrantes. /'

Adernar Grijó; COMO SE ACUMULAM rigidio para a Biblioteca típos. 68. Produção, de farinha 90. Organização politica

_ Sta. Nair Lemos, com- VENENOS
Pública, Caixa Postal '204, 35. Jardins zoológicos e- de trigo e da farinha de do- município. Prefeitura.

em nome do Contra-Almí- . CA
.. I 'I'rib

xistentes, mándióca. Panificação.' '_ amara mumcipai, rr u-

rante Carlos da Silveira 36 O
'

1
partamento de Educação; Pela transpiração eliini- . rganízação da agrí- 69. Fabrico de cervejas. na.

S Af P d Carneiro, que' é o Presí- lt .- 91 Pri
-

t b 1
.

_ r, onso etter, e- .na-se parte dos resíduos cu ura na regíão,
_ I Estabelecimentos

e fábri- . rrsoes e es a e eci-

f
dente da Comissão Direto- 37 F 1 d d 't

.

S
-

dicado funcionário da ir- formados no interior do or-
. erti i a e e reaçao caso

- men os' penais. eparaçao

ma Carlos Hoepcke S.AJ.C. ganismo. O movimento e o
ra. do solo. 70, • Abastecimento dos dos sexos. Assistência [u-

� Menina Marilia-Otilía, 'exercício, aumentando a
SoliciÚi-se igualmente o 38. Agronomia: Granjas. centros urbanos. Aeão da diciária. Estatística.

filhinha do sr, Nestor Ro- transpiração, facilitam a
envio de fotografias de tu- 39. Estatística de produ- COFAP. "

92. Higiene pública. Uni-

1·,
-

d
. I do quanto tiver algum in- "a-o agrí 1 .- I 71 I d- .

t '1 E dades administrativas En
sai e immaçao essas lmpun,-, .' ! ,'" lCU a na regiao, . n ustria extíl, sta- .

-

,

1 E'
teresse para figurar numa 40 E t b Ieei t b 1 . 'd'

- demi Cd' d
Exma. zas pe o suor. IS por C[JE:'

• S a e ecnnen os a-. e ecimentos e fiação e ermas. asas e sau e.

id d tá I Enciclopédia, como de edí- grícolas
-

I' N' d Doenças, infecciosas. Assis-
a VI a se en aria, em

(lU-" , . ,. . _,'
tece agem. umero e ope- -

---------,- tras palavras a falta de ati,-
ÍlCIOS públicos, galerias,

I, �1. Valor da produção a- rarios dos 2 sexos. Rendas tencia social.'

i' I j';Iõ!' vidade e de exercícios; é,' etc.
_

grícula, e rendeiras.
'

93. Obras de beneficên-

.ernpre prejudicial à 8:�{.de. 1. SITUAÇA() DO MU-1 42. Produtos agrícolas de 72. Indústrias

Eott.
.

t
. - - NICI'PIO: uso

.

d tri 1 E t tí ti f
-

d
'

Vt e a m OXtCctçao ao I'
in us riar, s a IS ica. con ecçao e cintos, couros,

orqomismo, ativo,ndo a
Entre para�e�os .'.. .... 43. Superfícies flores- chapéus, etc. 94. Serviço de correios e

transpimçao por }'léo
Entre meridianos tais. t 73. Oficinas mecânicas' de telégrafos. Estatística do

dé exercícios modera- 2 LIMITES: 44. Serviço do Instituto carpintaria, marcenaria, etc. movimento do correio. Ser-

dos. _ SNES.
Ao N. Nacional do Pinho na re- Fábricas de objetos de por- viço internacional.

Na classe médica- de Flo-'
Ao S. gião. celana, louça, etc. 95. Templos religiosos.

rianópolis destaca-se, pelo 14 DE JANEIRO Vende- -se
A E. 45. Proteção das florestas Olarias, outros materias Congregações. Irmandades,

seu elevado humanismo,
A - W, e reflorestamento.' de construção. Ensino religioso. Conven-

por sua dedicação ao su- A data de hoje recorda- ,IlROENT,I
4. Superfície emKmã 46. Distilação da madeí- 75. Indústrias diversas. .tos.

bl 1 d
U D ,5 Perímetro em Km. 96 R líaíõ

-

tóli
ime aposto a o, o nosso nos que:

ra. Fabrico de armas brancas e . e ,1glOes nao ca o 1-

presado conterrâneo dr.
6. Principais pontos das 47. Estado geral da pe- de fogo. Instrumentos de caso 'I'emplos. Instituições.

Por motivo de viagem f tei d
. . .

'

Mário Ramos Wendhausen, 1640'"
"

ron erras o munícípío. cuária na região. Zonas e' música: fábricas de cígar- 97. Grupos escolares e

,

- em ' , ja na au ...ra vende-se uma casa de se- P
.

1
.

d d P
,'"

cujo aniversário natalício da Paraíba, deu-se a tercei-
articu arr a es. ontes. centros de produção. I ros e charutos. escolas.. Mafrícula.' Fre-

h
cos e molhados à Rua Ma- 7. Marcos e divisas nas 48 R d

. b I'
A .

E t tí t'

transcorre, oje, ra batalha naval entre a Es-
,
.'. aç.as e eq.umos, 0.- 76. Comércio no municí- quencia. s a IS ica,

jor Costa n. 136 por preço fronteiras, 98 E t b I' t
Por tão significativa da- cuadra luso-espanhola do

' vmos, sumos, ovinos, caprl-- pio. Associações comer- . s a e ecimen os par-
de ocasião tendo a mesma 8. Disposições lega,is, de t

'

d' ti 1 d '
.

E'
ta muitas serão, por cer-to, Conde da Torre e a hclan-

." -I nos,
e C.

I
ciaís, Previ ência. I

lCU ares e ensmo.: n51110

comodo para família até 6 t t f
'

as homenagens com que, desa; pessôas aluguel favorável
cre �s, .e c., que .l�a:am o

_
49. Valor dos rebanhos, 77. Mercados nas cidades, secundário.

ver-se-á cercado, às quais, _' em 1144, o íntréo.do.
territorío do mumcrpio, ,Reprodução. Recriadores e Feiras livres. Abastecimen- 99. Escolas normais ou

•. ,'

aproveitem ver e tratar na 9 L' h d f
'

com satisfação, O ESTADO catarinense Rafael I),i�:,Í(; mesma
,. ma, e ronteíra ter-, invernistas. - to dos mercados, de formação de professo--'

I com o proprietário. t
. ..1dI'

se associa L felic'; tando o B
�

d'
.' d t "'r

res re, Clua es ,e ugares 50. Es"'oamento da p'ro- 78 M
'.

t b
,. res

1 ...::,. .an eIra'
,
es roçou 'e�n a ..

,

' ,
, .

...
_

. oVlmen o ancarlO. .

1,
' fronteiriços. . d-

- ,. I d t'}' C" . '160 E 1 1
i ustre aniversariapte. batingai, nas proximidades

- �
. ,

'-o _ ,:-1" .
' ',o ... _ •

uçao pecuarla. n us na

l-I
omerclO de cabotagem. Es- '

. 'sco as especia iza-

do Rio Pardo, um corp;) de V' d'
�O.- Pr1nClp�lS serra� eXlS::'

I zação.. Assistência sanitá- tatistica. Agências de ban- das, músicas, 'pintura, es-

FAZEM ANOS, HOJE: 400 corrientinos; ,en e·.e tentes no município. suas, ria.
' -

'cos � ;eu �ovimento. . culturà, 'etc.' E?co�as, técni-

_ em" 1775, na BrJ,i'J, P
.

d d'
alti�udes. 51. Criação de cachoro$, 79. IntercaAmbio do co- cas e profissionais.

, or' motivo e mu ança 11 A
-,Exma. snra. d. Emília nasceu Antonl'o F-erI'iOJ''',a

. spectos importantes, gatos coelhos e raças me
,. d

. , . 101. Bibliotecas púb_licas
�., um Bar Café, Restaurante d

"
- mercIO o mUl1lClpIO com �

os morros. o
-- 't' 1 L'

.

França, falecendo na mes- bem instalado com boa 12 PI I
n res. .outros Estados. Importaçao e par lCU ares. lvrarlas.

'd d 9 d
. ana tos e vales e- 52, Estado da avicultura, t

- d
'

d
- Estatística.

,

ma, Cl a e em e m�...:,qQ freguesia, o melhor ponto
e expor açao entro o ter-

.

1 4
xistentes. da apicult1,lra, d serl'cl'cul- '

-

1 102 IN'
de

' 8 q. do' Mercado Municipal de
-

a ritorio naciona .

. mprensa. umero

TA'" dlroelto a 1·0
' 13. Rios que banham o t

-

I d" 1
-

Uh! ti
• � em ,1788, nasceu nq f'1I- ltajaí.' _ .,. E t

_

ura. 80. Comércio' exterior. e JornaIS em citcu açao,

f-f
.

d S :\ mumClpIO., x ensao.e par- 53. Animais de caça 'na L' h
.

d ,:,'''' Tiragelll Jornais e revistas

de,Diza�ão OS di .. :::iOre(g�::;;rr:_sa:�:o ·c:� Ed�ravtar, �o, mesmo_" com I
te navegável.

-

, região. Clube de caça. I rr::rc�:l o: �:�;pa!:tOe' fCe:- não diá:ios.
Y u enSSlmo. 14 Afl 'd .

-

·

t 11· t ') TtI'
uentes os rlOS no 54. Estado de pesca na

I
r
.,.

E t t" t' I 103 Museus estaduais

'!Ir."!ls Ispeu- 'arm,a ,o. enen �-cor(l. 'J�- , ,

OVlarIO. s a IS 'lca. "

, ',j' ,,'

•• O I!
-

,

município.·- E b
-

CI I
' I·· .

1
Jose da SIlva Mafr�, '&!e-�. reglao. m arcaçoes. u- 81.' Estradas de ferro e mU!UClpalS -ou particu ares.

sados I
15. Cidades e vilas ba b 104 M

" réU.do no Rio, de Janeir:o
,- es. de' rodagem féderais ou ,es- ,. onumentos. Está-

em 1874; - Pre"cl·sa' s'e'
nhadas pelos l'Íos. _55. Riquezas m�nerais da, taduais no ,município. Esta- tuas e hermas no municí-

_ em 1809, depois da ca-
- 16. Cachqeiras e saltos. região. Valor das minas e J;i!?tica de pàss�geiros. ,Ma- pio. Datas de inauguração

pitulação, as tropas brasÍ-
' 17 Lagunas no município. fontes de matér.ia prima. terial e cons�rvaçao. ofi- e locais.

'

I

leiras entraram em Caiem',: Oficina Mecânica São
18 Aguas potaveis e mi- 56. Exploraçã6l de minas. cinas no município. Esta- 105. Parques municipais.

_ em 1830, deix'ou o Go- Cristóvão, rua 24 de M,aio,
'nerais.

-

Processos 'industrias. F.á- - Parques infantis. Atra�õesç(})es.' _' ."

v�no desta então Provin- no Estreito, �eci�a de um

.

19. Pantanais. bricas. I
Estradas de rodagem um- turísticas:

cia' de Santa Catarina, o meio-oficial. Tem que ser
20. Meteoritos caidos no' 57. Importação e consu- lllclpais. Extensão e' con- 1006. Cinemas. Principais

, município. Peso Da,ta. " 1 d
. . -E

-' ",

b
Brigadeiro

. Francisco de competente, senão é favor mo anua e 'mllleralS. m- ser:vação. Mapa rodoviário; esta elecimentos. Teatros.

Albuquerque Melo, que não apresentar-se. Também'
21. Aspectos geológicos presas. Ação do Conselho ''turismo. ,( 107, Associações, clubs, e

,
.' ,da região municipal. N' 1 d M' M t Ifoi substituido pelo Chefe necessita um aprendiz de aClOna e mas e' e a-

. Hospedag.em nó (municí-' ,'centros de atletismo:'"'Práti-
de Divisão Miguel de Sou- 14 a i6 anos. Preferível

22, Principais minerios Iurgia., pIO, Hotels e' classe dos ca de futebol, do basket-

za Melo e Alvim;
,/ aprendiz de uma viuva ou

existentes no, município. 5R I,udustrias ,químicas. mesmos. Postos de abaste-I' ,ball e do wolleY-ball.

h
23. Principais granitos 'e P d t f A

t'
'

'

108 P
"

_ em 1847, em Muritiba de uma sen ora só. ro u os armaceu lCOS. cim�nt9. Oficinas mecani- . rática de vários

(Bahia) nasceu o poeta Precisa uma empregada' basaltos. 59. Ad�bos e �ertilizán- cas de'rep�ros. -, I esportes, como caça, tiro,

Castro Alves, vindo a fa- para tomar ,conta de uma
24. Principais grupos bo- t.es de orIgem ammal. pa-I 84. Na:vegação nas lagôas golf, patinação, bochas, te-

1
tânicos e geol,cSgicos. 1 C" 't V'' I· d

ecer em 6 de julho de menina, sem importância pe . lmen O. e�mzes" 1
e nos. Estatistica de passa- 111S, xa res, turf, polo, box,'

1871; de côr.
25. Espécie de clima do-, etc.

' )

geir6s., Números de embar- bridge, hockey, etc.

minante na região. 60. Distribuição da ener-- cações. Aparelhamento. ' 1009. Prática de esportes
26. Temperatúras médias. gia elétrica' na região. Em- 85. Cam}to de pouso e aquáticos, ,nataçã.o, remo

27. Pressão atmosférica. 'presas,/lns'ta�a�ões.' aéro-alubs. Extensão das water-polo, iachting, pesca,

Variações. ' 62. Estado das industrias pistas. Número de �aviões etc.

Precisa-!le de uma boa 28. Curvas de' is.o/termas, I de.', ferro, do cobre, de 'me- d t"
�

L' . h de urlsmo,' m as e na-

:�l�pregada, que saib� cosi- de humidade relativa, de 'taIS. Oficinas existentes.
nhar. Tratar à Ru� Bl,11cão isó�aras e ventos dominan- Produção.
Viana (Praça da Bl:;lndeira) teso 63. Industria de madeira.
49. 29. Quantidade de chu-. Oficinas. Construção naval
----------�----------------------------------�'--�\�

,
.

Pede-se responder
quesitos logo que os

obtendo.

NO LAR E ,NA SOel'EDADE

ANIVERSA'RIOS:

SNRA. DR. MA'RIO

ROCHA

aplicadas, cia. Irmandades e hospitais.
Casas de misericórdia.

Transcorre, hoje, o ani

versário natalício da exma.

snra. d. Amélia\,Richard
"Rocha, digna esposa do sr.

dr. 'Mário Rocha, integro

Juiz de Menores da Comar

ca desta Capital.
Dama, possuidora de bo

níssimo coração e de exee

lente virtudes; a ilustre a

niversariante é muito es

timada nos meios sociais

desta Capital, � que, neste

ensejo, renderão as mais

significativas homenagens
de apreço.
O ESTADO se associan

do as homenagens, por me
recidas, apr€�enta, respei
tosamente, as mais efusivas

felicitações,

petente funcionária do De-

DR. MA'RIO RAMOS

WENDHAUSEN

Eespondendo a un,u' CC·)'l

sult::i formulada pelo co

ma)dante da 5a. Zona At

'rea, sõbre se os diaristas de

obras tem direito ao paga
mento de que trata o 31 t.

142 da Consolidação d3fl

Leis do Trabalho, quand::>
dispensados do serviço, ou,
cm outras palavras se o art.

13 da Lei 1.765, de 18 di? de

zémbro de 1952 dá direito

,à vantagem daquele disp0-
s;tivo legal, ° ministw da

Aeronáutica, declarou . que,

conforme parecer da D. 1.

e da Consultoria, JUl"ldiea

_ do Ministério, há equiva- _ em 1880,' em Gúiabá,
lência, entre o "ato de ad- Mato Grosso, faleceu o

missão", e o' "contrato, de chefe da :E$quadra Augus
trabalho", consequentemen- to Leverger (Barão de

te são do mesmo valor ju- Melgaço), nas c i d o em

l'ldico o "ato de dispensa:le Saint-Male na França, em

servico" e a "rescisão ou 30 de janeiro de 1802;
,

.

terminação de contrato" de

que trata o art. 142 da Con- _ em 19,53, faleceu no

Rolidação. Ajustadã a ter- ,Rio de Janeiro, o jornalis
rr-inologia que havia de di- ta Antônio Leal da C�sta,
vergir na forma, -fon;()sa- nascido em Niterói em 1875.

'JY!ente, visto que diverso,.; Foi um dos fundadores, dos

são os ambitos, o do trata- vespertinos cariocas "A

lhismo particular e o do noite" 'e 1'0 Gl�bo"., A As

funcionalismo estatal, não sociação Brasileira de Im

restará nénhum ponio de prensa tomou luto po'r oito

dúvida, uma vez que o sen- dias, hasteando em sua' fa

tido sociál e a intenção de chada o Pavilhão :NacioI;lal,

ampara,
r, o_d,iarista

de obras

I
em f\lneral.

.

Eão manifestos no 'texto do ;

art. 13 dét Lei 1.765.
<' André Nilo Tadasco

EMPREGADA

vegação' aérea. Agências.
Segurança de vôo.
86; Aspe�tos da questão

sóéial. Instituições 'nacio-

CASA MISCELANIA distri.

buidora' dos Rádi�s R.C.A.'
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

AVfENTURAS ZE-MUTRET,ÃDO ... '

PR14nqut'
t-ç f'Oo?TE:S

,

,- "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Janeiro de 1954 o .aTADO4 /

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

o Esporti'vo"
7••••7 �..����..�·���..�..�.·..�..�..��..04..�...a���

.çítDl.p8D11QtoBrasBeiro de�Hem8
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O programa da 'grandiosa' competição -- Os gauç!1os, queriam o adiamento do certame
•

Não' tivemos sorte no I domingo, na magnífica La- de São Paulo" e o vice- Nossas grandes esperarr-

.Campeonato Brasileiro de} gôa Rodrigo de Freitas, na campeonato sulamericano ças estão depositadas no

Futebol., sendo logo elimi-I Capital da República. de Valdívia (Chile) e ain- oito, 'no quatro com e no

nados p e los capichabas -Pelos resultados alcança- da levando-se em . consi- , quatro sem timoneiro,

que- assim, se desforraram dos pelo remo de Santa deração os repetidos en-' Os nossos bravos rapazes;
do revés de 52'quando con- Catarina neste�,últimos a-" saios que efetuamos nas sob a orientação técnica do

seguimos eliminá-los, nos, vencendo as elimínató- I,
nossas -duas-,baías e no 10- veterano Adolfo Cordeiro

Agora vamos tentar' a rias de Pôrto Alegre e.Rio cal das' pugnasmáuticas, vão empregar o máximo de

sorte no remo, cujo Cam- a Regata Internacional de não resta dúvida quanto ao

I
seus recursos técnicos e ·.fípeoriato Brasileiro terá, lu-' Montevidéu, a Prova Clás- êxito da turma no certame sicos para mais alto' elevar

.gar na manhã do próximo sica "Fundação da Cidade que se aproxima. o prestígio do esporte náu-

tico barriga-verde no cená-] Brasileiro de Remo de to- Espírito Santo, Estado do
rio nacional, num

.

certame dos os tempos. I. Rio, Distrito Federal, São

que há muito vem sendo a- Paulo, Pernambuco, Santa

guardado pelos aficionados. Pela primeira vez parti- 'Catarina, Bahia e Rio G.

Catarinenses, cariocas, ciparemos de todos �s pá- do Sul.

paulistas, gauchos, pernam- reos, o que bem exprime o 6.0 páreo Double
bucanos, baianos, eapicha- progresso alcançado pelo skiff - Concorrentes:

.

bas.. paranaenses e flumi- remo de Santa Catarina. I Espírito Santo, Distrito Fe

nenses, eis os Estados con- A delegação catarinense f deral, São Paulo, Pernam
correntes ao maior e mais, que deixou esta Capital na buco, Santa Catarina, Ba
sensacional Campeo n a t o última sexta-feira, segundo . Iria e Rio Grande do Sul.

(,OS informou a Federação 7.0 páreo - Out-riggers
Aquática de Santa Catari- a 8 remos - Concorrentes:

na, tem estado em constan- Espírito Santo, Distrito

te treinamento na Lagôa I' Federal,
São Paulo, Per

Rodrigo de Freitas, acu- nambuco, Santa Catarina,'
sando bons indices técnicos Baria e Rio Grande do Sul.

-,'.. ,

de ensaio para erisaio.

Em conversa q

..

ue tivemos I gos pelo país, .como prepa
há dias C0m o esportistas ratívos para a grande ex

.Dirceu, Gon1es'
-

. (Ceceu), ,cUl'são que empreenderá
diretor de futebol, do Avaí, I pejos campos do Velpo
fornos informados terem Mundo, embarcando para a

Turquia a 6 de março,

sen-I
Itália, França e Espanha.

do' à estréia marcada para 'Após rumarão para a Amé-
13 de março em Istambul. rica do' Norte, Cuba, Co
A seguir os "baríris" farão I lambia e outros ainda não

exibições no Egito, Síria, oficialmente indicados.

Segundo se noticia, o Ola
ria enfrentará em Nova

Jersey o· esquadrão do A

mérica do Rio, a 13 de ju
lho possivelmente..

O PROGRAMA

NÃO SERA' ADIADO

sido encerradas- as negocia-
ções para a vinda do forte NOTICJ:AS DIVERSAS� REUNIÃO nos PRESIDENTES DOS CLU-,

esquadrão do \ Olaria, do
O G'rande Prêmio

.

N
,.

d P� AI
BES E �NTIDADES E REPRESENTANTES

- oticias e orto
.

e- . ,

NO CURcORio, ficando decidido um DA IMPRENSA ESPORTIVA �
.

,Automobilístico "Cidade de �re revelam que o Nacio-
jogo nesta-Capital, ria noi-

S- P '1"
'

n d d 1 1 i. : "d DE EXPANSÃO CULTURAL..

.

. ,ao au o rea Iza o o na, ('ca, Jogara nàs .CI a-
te de 10 de fevereiro pró-. , Ir

.

t d des de Tubarão sábado e
Ha.vend,Q '1,lccessirlct(le tie que figltre"_ com

• 1!. '. I mingo u 11110, na pIS a e
o maior brilho na Enciclopédia de S.anta Cata-XIm-:-" trente ao trí-cam-I

I t 1 t
"

l' , .

_

ilhé \'
i n er: agos, eve como -ven- (o.!')m,go prmpmos ""

e. em rfnd" a' atuolulad« eSliOrtü:a, bem como a pq,r-
peao 1 eu. cedor 0_ barão de ..araffén" Cí'ichúna ":r{os" dias 23' e 24. te histô'rica d(l �<,senVOtl)ímt1do esportivo no
Corno se sabe, o Olaria. ried, o mesmo que yenceu .,'- Estado, haverá uma 7 enaiti'o Tam trata)' do

vem, realizando div"!I'S_Os [o-
o. Circuito da.Gávea, ��)"I."()� . assunto e debatê-lo, no I ,.ó:dmo dia 15 do co;'-

, ""':�..�
, "

.., -'0 prélio entre os sele- l'ente às 201Is., na sede do Conselho Regional
�.

d REELEITO THOMAZ ele Desportos, cltos rIa Conieuaria Chiquinho,
.cíonades dos Territórios' o pentiln�ente cedi"àa 1.1elo seu Diretor, o S1',

, Gus..poré e do Acre, reali- CHAVES CABRAL Eduardo Vit01' Cahral.
/

I
zado domingo em Pôrto São especialmente convidados para a reu-

Velho, foi vencido pelo pri- Em reumao realizada na nião niio só OE dignos presidentes das Federa-

semana passada foi eleita i: côes desnortiva«, como a Aquática, a Atlética,
Em fins do 'mês passado, 'ne;r? por 2 x 1, eliminando de Esa,.. rima,. de Vela é Motor, de Futebol, de

d' nova 'diretoria do Figuei-o H. Vitor Eduardo Cabral." assim seu a versaria e Bochas e Rolão, de Desportos Univers1tários,
..

1 'f' d rense .par.a�·o bienio ..... 1 +
'.

t d
.

d
.

presidente do Conselho :Re- ,I C_3SS1 ican o�s�, .

para �n- mas IgUU rncnre os creras as esportwos a ez-

. f t P Q o domm 1954-56. dade e todos que, interessando-se' pelo esporte<!,Í;)nàl, de Desportos convi-, ren ar no. r !XIm. '

-

e-, • em geral, desejem cooperar ')Jesta grande reali-
deu os cronistas .da Capital zo o seleclOnad� goiano. zação, que demonstrará o amor à cultura do po-
a comparecerem aquela re-' - O Grêmio, de :'Pôrto O esportista Thomaz

vo catartnense, a Enciclopédia de Santa Cata-
.

A'!' d d'
- d

. Chaves Cabral foi reeleito· b d l'" d
.

-
•

}Jartição do govêrno do Es- ,f:gl'e, espe lt�-Sf, o�m� rma, que' vem o ten o va WS2SS2mas a esoes,

tado onde entre 'outros as- go dos gramados meXiCi!.:. mais uma vez, numa de- Nesse convite estão naturalmente incluidos
" I nos, empatando com aGua'" monstracão. pujante da con- todos os presidentes e associados de clubes,

<lentes abordou o da cons-, . f"
..'

l' d
.'

d grêmios e sociedades que incentivam a prátif'(I:
,_. . dala]ara por 1 tento. 1anca ne & epo_Slta a pe,. _

truçao de um novo e mo-, ,.' , .
.

•

".' dos esportes, como lOS de Caç� e Pesca, Fute-
demo vestiário bem como a

I - O .classlCo Vasco x .a .Imensa
�

famlha alvI-ne- bol, Basket �all, Vole,i Ball, de Tênis, de Tiro
.

.J
-

d 1 b d
I Flamengo de domingo ulti- ?,r.a. De fato, Thomaz Cha- de Remo Vela etc

msta açao . e a am ra os

I
. '. . ._�.__

.

..;..__

' .

.

_

t'd' d B'" n'o_estabeleceu ,novo' re- ves Cabral tem SIdo o

gUla1DIFICIL O AMI'STOSO SELEÇ
-

O C·ATAno es a 10 a rua ocamva '

_

"
�

.

�
..
., . . A _

,

. "'d'
_

t d f'
. coro de renda, para os JO- seguro e, mtehgente dos . .

.

.

gm'antm o que u 9 ICarIa _

,

.

. .. ., ,RINENSE X SELEÇA-O DA CAPITALgos dos campeonatos da CI- destlhos do FIgueIrense, .

j:.,·onto para o Campeonato '. A ·t' d'f' T,T F C F d
.

.'
. .

. .dade: A' arrecadacão dai projetando-o
cada vez mais o que parece es a 1 1- �\ja.,. na a conseguI-

BraSIleIro de Futebol. Do- ' �

. .'1' , 1'·
-

d
.
'. b

. '.. .

. grande batalha do Maraca- alto no panorama e!!portlvo Cl a rea Izaçao o amIstoso
.

n10S apurar. O que sa emas

lnmgo fOI efetuado o Jogo· . .

fl' S 1
-

C t .

. '.. t h
., f

" ..

.

.

. ..
1 l:ã ating

..

iú a cifra de ....

1
de nossa Terra. , 1-'vaI x e eçao a .lrmen- e (lue os scra c men Ja 0-

c.1h {; catarmenses � capI- . .

.

I se, que como esta folha no- 1'am dispensados, não cogi-
..' 1 b d I Cr$ 2.108.312,20, superando '

. -,
.

.

ch.,bas, sem os a am ra os.
, "

. '.' Com Thomaz Chaves Ca- tieiou, bavia sido marcado tando a entidade de reuni-
Q' t ·t·'

.

em
aSSJff! o record anter'ior qu-e I _

.

u�m o ao ves larlO, n· .

b 1 . 1 tI' , .

d' 1 t'
. . "1 rej'ttncia ao próprio clássi- ra para a u a a VI-negros, pata aprOXImo ommgo os novamen e no mom�n-

pOli d e ser utIlIzado,
no'

em busca de novas e con- ne:ta Capital. te par!l amistosos de qual-
PGls nem a te·rc.a parte da I c.'o, Vasco x Flam�n.go, I-

d t d 1952 sagr�doras vitórias. quer natureza.
hr h"d 1 ta Jogo o re urno· e e

o 'a aVIa SI o comp e -
.

"

.

4a. que era de Cr$ 2:068.438;10.
--_ Comtituiu uma nota

,Noticia o "Jornal dos

RIO, 13 (V. A.) - :Qo-· Sports", do Rio:

mingo, na Lagôa Rodrigo I "A noticia correu célebre
de Freitas, será disputado por todos os cantos-da ci

'0 Campeonato Brasileiro
I dade. Os gaúchos teriám pe�j

• I -

'

de Remo. Como todos os dido a CBD o adiamento
Estados já enviaram suas do Campeonato Brasileiro

inscrições, o programa fi�
I
de Remo, sob a alegação

.cou assim organizado: de que sendo o certame
máximo da canoagem nacio- 'r .

;

'1� páreo - Out-riggers a I nal como que uma espécie '-('
4 renios com til')1oneir? - J de teste das no��as fôrças ,/

Concorrentes: para o Campeonato Sul-A-

Espírito Santo, Estado do' mericano _e estando na dú

Rio, Distrito Federal, São vida: de não poderem' se

Paulo, Santa Catarina, Ba- apresentar condígnamente �

hia e Rio Grande do Sul. já que os seus barcos estão-
retidos em Pôrto Alegre,

,2.0 páreo - Out-ríggers em virtude do navio que
os conduzirá a esta Capital\

vir adiando a sua saída, Po�
demos informar que até a

gora nada de, oficial consta
na CBD.
Sob este-assunto a repor

tagem de JORNAL DOS

a 2 remos sem timoneiro -

Concorrentes:

Espírito Santo, Santa Ca-

E os ALAN,lBRA
'O'S?D r

:

tarina, Distrito Federal,
Estado Q? Rio; São Paulo,
Bahia e Rio Grande do Sul.

3.0 páreo - Single- skiff

se.lvicolas simpati z a r am

Sob o título "Será

conv�-'ll1éldO
gauchó", escreve o

dada 'li seieção catarine�se jornal "Diário' de' Noticías",
par.' "spaning". do selecio-.. de Pôrto Alegre edição de

[Inte-ontem:

,"Segúndo nos

o n'!ajor Mareu

,

c0::ndenador do selecionado

�fo�mou I g:lúeho, a 'Fo.R.?F. ex_pedi-
.
Ferreira, �''lê um convIte a seleçao de

- _f.9ncorrentes: SPORTS procurou ouvir a

Espírito Santo, Distrito palavra do Sr. Irineu Cha
Federal, São Paulo,

per-)
ves, Superint�dente da

llam�uco,. Santa �atarina, CBD" Como sempre g�ntil
BahIa, RIO Grande do Sul -com a nossa ,reportagem, se

e Pará. . I prontificou a nos prestar
4.0 páreo - Out-riggers

,.
todos

.os
esclarecimentos.

a 2 remo� com timoneiro - Disse-:-nos:
Concorrentes: , ....:...., "De modo algum a

:Espírito Santo,_Estado do � CBD concordará com o

Rio, Distrito Fedé'al, São_; adia�ento.. Com a realiza
Paulo, Santa Catarina, Ba- . ção dos Campeonatos Brasi�
hia e Rio' Grande do Shl. leiros' e SuÍ-Americano a

,5.0 páreo - Out-riggers CDB reservou para o remo

a 4 remos sem timoneiro - l'l importância de .

Concorrentes: Cr$ 1.500.000,00. Mais uma

semana ,das oito delegações
€m nossas Capital em mui
te sangrariam os nossos co

irt;s. Portanto pode dizer
por J O R N A L DOS
SPORTS que a CBD não
concordará com a,preten
são dos gaúchos casa esta

chegue até· nós".

r
\

\

Jilí,&il�O" amitoso &atarinenses x gauchos'Com a palavra, pois, o

ilusü'e presidente do Con

selhú Regional de Despor--

curiosa a presença, llD Ma_
l'acanã, de indios xavantes

que se -encontram no Rio.
AC'iarnados pelo público, os

tos.

ªanta Catarina, para en-

;��: :s ;::�:�ra;��O-��:'H'O"Jle' e'm j'OII'nV'IIII'e o AV81'- �:I';:r2� ��s:o:;�:���nn:�
CECEU IRA' A 'o rante algum tempo com os

. -
_" ..

ta capital.'
CURITIBA " profissionais do Flamengo, '. .' ,

I

'

,O selecionado "barriga
Apurou a l;lOssa �eporta� ',Atendendo a pedido dos

_

'

- verdE" acaba de ser elimi- peleja na qual a nossa se--

gem que o ·sr. Dir<;eu Go-', fotógrafos, os jndios vesti- Confprme divulgamos em que a "Manchester" cata- i ,amistoso de hoje, tudo fa- nado do oampeonato brasi- .1eção poduá evidenciar aos

mes, esforçad� diretor de. l'am a 'Camisa �ubro-n�gra primeira mão, o esquadrão rinen$e já possui estádio. 7endo crer que ao local do � leiro pE>Ja representação do oJhos de público local o

futebol, viajará amanhã' de, rara. tirar fotografias. do Ava� jogará hoje na ci- iluminado. O Avaí segui\j
t
embate afluirá um 'público

"
Espírito Santo - derrotado poderio da equipe que nos

Joinville para CurItiba, on- i\�é aí tudo, muito bem. dade de' Joinville, frente ao muito confiante e disposto colossal; .' em V�tórja por 3--a 2 e em- Tepreseltará nesta primei
de entabolará negociações �ras acontece que depois de Caxias, em retribuição á a desfazer a má impressão A seguir, d' Avaí rumará' rate em Florianópolis por ra parte do eampeon�to
para Uma ou duas exlbi- .vn:CJa� P?ses dos indios não I

visita que. o alvi-negro lh.e deixadà no C�mpeonato para Blumenau onde, sába-: 2a 2 - e, segundo tudo in- b"asileiro de futebolê no

ções do Avàí na Capital q.liseram devolver as
'

ca-, fez_em fins do ano passado Estadual quando foi derro- elo jogará com a equipe do dica, H:eitará o convite da qmd inierviremos no dia
araucariana ainda e s t e mis&s que acabaram fican-' e cujo resultado final acu- tado amargamente pejo A- Palmeiras e domingo em

I

f'edC'ração, em virtude de 31 do corrente contra

.. mês. �io como recordação .do Fla-
'
sou um- enipate de' dois ten- mérka por 6 x 1. Brusque enfrentará o "on-

I
já 'te�; Bndado o campeona-

Que. seja bem sucedido, mengo aos silvicolas _ do tos. E; enorme o entusiasmo ze" do Paysandú. I ti: J(lcal ?: :lorianó�olis.
os nossos votos," ·Br5.si] G.t:l.n�ral. I 0 jogo será á noite, já d0S nOl{,tistas,pelo ' Sem, Quvlda, sera uma

o

vf�nl'€dor da sél'ie' de 2 jo
Par�ná e Espíri-
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Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Janeiro, de 1954

�1�lBpestnes Violeôtis ila;,
LONDRES, 12 (U.P.) �

.

�
�I

�

o jornal -domirlical "li'he '" .. "
'u -l.." -e-

I"
,

E"
-- -e-

People" informou ante-on-
•

,

_' 15.'5O a-"': \ :1 " u:r"patem que inimigos fanáticos - 1;.... �.
da Grã Bretanha, existentes LONDRES,'12 (U.P.) - durante a tempestade,

é�iUI
ano, Em Estocolftl�,. hevou

no pequ�no protetorado de Grande p'a�� ,_"da Elll'cl�a,,1 u� avião de t�a�ppcte, in- toda a ,noite � não se tem

'Aden, no Golfo Persico, es- sofreu, ante-ontem, o nuns 1.glês, perto da Ilha de Elba. memoria de ,borrasca tão
\

tão tramando o assassínio furioso embate dê inverno, Tanto na Suécia como na violenta; "

�

da �ainha Elizabeth II acoitado por tempestades e Alemenha ,e Italia cai�·�:.n A cidade ficou 1hteira

quando a mesma passar por borrascas. No Mediterrâneo .as mais intensas nevadas do 'mente tomada pela neve e

alí em sua viagem a todos
'

oe"'
c-

,.

o gelo., Aut�s e onibus fica-

os países da Comunidade _.••r�••�•••••••••••,.. ram abandonados ruis ruas.

Britânica.

, Um porta-voz do Ministé
rio das Colônias disse, a

propósito' da notícia, que
Sir Tom Hinckin-Botham,
governador de Aden, nada
havia informadó 'acerca do

"eomplot".
A Rainha e_ seu esposo, o ,

Duque de Edinburgo, deve-

Irão escalar em Aden no dia
, 27 de abril vindouro, _ por

apenas cêrca de ,24 horas .

Segundo o "Th.e People",
o governador recebeu uma

.carta anônima ameaçando a

Rainha e já tomou provi-

I dências para tornar mais

fortes ainda .as medidas de
de I segurança normais.
do�, '

"

as'

'

pttl�Jàf:llé;as '����G6S�-�XA'GERÁDOS
imediatamente adota das I

Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica'

Pela C01n,panhi,a" o fOl'liePl-.j ,As opiniõe.s. dos avós, ,�(l_' que t�ndo,-seg�ido. para, o Rio de Janeiro' onde perma
, mecera durante o ano de' 1954, fazendo Cursos de Es

menta de luz e força fOI
\
madres e vizinhas eontri-:pecialização, está ao inteiro díspôr

'

no que permitam os

restabelecido cerca de duas, buem sempre para que se seus limitados prestimoso
horas após. ' façam afag-os exagerados às Endereço: Rua Anchieta, 16

crianças. Pensam, com isso. - Rio - Tel. 37-0528, '

\
torná-las amáveis e bern hu
moradas. Puro e fatal êrro,

o EST.\HO

" "COMPLOT" CON,
TRA ELIZABETH IIHlbels-Córpus"

em .íaver das Horizonte'
RIO,12 (V.A:), - Um I beneficio da Justiça Gratui- complexo problema da eu

original pedido de "habeas- ta para efeito' das despesas .tanásia, que vem sendo ob
corpus" em favor das xífó- processuais. r • jeto de debates entre pro
pagas de Be10 Horizonte, O caso das xifópagas de fessores, médicos e juristas,
mantidas sob custódia pelos Be,19AH�rizonte colocou em I' na� associações cultu�ais da

.médicos de um hospital da- evidência novamente, o metrópole; ,

.quela cidade, deu entrada \

ante-ontem no. Supremo --- , -----------

Tribunal Federal. PREG�IÇA E FRAQUEZA
VANAPIOL

O signatário da petição,
embora sem a necessária

autorização dos interessados,·
para requerer a concessão
dessa medida, justific-ou seu!

-

, ,I

procedimento alegando ter!
sido "levado por um senti-IImento natural de humani- ,

dade, baseado em, princi
pias consagrados pela nossa

, legislação, principalmente
quando se opõem à Eutaná

sia., em qualquer das suas

modalidades, seja mesmo

natural ou eugêníca".
Pleiteou o requerente o

, MOÇAS D,EB-.lN11ÚiJ.48
'HOMENS SEM ENERGIA., ,

.• .Não é 8ua cl,llpa!
i a fraqueza que ° deixa canl.do, ptJtdo,
com moleza no eorpo e 0lb08 sem 1»,iU'_J.

'

A fraqueza atrua a 'vida porque roube

as 'fôrça� para o traoalbo.

VANADIOL

aumenta ()s glóbulos ,sanguíneos i VITALIZA o "anllue en

h·aque"ido. lt de 10lto delicl080 e pode .er ,usado eOI toda,

.. �d.d..

Harriet Cohen, foi ccnde- Sul, em breve Cerin10ráa,' Ccorada pelo governo do que teve lugar na sede d ..,' ,

Brasil- pelos relevantes ser- Embaixada do, Brasil. A Precisa-se com o mmi-

viços prestados 'à divulga- concertista britânica ter.1_' mo de 3 qu�rtos, sala gran
çâo da música latino-ame- sobretudo executado a mú- de, sala de jantar, quintal
ricana, O embaixador bra- sica do celebre compositor e jardim, podendo ser por
sileiro, Samuel de Souza brasileiro contemporâneo, contrato de, 3 anos.

Leão Gracie, condecorou a Heitor Vila-Lobos.
. Aluguel até Cr$ 3.500,00.
A tratar .no Cabo, Sub-

CONDECORADA PELO BRASIL UMA

PIANISTA INGLESA

PORTO DE MACAPÃ LONDRE�, �2 (T!.• P.) I pianist� com à ordt:1!l
A famosa pianista I.1�leS:1, .Cavaleíro da Cruzeiro

RIO, 12 (V,A.) - O sr.

Tancredo 'Neves, Ministro

'da Justiça, recebeu do Te

nente Coronel Janary Gen
til Nunes, Governador ...

do
Território Federal do Ama
pá, o seguinte' telegrama:
"Tenho à honra ,e a satis

fação' de comunicar a V.
Exa. que' aportou ontem a

capital dêste Território o

.navio norte-americano Mor

macdale, procedente, de No-'
,

va York, conduzind-o. o pri
meiro carregamento de ma- (U. P.) - Em face do tem

terial cicie será 'empregado poral desabado ao anoite

na construção do porto de ceI' de ante-ontem sol.re

Macapá e na estrada, de esta capital, verificaram -se

ferro' destinada à exporta- 'avarias nas_ linhas da Com ..

.cão de minério. de manga- panhia de Energia Elétri-

nês. Ao transmitir-lhe esta

PORTO ALEGRE; 12 ca.

---_.�

marino," à rua João

26, com a gerenciá.
Pinto

i\ TORMENTA INTERROMPEU -A RÊDE
,

',{

ELÉTRICA

Dadas

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

AGRADRCIMEN,TO
"

t 'a •

MARIA JACINTO DOS SANTOS, depois de
longa' enfermidade e (de ter sido submetida a urna

delicada intervenção cirtirgica, vem, de público, ex
pressar seus agradecimentos 'ao ilustre cirurgião
dr. ROLDÃO CONSONI, pelos elevados conheci
mentos profissionais e espírito devotado ao nobre
apostolado, em cuja missão, abnegadamente se vêm

conduzindo, não medindo esforços em atenuar os

sofrimentos físicos de seus semelhantes.
Externa, também, seus profundos agradecimen- -

tos, às Irmãs LILIA e JOCELINA e à Enfermeira
ODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que
sempre a trataram, com devoção e pondo à prova,
a grandeza de suas missões.

Q1,le Deus, na sua infinita bondade, sirva-se em

'abençoar e proporcionar, com os meus melhores
.

agradecimentos" muita saúde e felicidades, aqueles
,

que me trataram e me restituíram ao seio carinhoso
de minha família. "

Para muitos o sol' não salu.

pois, as portas e janelas das
casas não se puderam abrir

pela barragem, da camada
de neve. Soprava um vento
furioso que impediu o tran

sito d� onibus, bondes,

I
trens e autos. Nos Apeninos
numerosos povoados fica

ram isolados pela neve e

seis sã-o os mortos em con-

sequência' dO"frio dá Itália.
'

Tóda a população. tiritoy,
I ante-ontem, o dia mais frio

,

',dêste inverno. Ao norte da

Alémanha, brilhou o sol,

I mas rio restó do país a neve
encobre o solo. Em Paris e

.
-

,

em Londres, o día de ante-

ontem foi de inverno nor

.mal.: _

VencJe-se·
A ESSO STANDARD DO

BijASIL n-ic., deseja ven

der o seu armazem
'

desta

cidade, situado à Praça dos
Recifes.

'

Aceita proposta por es

crito, que deverão ser en

viadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal 139,
Itajaí.

, 'artii.paçio
JOSE' 'MEDEIROS VIEIRA

e

GIOCOl"fDA CORDOVA VIEIRA
participam, aos seus parentes: e amigos, o

nascimento' de sua filha
GIOCONDA

ocorrido a 30 de dezembro, na'Maternidade
do Hospital Santa Isabel, na Cidade. de Blu-
menau.

Itajaí, ,janeiro de 1954.

A·,te,n.ção
Casá de família; aluga-se

quarto com. café pelá ma

nhã a rua Conselheiro Mã- �
- apart. 1104. Leme

.

fra n. 93

'8 Su,cessor , e

Dr. 'A:lvâro de' Gàrvalho'

pois, ao contrário, a Cl'!an..

. ..... ,ça se tornará imperti,lCnte
VIra nos meIOS economlCOS ,.

f·
'.

d 't 1 d quando lhe faltarem tais
e InanceIros, a capl a a

, . h
R 'bl'

.

't
cann os.

epu lCa, que o mmlS 1'0I' f'ZhOsvaldo Aranha estaria na
;Eduque seu l o sem

• • A •

d d'
-

t I os afagos exagerados,
ImmenCla e elxal' p. pas a

da Fazenda".
<

•

I porque assim contl'ibui
rá ,para a boa fó!maç�10
da sua, personalidctde.
� SNES, "

Os Franceses ·DolBilam a. Situação
SENO, Indochina, 12 'u, tuada ao nórte dest,) for- mente eliminada qualquer,

P.) Os paraquedistas 'taleza de ,Laos, qu� conti- ameaça seria dos comun:s

franceses e' as tropas nor- nua nas mãos dos tnlnct!- tas na zona central dt', Laos.
te�a:fricanas conserVUlam f,� ses. Segundo" comu01cac1os

c�so ontem o mortiferq )0- fornecidos pelos PQrt<!-v��
gó de "e�conC1er" .:!om �IS' zes gauleses foraní. infling�-,

:,_ Encontra-se na ajutropas rebeldes:"coínunbtas das mais de !Oil baixas aos �
" d'ância do 14° B. C., à dis-do Vietminh na sefv,"! si- vermelhos e está pré'::::�:1�

r
;: posição ,de Sua legítima do-

na, uma bolsa preta, encon
trada' no Jardim Oliveira
Bello pelo cabo Nilson Pe
dro Rasar, pertencente a

esta Unidade do < Exército,
de Cr$ 205,00 (duzentos e

reg,ime e, neste, aspeeto, se acordo em conceder (I di- ',,'

cinco cruzeiros)."
" ,

trata de uma boa mensa,- reito do voto aos jovens de '

. Virginio C01'deiro de,
gem". Truman ch-egou de to mais educado for li:n.

. Mello-,Cel. Comandante
Kansas City e falou com os homem, tanto mais cons�i-
jornalistas no aero-porL) ,ente será seu voto. Antes
18 anos de idade, �omo 5ú-1 de poder �otar, deveria'" ter
geriu o, presidente. "Q!lan- maiores conhecimento�, so-

bretudo da historia dí'; :':la

auspiciosa informação, ve

nho -expressar o agradeci- OSVALDO ARANHA DEMISSIONARIO!
menta do govêrno e do po-

,
'

'

\TO amapaense pelo ineSti-! S. PAULO,-12 (V,A.) -,
mável apoio e simpatia em- , O "Diário de São Paulo"

prestados pelo Presidente publicou a seguinte nota:

Getúlio Vargas e por V. "Um banqueiro ligado ao

Exa;, para a consecução do ,PSD adiantou-nos que ou

prQgrama.. que assegurará
ao Território do Amapá no-

tável progresso". I -----------------------

NQVA

Participação
ELPÍDIO :ARBOSA I
ELÁDIA MAIA 1,- e

BARBOSA ,IZABEL G. BORBA

-

Mensagem d1»'
Otim8 C�mpreensão Cívica ,:

YORK,' 12
_
(U. sa récomendações ele nevo La Guardia. Não

UM TRIPULÀNTE

_........_fJilfY;t9" O'ul'roo -8',·0'·8Iro', AÓrAol��I; g��:;�:::�f��;��
RIO,12 (V.A.) - Os tri- (] II lhor ainda ser.ia 24 anos'

�/ pulantes do'petroleiro "Sal- MEDELIN, Colômbia,.J.2 e o aer�-moço, Gonzalez, a- causa das condições �tmos- EM: SALVADOR,
_

O - salien�ou Truman.
..-

te-59", da Companhia Na- (V.P.) - Vinte e três pes-llim de diversos passageiros. féricas, teneo de ,voltar pa-: CRUZ�QOR_ ','TA-._·.
danaI Petrolífera, encontra- s.oas pereceram, o n tem, A companhia informou que ra/buscar o aeroporto, de MANDARÉ'''':'' ,�--,,--------"'":----------�

ram na Guanabara uma quando um aparelho da ','A- vários passageiros, possui- Manizales. Aí, ,não conse- SALVADÔ'R,'12 (tJ� P.)' 'LI·ra Ten'l·s" 'Clu'be',

imagem de uma Santa com viança" / se espatifou e in- dc:res de pass�ens, à últi- guiu também aterr,fil' e caiu - Acompanhad,� pelos des-
'

"

'

" ,',
"

'

,

o Mehino Jesus ao colo. O ceridiou, a '10 kms. do aero- ma hora cancelaram a via-I 80 solo, incendiando.' . troiers .EBracui", �'Beberi

maritimo Cristovão Melo· porto de Ma�izales; O avIão gemo Não 'embarcou, \ tam-I n .....o�()_�)�()....() be" e "Babitónga", chegou
deu pelo achado distante do saira de Medelin ,às 6,10 da bém, o magnata industrial, Pa'rücipa'çào à esta capital o cruzador

navio cerca de 50 metros, manhã.e a noticia do desas- Rafael Piedrahita, que che- "Tamandaré", que empre-
-

atirando-se,à água. Momen- Ire se tornou ,conhecida às gou ü{rde, ,em virtude, de SOLONVIEIRA � ende ,uma viagem de ins-

tos depois, retornava ao na- 9 horas. Imediatamente a� tquivocadamente ter-lhe SENHORA trução �onduzindo numel'O-

via trazeqdo a imagem, que pós, sairam de Manizales, marcpdo, ou,tra hora no ta- sa turma de guardas-mari-
logo foi guardada com a turmas terrestres de socor- Ião de passagem um empre- parficipam às pess?as de

I
nha,da Escola: Naval. A flo-

maior devoção religiosa. -Os 1'0. No avião, viajavam três gado da companhja. Infór- suas relacões o nascimento tilha, que 'viaja sob o co-

_,
�( maritimos pretendem cons- tripulantes e 20 passageiros, màções oficiais dizem que o de seu filho MAUR,O, oeor- mando do Capitão de 'Mar

.

-lruir uma ,capelinha para Entre as vitimas, já foram avião chegou até seu ponto rido dia 3 do corrente. e Guerra ,Alberto Jorge Dia 30 - Sábado ..:.._ SOIRÉE -, PRÉ-
ela no su.hurbio de Mesqui-' identificados o cap. Arcesio .. �estino, Ârmensa, p�-l" Florianópolis, janeiro de

I Car�a!�al peJ:..roanecerá C\l,."'I��....."......""""ll��r-·CARNA:v:ALESGA---.....,,--
Adas, 'o ,Ç!ap. Gãbriel' Ange!".re���ãd po por 1954,· 'f. gUnS"dIas.�,em $alya!ilor.

ALCIDES· ROLIM
BORBA

P.) - O ex-presidente Hat
ry Truman declarou qu.e :l

têm o prazer de participar aos 'parentes e pessôas- mensagem de 'Eisenhower
20 SW1S relações' o conü'ato de casamento de seus fi-

I
sobre ''3 situação nacional,

lhos InENE ELCÍ BARBOSA e BRASIL :S0RBA. lida dia 8 perante '.l scssão

I plena das duas ca�as do le
FlOl:ianópoHs, 31 ;de dezembro de 1953
Ponta Grossa, 31 de dezembro de 1953. ... gislativo, contém nUlllCI'O-,

"OBJETO ACHADO

-ATENÇÃO
Em virtude da grande,

f.alta:
.

de NIQUEL, ,lt EM ..

PE,EZA solicita,· encareci

damente) '� coop�.ação'
< d'e

seus distintos' fi���ntàdo
res, tr!Lzendo o DlflHEIRO
TR0CADO,',pelo qu�; árira
decem,· lmtecipad�rJente .

PROGRAMA DE FESTAS PARA O' l-"IÊS
DE·JANEIRO

f,

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

"

.f'·

Dia 24 - I)omingo _' SOIRÉE _. início·
21 horas.
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JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA Viagens entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO

DE FLORIANÓPOpS Escalas Intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
, : .neste último apenas para o movimento de passageiros.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O ?RAZO DE TRINTA
, (30) DIAS·

.

O Doutor MANOEL BARBOSA DE LACERDA; - Tabela-de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-
Juiz áie Direito, da 4a. Vara da Comarca de Florumô: REIRO de 1954:
polis, 'Capital 'do. Estado de Santa Catà.rina, na forma
ela lei, etc. • '

.

FAZ. SABER aos que o presente edital de citação
com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conheci
mento tiverem q�e, por parte de IZIDORIO JOSE'
JEREMIÁS DOS SANTOS e sua mulher MARIA:
FRANCELINA DOS SANTOS, na 'ação de usucapião
em que requereram perante "êste Juizo, lhe foi -dlrigida
a petição do üsôr seguinte: - Exmo. Sr.·-Dr. Juiz de
Direito da 4a. Vara. Izídorio José Jeremias dos Santos,
brasileiro, lavrador e sua, mulher Maria Francelina dos

Santos, residentes e domiciliados na localidade de Pan
tano do Sul, distrito de Ribeirão da Ilha, r�esta Comar
ca, por seu bastante procurador, o advogado ingra assi

nado, inscrito na Ordem dos,Advogados do Brasil, sec

çãc de Santa Catarina, com escritório ,à Praça 15 de No;
. vembro 23 sobrado, nesta Capital, vêm expôr e final
mente requerer á V. Excia., o seguinte: Os suplicantes
sem interrupção, nem oposição, o terreno em seguida
descrito e como' não possuam nem tenham titulo de

posse .e dominio, querem, perante V. Excia. regularizar
os seus direitos sôbre o referido imóvel, pela ação de
usucapião, com fundamrnt« no art.J>50 do Código Civil
e segundo o processo estabelecido pele-art. 454 e seguin
tes do Cod. de Processo Civil. O terreno em referência
acha-se localizado no distrito de Ribeirão da Ilha, nêste
Município, tem a forma de quadrilatero e a área de ..

600.000 metros quadrados, com as seguintes confronta
cões: frente- ao Oeste nas vertentes do Morro da Tape
ra, numa extensão de 300 metros, em terras da proprie
tários ignonados; fundos ao Leste, tambem numa linha
de 300 metros, com proprietários também ignorados, ex
tremando ao Norte, numa linha de 2.000 metros com

.
terras de Etelvina Nunes, brasileira, víuva lavradora e

Iao sul com terras ocupadas por Anastacio Tomé, brasi
leiro, solteiro, lavrador e com proprietários ignorados,
tambern numa linha de 2.000 metros. Peló exposto, res- &Ia -..f
j.eitosamente requerem a V. Excia, a designação de 11 .zr"> �_
dia, 'hora e lugar, para a justificação exigida pelo art.l .. c -

-�, '� ao II�-:
451 do Cod. Prcc. Civil, na qual deverão ser inqu!ri�é!s:OS tcUI l1ftt de

. L.JC• nut" -.-
--

as testemunhas abaixo arroladas que comparecerao ln- 'f:iiI!I" P...
do�o da �6 c#IfI i

de!lendent.emen�e �e. cit�ção. �eq�erem, outrossim, .?- \'trc. �cec:ontO de onde. ' '�1 �F:�'
pOIS de feita a justificação, a citação pesssoal dos atuais IP'IJI�

r
--- ",,"

�e\ CO"'. _,,' ",,"
.

confrontantes conhecidos, Etelvina Nunes e Anastacio A. • fll#'l0I c�6 láca1 e .. '-,

T�mé, bem' co�n� do Repr.esentant� do �inistério Pú_o '-.. i, \st� l um pOssante motor·

tiblico €, por editais de 30 dias, dos interessados e con -

.c. .u-'\IO c

'5afrontantes ausentes ou desconhecidos, todos para acorn-, D""panhar os têrmos' da }J:('�.('nt., ação de usucapião, depois J "
'

.

.

"

da terminação dos prazos dos editais,' nos termos do SE.
art. 'Y>? do <?od. Proc. Civil, por �e�o da qual deverá I!! .. • H O R; ....
SH' reconhecido e. declarado o dqminio dos Suplicantes S li "
sôbre o aludido terreno, ficando. citados, ainda, para no I .r----' 'De 2,S à 22 H.R

prazo "legal sentença, sob. as penas d alei, Dá-se a esta-
o .valor de Cr$ 2.100,00, pará efeito de pagamento da �
taxa judiciária. protesta-se prdvar o alegado com os de-

. �
poimentos pessoais de interessados e de testemunhas e

' it?
vistorias. Têrnws em que E. R. Mercê. (Sôbre estam- �

, pilhas estaduais no. valor de Cr$ 5,50, inclusive a res-
'

pectiva taxa de 'S. ,P. Estadual, devidamente inutiliza

das): Florianópolis, 22 de outubro- de 19.'13. -(assinadõ;
Alvaro Millen da Silveira. RóI de testemunhas: � João
Belarmino da Silva, brasileiro, casado, aposentado, re

sidente e domiciliado em Paneano 'do Sul. Manoel Fran
cisco Vieira, brasileiro, casado, lavrador, residente e

dcmiciliado em Pantana do Sul. Em a dita petição foi I

proferido o despacho do teôr seguinte: - Rec. Hoje, '\' ....."'..,�.,.. .ul. L·.,I., "',
à conclusão. Fpolis., 3-11-1953. (assinado) Manoel Ba-v

/ CUIIIJIP, nuCIIA.... ,PR05EB...

tosa de Lacerda. Subindo os autos à conclusão, recebe-
---------------...;,...:-------------------------------- ,..-----------

ram o seguinte despacho: Designe o sr. Escrivão dia e

hora para a justificação a justificação, ciente o Doutor
Promotor Público. Fpolis, 6 de novembro de 1953. (as
sinado) Manoel Barbosa de Lacerda. SENTENÇA
Vistos, etc. Julgo por sentença a justificação de fl;;. e

.fls, em que são justificantes Isidorio José Jeremias dos
Santos e sua mulher Maria Francelina .dos Santos, afim
de que surta os seus devidos e legais efeitos. CItem-se,'
)::.01' mandado, o Sr. Diretor do Serviço dó Patrimônio
da União e o Dr. 4.0 Promotor Públi-co, na qualidade de
��prese�tante do Ministério Públíêo.xevda ��zeric1a do

Estado, para' cóntestarem a,<áç:ijo, 'q.Ú�ft_endo,· n--o p.r�zo'
leg-c.l. Citêm-se, por edital, "�,.7lirazo de: -; .3Q_ (trinta) "

t1i�s, os interessados incert'
"

fi} como "os confina'ntes
'd�) jmó�J; Citação essa que .

v"erá ser feita na confor
midade com Ci art. 455 § 1° {lo Cad. de Processo Civjl.
Custas afinal. P. R. I. Fiorianópolis, 7 de dezembro de
1953. (assinado) Manoel Barbosa de Lacerda. Juiz' da
4á. Vara. E, para qU,e, 'c�egue, aQ conhecimento dei to
dos, mandou expedir 0::�iii.es�nte edital que será afixado
no lugar de costume e�'bHÇaQo na forma da .lei. Dado'
e passado nesta cidade d-Ê(Florianópolis, aos nove (9)
de dezembro do' ano de mil npvecentos e cincoenta c

tl'ê� (1953) Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscre
vi. (assinado) Manoél Barbosa de Lacerda. Juiz de Di
reito da 4a. Vara. Confere 'éom o origina,l. O Escrivão,
V inicius Gonzaga.

E d-,j t ai

/

Hoepcke» Terreno C- I. N' E M A '5
'Local de futuro I� co�::�:�en;,�o Na��;:al

,

. Vende-se um' lote nas I p:- • -!_ :-�, ,!!!!!!!::..� Imp. até 14 anos

proximidades da Vila' do -

As 5 -- 8hs.
Antonieta MORINEAU

- Alexandre CARLOS

"Navio-M,otor ((Carl
RAPIDEZ:_ CONFORTO .- SEGURANÇA

ITINERÁRIO DO NM, "CARL HOEPCKE"
.

IDA VOLTA

Fpolis Santosltajaí Rio

14/1
25/1
5/2

'16/2
27/2

16/1
27/1
7/2
18/2

21/1
1/2
12i2

22/1
2/2
13/2
24/223/2

�"

Horârío de saída: de Fpolis., às 24 horas
do, Rio, às 7 .horas

,

Para mais informações dirijam-se à

EMP�tSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212!

Distribuldur

C. RAMOS S/A

Cpmerclu - Transpurte.
Rua Joio Pinto. 9 Fpoll.

------,.,

E.CONOMIA- absoluta.
Grande CONFORTO

,

.

I.'

-AQUECEDOR

ELÉTRICO

C�pacidade 30 LITROS'

• Construido inteiramente de;, ,

Cflbre,

...
,
,. Aqueçimento ultra rápido.

-

,i. Játo abundante na tempe·
. )_ ',' ratura desejada.

I�! � � :
o MISTURADOR O;'KO, de regu

'IQg�.[!l'" lnstaniane.o: permite a

moi .. ,� '.�alo' de 'graduações de

fEMPER�URA.

As 8hs.
Iza BARZIZZA em:

PEGANDO TOURO A,
UNHA

50 Distrito Naval '''Pedra
Grande" medindo 10x2!).
Informa,$ões: Rua Bo

caiuva, 2,25.

Negócio á vista. Preço MEU DESTINO E'

Cr$ 28.000,00. PECAR

em: .

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

o ESTADO

._.t·_

Walter PIDGEON

I Ann liARDING em:

I
O HOMEM DESCO-

,

.NHECIDO '

No programa:
•

.Complemento Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8,30hs.
Amedeo NAZZARI em:

DIAS FELIZES

Antonieta MORINEAU

em:

MEU DESTINO E'
PECAR

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

As 8hs.

Angela FERNANDES -

Emilio CASTELAR em:

NOIVAS'DO MAL

Bené NUNES em:

O REI DO SAMBA

I No-programa: Comp. Nac.
I Preços: 6,20 - 3,50

Imp. até 18 anos.

I ATE;��O: ,

I Em virtude da Grande

As 8hs. i Falta de Níquel, a EMPRE-

Lloyd BRIDGES - Bar- ZA solicita, enoarecidamen-
bara PA-YTON em: te, a cooperação de seus

O C E R C O distintos frequentadores,
-------------------.:;'-;:;;-"""---- trazendo o DINHEIRO

TROCADO; pelo que agra-
.

CASA;LEILA
.

DE

EDY, Luz de Muura_

decem antecipadamente.
-----------------

Vende.-se

. ,/

Costureir� e .�uxilíares de
Costura

Expresso . São Jorge-
I

-

- DIARIAMENTE
FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU

- AG,ENCIA -

. - l!ACIQUE HOTEL

Aprazível vivenda à' rua

14 de Julho - próxima à'

práia de Coqueiros.
--o-

Contêm as seguintes pé

ças: 4 quartos - 2 saletas
:_ sala de jantar"':"" sala 'de

estar com lareira - copa
_:_ cozinha - banheiro com

pleto com água quente e

fria - quarto e instalações
sanitárias para' empregada
- ótimo varandão - gara

ge - amplo quintal - água

I
ligada à rêde. Parte do pa

gamento financiado na Cai

xa Econômica pelo prazo de
12 anos, Condições e infor-

mações com Charles Morítz
- Tiradentes n. 45 - tele
fone - 2.180.

Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, eu

feites, roupas para 'homens senhoras e crianças, perfu
maria, louças e artigos para presentes.

Rua Tenente Silceira - Edificio S. Cataruu:

Fl07'ianópolis .,, S.' Catarina.

CONFORTO' abeeluté
Grande ECONOMIA'

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura

com bastante prática em confecções de crianças.
Serviço permanente.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

.
....

A S/J ...romé i., cl S,
�'tlla Jo;o Pinto, 9-�,Fpolis.-5ta.' Catarina,.

.

.

.'

.•. ifi<�:
"

�'.
'�',

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertitol•.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• ReSistênCia do tipo_ tubular. inteiramente blindilda.
• Controle automático de temperatura PQr:- H.RMOSTATO.

que'proporciona· grande ECONOMIA.
.

'1JtiiI'ko' .�e O QUe·FABRICAd-·
"_-

_ .. iii •. -

/

.- .�

.. :_,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Janeiro de 1954

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

E" C-'I�T ,A L Parlicipaçào
I

JUIZO DE DIREITO ,PA rão Independentemente de ADIL REBELO

COMARCÃ DE BIGUAÇÚ, cit�ção: Francisco Roberto,. e

�: cbrasileiro," - casádo, ',comer- E�l--Y GARCIA REBELO

EDITAL DE CITAÇÃO ciante, residehte eni Bigua-' têm o prazer de comuni

COM O PRAZO DE. TRIN�, çu;. João Abrahão Salum, cal' a seus parentes e ami-

TA (30) DIAS brasileiro, naturalizado, ca- gos o -nascimento do seu fi

sadf), co�e��iante, res�den-Ilho ADIL.,.REBELO JÚ

te e domiciliado em BIgua-. NIOR, ocorrido em 1° do

çu, e João Pereira, brasi- corrente, na Maternidade

leiro, casado, lavrador, re- "Dr. Carlos Corrêa".

sidente em Alto
'

Bíguaçu,
Mun. e Comarca de Bígua
çu. 4° ,- Requerem, outros-
sim, depois de feita a justi-
ficação, a citação pessoal

Faz saber aos que o pre- dos confrontantes, bem coo,

sente edital virem ou dele mo do representante do Mi

conhecimento tiverem que, nistério Público e do Servi

por parte de JOÃO FRAN- ço do Patrimonío da União,
CISCO nE SOÚZA, por �or edital os interessados J
seu advogado, Dr. 'Walter mcertos e desconhecidos,
Jorge José, lhe foi dirigida todos para acompanharem!
a petição do teôr seguinte: os termos da presente ação! ••fli�

I

_ Exmo. Sr: Dr. Juiz de d eusocàpião por meio da I
Direito da Comarca de Bi- qual deverá ser reconheci-Iguacu. João Francisco de do e declarado o

' dominio

Souza, brasileiro, lavrador, do Suplicante. sobre o alu

casado com D. Cecilia Am- dido terreno, ficando citado

brosina de Souza, ambos ainda, para no prazo legal
. residentes e- domicíliados apresentarem contestação e

em Alto Bíguaçu, Municí- para seguirem a causa até

pio e Comarca de Biguaçu, final sentença sob -as penas

, por seu advogado e procu- da lei. Da-se a presente o

.rador abaixo assinado, ins- valor de Cr$ 2.100,00, para
crito na O.A.B. Secção de efeitos fiscais. Protesta-se

Santa Catarina, sob o n? por todos os generos de pro-

579, e com escritório a rua va admitidos em direito.

Trajano n? 1 Ed. Montepio Termos em que pede deferi-
40 andar, vem mui respeito- mento. Biguaçu, 17 de a

samente, expor e requerer gosto de 1953. (Assinado)
a V. Exa. o seguinte: - 1° Walter Jorge José. Estava De ordem do Sr. Presi�
- Os requerentes ha 'mais selado com estampilhas es- dente, levo ao conheci

de 30 anos, sem, interrupção taduais no valor"'de Cl'$ mento �e todos os Snrs.

ou oposição de quem quer 3,5p, devidamente inutili- associados , que no dia 14

que seja, estão na posse zadas, Em a dita 'petição foi do mês corrente (quinta-
mansa e pacifica de uma exarado o seguinte Jespa- feira) haverá uma reunião

área de terra d� fórma ir- cho:, -:- R.. h�je A: Designe I para serem tratados assun

.regular, sito no Iogar Alto Q Sr. Escrivão dia e hora tos; de suma importância.
Biguaçu, Município de Bi- para a �udiencia de [u ,tiH-', Local - Séde do Clube

guaçu, com a seguinte �on- cação, ciente o Dr, Premo- 15... de Nov�bro' (ex-De
frontáções: - Ao Sul ,., tor Público. BiguãÇu,,!.• ;. mocrata).· g.êntilÍnêÍrt�:' ce-

356,25 mts. com terras de _

24-8-53. (Ass.) O. Dutra dido pela sua digna dire

Francisco Roberto da 'Sil- Procedida a justificacão foi, toria.

va; do ponto Sul, lado leste I esta julgada por se�tença
1· h d'" d teôr sezui t V' t Fpolis., 8-1-954.

segue uma m a em ire- o eor segum e: - IS os,

ção Norte, com 273,90 me-. etc .": Julgo por sentença a

tros, confrontando com ter-I Presente justificação, em

" ras de imigrantes, seguíndo. que é requertene João

daí, já na porte Norte, para Francisco de Souza, para

oeste, uma linha com 17,25 que produza os seus [uridí

metros, e subindo novamen- cos e legais efeitos. Façam
te uma linha em direção se as citações requeridas
Norte 82,25 metros, que

na inicial: a, dos confinan

confronta com' a Estrada de tes do imóvel e Dr. Promo

Biguaçu, Ao Norte com 439 tor Público, por mandado;

metros, confrontando com a do Delegado do Serviço
terras de João Batista, Jo- do,Patrimonio da União, Isé André e Pedro Junk. Do por precatória, que deverá

ponto Norte, desce uma li- ser expedida ao Juizo de

nha, lado oeste com 159 Direito da,4a Comarca da

metros, que confronta com Capital;' a 'dos interessados

terras de viúva Nau; deste incertos, na fórma do art.

ponto segue uma pequena 455, paragrafo 1°, da' Có

linha, Oeste leste, com 33 digo de Processo Civil.

"-
metros, bubindo para Nor- Custas afinal, Biguaçu, ..

te uma linha 92,60 até en- 15-9-53. (Ass.) O. Dutra.

centrar \outra linha orizon- E para que chegue ao co

taI Oeste leste, que tem a nhecimento .dos interessa

distancia de 67 metros e dos passa o presente edital'

confronta-se com terras de com o prazo de trinta dias I

herdeiros de André de Tal. publicado e afixado na fór�

IO refe;ido terreno tem �a da lei. Dada e passado
Uma limá área total de ...

nesta Cidade de Biguaçu,
135.189�50 mts., quadrado. aos del�essete dias do mês

'20 _ Como o �upllcante de setembro do ano de mil

por si e se� "a,.ntécessores I novecentos e cinquen:a e

possuem, o aludido terreno I tres:
Eu Or�a�do R��ao �e

há mais de trinta anos, • Fana, Escrivão, a fiz dati

mansa e pacificamente, sem lografar e subscrevi.

oposição ou embargo de �s- Biguaçu, 17 de de setem-

pecie algum'), querem ago-
bro de 1953.

ra legitimar sua posse, nos (Assinado) OSMUNDO

termos do art. 550 do Códi- VIEIRA DUTRA - Juiz

de Direito:

:=:�:: ':'JRI_IOsny Ga
NENSE DOS CRIADO-,

'

RES DE CANÀRIOS
CONVOCAÇÃO

O :QOUTOR OSMUNDO
VIEIRA DUTRA, JUIZ DE

DIREITO DA COMARCA
DE BIGUAÇU, ESTADO
DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI,

ETC ..

, go Civil, para_que 3° - Re

qu�rem digne-se V. Exa.

,ordenar a designação de

dia e hora e local afim-de

que tenha lugar a justifica-
ção preliminar exigid� pelo
art. 455 do Código de Pro

cesso Civil, em a qual de-

Vende-se
Vende-se uma cadeira de

--

dentista, com 2 pistões; mo-

verão ser ir1çuiÍ'id��,a,s ,tes- tor, etc.

, temunhas, que ..,r/·k eceJ Tra ar com A�aurí
fII"

Bot- '

Fpolis., janeiro de 1954.

SÃO PAULO
RIO?

�

Hélio Cidade

Pelo secretário

"
....

'"'::':'''

�\;;:��ft{f�\

t
'

,
.'

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

Cerâmica São Caetano

-o-

Expresso Elu�.iôJJópolis ..

de
TIJOLOS PRENSr'\tJüS, TELHAS, LADRI:
LHOS, RODAPÉS E' :MATERIAL REFRA·

TARIO
PRONTA ENTREGA

ANDRADE & KO�RICH

Transp.orte de 'cargas em geral entre Florianópolis.
Curitiba e São Paulo

alCia.
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - 'FLORIANÓPOLIS '

Rua Conselheiro Mafra, 135

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

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

�

Fone: 847 (Linha Paralela)
, End. Telegr.: SANTIDR,A

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

IEn,ONlMO COELHO. 14 Cma
239 -:- FlorianópáliS_
DISTRmUIDORE�

.

Postal.

'. ,

-------------�,---

Participação.
Fone: 9-31-96:_ Atende Rápido RIOMARHERMELINO PALMA VVA. LUIZA D'AlVIBROS

"

FAORQ"e

ELZA B1\TH_KE.�)gt-LMÁ
Ertd. 'T,�legr.: SANDRADE

,

' I' .'f,\ -",' ,'. " �1(Agê'nCias n� Rio de Ja1l.eir� e' em Belo Horizonte eom

" P,articipàt,r(-o_ cõntjJlto __
de

� ��u:tic�pa �' contia!�_'��eJ!ráfego, mút·uo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans:
casamento '- de _ sua: filha .easamsnto.. de _ 'seu _iUho r _

' . portes Minas Gerais SIA) \

w'
• \' i'

� �� # ..., �

MALBA, com o sr. Louren- LOURENÇO,
-

com a .srta, I .;o.._ _

ço Faoro. " Malba B. Palma.
' "

,

-...-------

.

MALB�o=f���NÇO
_, ITerrenos na Vila fltrrida,

(Estreíto)
,

/

São Joaquim, 20 de setembro de 1953

T _

OS TERRENOS EM ZONAS MA,IS DISTANTES
N.'\O.PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA
GENS.

.

-

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

'

.r>

. . �portunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA

�u.g�� �lto e sa�dáve!, e toda facilidade d; condúcão:
t riviligladavlocalizaçãõ, nas PROXIMIDADES DO ES-
!AD!_9 DO FIGUEIRENSE, 'assegurando valorizacão
irnedía ta. /

•

_.�).'

Peça hoje mesmo informacões a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL) .

Escritório: Edifício São Jor.ge, Sala 4_- Fone: 2-1-9-2.

--�------ --"--,--------

IHa:milton
I

'
,

.

A ,Casa Crediolar, de FARIA & Cia. LTDA., estabe
l�clda a rua �eodor�, esq. Vidal Ramos, avisa .à sua dís
tinta freguesia, que o Sr, Hamilton Espezim, deixou
suas funç,ües de cobrador da .mesma, não estando mais
portanto, autorizado 'a receber, qualquer importância

, 0Ip Iwme da firma.
'

. Avisa ainda que não se responsabiliza por paga
mentos que venham a ser 'feitos ao mesmo-a partir des
ta �ata, bem eomo ror qualquer ato .praticado pelo ci
dadao, em que entre em jogo o nome da firma.

'

Out�o�s�m conv.ida o referido cidadão a comparecer
n?s. escritórios da firma, afim de prestar contas de sua
d,lvlda, �ue mo�ta aproximadamente, em Cr$ 12.000 00
(doze m�l CrUZeIrOS). "

Florianópolis, 9 de Jane�ro de 1954
I

,F.;\RlA & elA. LTDA,

, "

_
:loteJ..• venda

Ultimos lotes,' na, praU} da Saudade, em Coqueiros,
"lO lado do grupo escolar 'Presidente, Roosevelt" com
15 metros ,de .frCl'lte, arfa c1e�40'O_-

'

vid�s. de, ag,ua encanada ie ,.lu
Infor:ma�ões �o: locàl' é,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticias ·da TiiucasIAi"�a o « Cinquantanârio �al
ca:�:�::����� ::�:�!������::

o

Confaitaria
.

C�iquinho .

»
de serraria, Presidente do i

çar matar uns e outros,
Como estava programado' Com um prefixo musical, de congratulação PQr tão

D. ,

d U I decorreram com brilho/ in- Narciso disse: "Para FIo-' significativa efeméride.!retorio a DN em Pi- quando regressassem. Inheiral, município de TijU-1 Surge outro personagem.
vulgar as festividades �co- rranópolis dos �au�os�s Muitt>s fo_ram os telegra-

cas, é elemento conhecido, Dário Peicher, intitulando- memorativas-do transcurso tempos, para Floríanópolís

I
mas e cartoes enviados ao

pelas suas violências, alia- se advogado, toma a defeza
do cinquentenário de nossa de ontem e de hoje, é gra- Estabelecimento, sobressa

das a um temperamento im- ,do assassino, enquanto a es-
tradicional Confeitaria Chi- tíssimo reviver o que foi e indo-se o.elegante gesto do

pulsivo, chegando, sem mais 'pôsa de Nicolau brado que
quiriho, ocorrido dia 11 do o que tem, sido a grande Empório Rosa, enviando,

aquela, ao extremo de a- um "personagem" da situa-
corrente. Confeitaria Chiquinho. com sugestivo cartão: be-

gressão.
,

.cão já fizera entrega à seu Intensa era a alegria que Quanto de prazer e de líssima corbiele de flores

Há tempos trouxera para' marido, de um revolver pa-
reinava naquele Estabeleci- alegria êste querido estabe- naturais.

trabalhar, em sua serraria el'o, solucionar "êstes ca",,"� mento e quando chegou o fecimento tem proporciona- Ao almoço de confrater

pelo prazo de 5 _anos, um E o i!1qu�rito?.. e as
momento de ser servido o do a todos nós. E falar na nizaçâo entre patrões e em

seu sobrinho e afilhado, de P'ovidências policiais?.. apetitivo "Bodas de Ouro", Confeitaria Chiquinho é pregados contou com a pre

nome José Koneski, casado, 'Nada até agora... nem
grande era o número de como se falassemos de nos- sença das exmas. esposas

,

que vendeu a lavoura do mesmo à Justiça chegou freguesespresentes para sa- 50 idolatrado torrão natal, do sr. Otávio Ferrari, ge

seu sustento, aceitando o qualquer comunicação do borearem-no. tai é a tradição que repre- 'rente; e Sylvio Ferrari, só

ofe recimento de seu ,tio e ':,'corrido... À noite, pelas 20 noras, senta para a nossa terra'cio; dr. Heitor e Henrique

padrinho, na esperança de E' a "eterna

VigilânCia"l
já o Salão do Bar estava re- êste lugar de diversões, de Ferrari Jr. que foram cola-

melhores dias e consideran- em ação!!! \
'

'

pleto de freguezes que a- prazeres, de alegrias e de boradores de seu irmão

do as promessas feitas, guardavam o inicio da par- cordialidade, dessa cordiali- Th.eodoro.

José começou a' traba- LIVRARIA ',� programada, com a apre lade que nos congrega e No dia imediato, 12, pela
Ihar. Tudo ia bem. Mas .. ,

CLÁSSICA
'

sentaçâo ,do conjunto dei nos faz sempre mais orgu- manhã, houve farta distri-

chega-se a êle sua tia d. Ma- Nabor, com Orlando ao vío- .hosos do nome de catari- buição de pães, não houve

ria 'Rubik (espôsa de Nico- Visitou-nos, ante-ontem, Ião elétrico. De início Nar- nenses. pobre que não saboreasse o

lau) despedindo-o, com a ':) sr. Ruy da Silva Azeve- ciso Lima, o cantor do con- Que "êstes anos festivos famoso "pão do Chiquinho",
alegação de que haviam en- do, agente geral em Santa junto, expressando a home- que hoje comemoramos, Renovamos aos da "�on
contrado .outro trabalhador, Catarina da acreditàda Li- 'nagem, pronunciou uma a- continuem a crescer no-cá- feitaria Chiquinho" o nosso

. vraria Class''''a Dras.le.ra'. locução. lendário das nossas cousas cordial e sincero abraço de
para o mesmo serV1ço, e por .... ..,_, •• -

quantia inferior. José, que
O novo agente, que tem

'

mais dilétas, para encher de felicitações, certos de que

trabalhava há dois 'meses, seu escritorio na �raça Ge- TIM /.
encantamento os nossos coptínuarão a prestigiar ('

f. /d' d neral O ,. 41 (C·, • o) dias e os dias dos que virão enaltecer à tradicional or-lCOU esconcerta o ante a sono", alxa._ "

·despedida. Não teve outra 'Postal 68) ofertou-nos com

alternativa e saiu,' com es- o catalogo da sua repre

pôsa e três filhos menores.. , sentada, para os anos de 53
sem saber de 'que iria vi- e 54. Gratos pela visita.

ganízação.nesse aumento coristante da

população florianópolitana,
Salve, Confeitaria Chi-

ESTRADA DIFÍCIL

Da vêz passada não pôde quinho! .

. Que o teu bt-ilho conti- O ',Tempo
nue! Que! a simpatia dêsse

/vei . . . sêr. �em que cogitaram;

Não, tendo lpais terreno trabalharam e depois recua
vara a lavoura, como antes PORQUE SERÁ ram, Tiveram que engulir c nome de tradição catarinen- Previsão do tempo até às

da promessa de seu tio e 'SI'. Volnei de Oliveira. Ar· se não diminúa nunca. E 14 horas do dia 14.
\

S' P ., P que viv� sempre com to,dos T I t Ipadrinho, resolveu estabele- Im, orque. orque a ranhando os gorgumilhofi ' empo - ns ave, com

cer-se com um botequim. Prefeitura da Capital con- Assim,« não teve vêz o-no-
nós o nome que respeita- chuvas e trovoadas.

Satisfeitas as exigências le- se-:ya em caixa, na Teseu- bre deputado Ceiso Ramos mos e veneramos com sin- Temperatura - Estável.l
gél.is, pagos os Impostos, a-' raria, por meses e meses, a Branco, para a Presidência

r
cera saudade!' THEODORO Ventos - Do quadrante

l-riu seu novo meio de vida. quase totalidade dos seus da Assembléia. Agora estão FERRARI. Sul, frescos.

Com isto sentiu seu tio e saldos? mexendo novamente. Com I Uma prolongad,a s:lv.a de I ' femperaturas� - Extre-

padrinho a concurrência., .
No geral, em media, a Te- mais intensidade, mais vi- palmas coroou as 'últimas

I
mas de ontem: -Máxima

ia perdendo freguêses .. ,
sourarfa não paga mais, de gôr. E isto porque, em sen- pal�vras do consagrado

can-t25,0. lViínima 21,2.
,

'

Nicolau itubik, como che- trinta mil cruzeiros por dia, do assim, ,poderá o sr. Bor- toro '

'

P b
' O conjunto executou a-

-�

fe político, vai -à Coletoria
. ara', co 1'11' esses pa- nhãusen se desencompatiI '

intimando, ao' Coletor prol- gamentos bastariam a arre- -bilizar e concorrer ao Se-
�"r

"

_

bír' o 'novo negócio estabe- cadação diaria e uma pe- nado. .Porque S. Exa. nãr

Iecido, qU,e lhe estava fazen- quena reserva do saldo,
..
confia (100%), em mais

do concurrência... _ Não A�ontece, no entanto, que ninguem. Acontece que
tênçia,

d ] Desusada
contente, pelas 11,30 horas o S8 do d.e 4 milhões e 400 uma forte ala da UDN, não

"1 '

d' reinante no
do dia 26 de Dezembro do mi eruzerros, na a menos forma nessa empreitada.

d 3 'lh� O \ mente ornamentado e maior
,élno findo, munido de uma e mi oes e 65 mil cru- Não acredita na coragem
garrucha carregada com zeiros, segundo o último ba- do ilustre deputado, para' ainda

o número daqueles

chumbo, foi à casa do sobrí- 'lancete publicado, perma- topar as paradas no terre- que foram levar seu abraço
nho,

. EncontTou-o, tendo necem' na caixa. Não seria, no (cheio de urtigas) do
uma filhinha agarrada às de bom princípio economi: poder econômico. E muit6
pErnas, e, sem mais nem co depo�itar pelo menos 3 'menos saturá-lo do ódio ne

menos, atirou... e à, carga milhões num dos bancos da cessário� para que deter�i:
C

'

I BUENOS ÃIRES, 13 (U .

..itingiu o alvo, àtirigiu o so-' apita? r..a2as providências eleito- .

brinh.o e sua filhinha, E' tão fadl saber qual Irais I01;lrem êxito. Os anti- P.) - Mais doze pessoas,' exibições para as autorida-

d acusadas do crime de desa- d s o 'bl'
Enquanto os feridos bus- eles, paga juros melhores� Celso Ramos Branco'à Pre- e e pu lCO.

cam recursos médicos, o E esse ·deposit.o, em banco, sidência da Assembléia cato, ao presidente Peron,' As outras cidades brasi-
,

d foram postas em ,11'berdade 'le1'ras a serem v· 'tada s-
,agressor não é preso (por- ren endo juros, não seria (numeroso grupo), conhe. ,lSl S ao

-que chefe situacionista), ideal? Não seria mais vim- cE:m - de sobra, o tempera-
na provinciª de Mendoza Caravelas e Recife, no' dia

, clt acordo com a recente 5 S- P l'embrenha-se no mato, imte tajoso para a Prefeitura? menta bonachão e tranqui- '; em ao au o a esqua-

�m caixa, inuteis, esses 3 lo do 'deputado serrano. Sa-
lei de anistia. Esse contin- drilha realizará evoluções

, milhões ...não rendem nada. bem-n:> um democrata sin- gente eleva a 556 o total no dia 3. O comandante do'

,Sa�o dl'nhel'ro s"m 'chel'ro, se
. d . dos libertados em todo o vôo, denominadó "Asas da I" cera, 1ncapaz e émtonzar

é que os juros são perfume! tropelias e arrua�as. Inca- país por delitos políticos. A America" ,é o general Reu-
Não p�derá· o' honrado sr. paz, mesmo, de substituir o

lei foi ratificada pelo Con- ben*flood, da base aérea
Prefeito Municipál explicar' -sr. Bornhausen homem sem

[':resso em dezembro pas- ianque do Canal do P�na-
Cóloú gráu, na Faculda- porque não toma' essa me_' entran1'as' (p61itic'i!l;ente) e sado� _..

má.
---------------------------------------

de de Medicina, da Univer- dida, inegavelmente salu- �evoto do pêso d·.:! ouro . .o
sidade do Paraná, especia- tar? Explicar nã'o custa! Sos"� 'velho desejo do Go�erna-

, lizando-�,e em Tisiologia, o era, no seu tempo c!e oposi- dor (resultante de certos
nosso brilhante e- talentoso ção, o l!1ais exigente defen- c...�mplexos) de C'J Lcorrer à

,conterrâneo dr. Airton de soi' dos dinheiros públicos. Sénatórià, está, p().:�) se:mio Terão início hoje, em ros. A tarde, os congressis
Oliveira, filho ào nosso pre- Abl,lndonando, agora, essa :'ombatido à soo :elfa. Por Curitiba, os trabalhos da V tas partirão para a visita ao

zado amigo sr: Roberto Oli- bela. soma,. às teias de ara·
1 enquanto. Os conc.iliábulos Conferência Pan-America- Norte do Paraná (municí-

. veira e ex�a. espôsa.
.

nha da burra municipal, sos.
I
(secretos) udenis;,as, têm- na do Café, promovida pelo pios de �ondrina, Maringá

Santa Catarina ganha, estlÍp 'pecando contra· sua � se repetiç10 a miudc, rara a
I
Bureau Pan-A�ericano do e Jacarézinho). Essa visita

assim, novo elemento para pr�gação civica, Num bano discussão dêsse tcula. E Café. A sessão inaugural durará até o dia 17.
o elevado ministério e está co. - mesmo, no Inco, ape· num futuro muito próXiIl,lO,: está mar<;:ada para às 9 ho- i No dia 17, seri. realizada
certa de que 'seu nome será sill dos juros módicos -- a coisa féstourarã. C�m, a ras ,da manhã, nos salões do a visita a Paranaguá, quan
sempre engrandecido pele e s s a dinheirama.· estará violência"e� o estnndo dos Colégio Estaâual de Curiti- do se encerrará a V Coilfe-
trabalho consta�te e perse- crescendo. foguetes do sr. P laIa Fot;l- ba. Participarão desse cer- rência Pan-Americana e se

verante daqueles que se so- Em caixa" não! tes e seus comandados. Os tame o Brasil e mais 14 pai- inaugurará o novo Céntro
bressaem pela sua cultura Se o democrático Prefeito fricotes já çomeçaram. A ses produtores -de café da Exportador de Café.

priyilegiada e pela sua inte- não' explicar as razões des- explosão virá depo�s, Com América. No dia .18, será instalado

ligência.
, s� �_,ten.ção inexplicável, o fumaça e cheiro 'de lólvora. . Âi�da"'"hoje, às 10h3b, se-I ú I C�ngresso Mundial do·

Ao dr. Airton Oliveira e jornal ofiejal, por certo, vi- Péssimo cámi�ho para se rá instalada no mesmo 10-1 Café, com a participação de
aos seus dignos genitores o rá a público esclarep.er os atingir 'O Senado d�, Repú- cal � Reunião Preparatória 34 nações produtoras e con-

,abraço de"felidtações de ü" m,l,lnícipes.. ' ,

•
blica .",.. Gafeeira Nacion.al, reu�i�d.ol sumidoras" en�e.rrando",se IESTADO.

-

. Aguardemos! BUM I todos os deleitado,� ��asile1- o. tr�ba1hos no d!,_a_ 21� ,

-ti
,

.

-'<-- '.
.

RIO,13 (V. A.) - Uma

)rimorado programa até às
23 horas, sendo aplaudido
pela grande e seléia assis

A JATO, NO RIO

esquadrilha de quatro mo

demos, caças e jacto da

fôrça i\érea Norte-arnerica-
era a alegria
salão feérica-

ria iniciará' no próximo dia
16 uma visita de boa vonta-
de á América Latina, de
vendo chegar ao Rio no

dia 10 de fevereiro, aqui
permanecendo até o' dia 5, . 'v

quando seguirá para o nor-

te do' país. Os aviões farão

MAIS POLITICOS LI
BERTADOS NA AR

GENTINA

.. �

DR., AIRTON DE
�"'OLIVEIRA

INSTALA ..SE HOJE EM CURITIBA A Va

CÓ�FERÊNCIA' PAN�AMERICANA
DO CAFÉ '

/

('

Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Janeiro de 1954

THAT IS DEMOCRACY!
/

Perder uma batalha não é perder a guerra. E'
possível e até Provável que antes de 3 de outubro
deste ano e de 1955, a V.D.N. catarinense obtenha
outras vitórias,'como o P.S.D., o P.T.B., o P.S.P., o

P.R.P., o P.D.C..
'

O que cumpre, antes de tudo, é respeitar a
vontade do povo. E' aperfeiçoar, cada vez mais, os
nossos processos eleitorais. É banir dos nossos plei
tos, os processos excusos, postos em prática em vá
rios municípios pelos eternos vigilantes.

E' fazer com que histórias sujas, como a de
Turvo, cujo pleito a Justiça fulminou por fraude
comprovada, não venham pata as manchetes dos'
jornais como Vitó1·ias.

'

Vitória obtida pela fraude não é vitória: é
crime!

TEMPO AO TEMPO

Para empolgar o govêrno, a V.D.N. se fez ,oposi
ção durante 20 anos. Se, com apenas 3 anos de po-.
der: o P.S.D., já a derrubasse, o sinal de podridão
sena tamanho, que não haveria nariz que o su-

, portasse.
CHAVE

O P.S.D. em São Francisco fez a sua campa
nha à maneira inglesa. Já o P.T.B. usou de chave
diversa: fez a, propaganda -à ]tase de ataques à
inércia e à inépcia do govêrno estadual. Daí resul
tou que o P.T.B. obteve sucesso muito maior. A
lição ficou, para todos.' O segredo está na cara. E'
só usá-lo, daqui por frente.

SONHO
, O candidato udenista, de São' Francisco, sabi- r

damente não era o candidato nem do sr. .Governa- fdor nem do deputado Mascarenhas. Erll' o candida-
, to imposto pelo Prefeito Adson (aliás um bani Pre:.""..-..........
feito). Daí por que os planos da vitória 'estão mui-
to elásticos.

Confiado nela, o' sr. Bornhausen pretende ele
ger o deputado Celso Ramos Branco para a presi
dência. da Assembléia, afim de lhe passar o govêrno
e candidatar-se aos 8 anos de Senado, pondo para

t:-az.o dr. Adolfo Konder, cuja eleição, já agora, é
um imperativo de justiça para o povo catarinense.

Gostaríamos de ver o sr. Bornhausen fora do
govêrno, disputando votos! Cadê coragem!'!!

CHANTAGEM

Reptado a indicar quando e onde nosso jornal
publicou, um só conceito contra os colonos o órdão
oficioso das mentiras oficiais ficou mudo.' E' s;;n
pre assim. Por ser uma folha de calúnias, já foi até
condenada pela Justiça.

OJERIZA

O govêrno do sr. Bornhausen continua no fir
me propósito de fechar os armazens dó SESI, éo
brindo-os de impostos e multas, apesar de' estarem
isentos de tributação pela própria Carta Magna.

. Os operários,' segundo a mentalidade burguesa
do Governador, não podem 'gozar odiosos privile
gios, como êsse de adquirirem generos alimentlcios
por preços menores.

REAÇÃO'
,.-

No Turvo, um udenista' quís politizar a Asso
ciação Rural. Para se eleger presidente fez campa
nha política, à base do prestígio oficial._ Levou 20
votos, contra cerca de 150 dados ao seu concorren

,te, pelo P.S.D. e P.T.B.. E' ficou bimbalhante e

ghizzante! ! !
·CONSELHO

I O nosso (colono tem, tido, �do govêrno do Presi·
dente' Vargas, toda a assistência: _máquinas, em

prestimos, sementes.
Aqui, no entanto, o govêrno faz enorme propa-

-,

ganda no sentido de os colonos acreditarem que to
do êsse auxílio é do senhor Bornhausen - que

/ nada fez nem faz pelos homens na lavoura.
Nem as estradas, de que eles tanto precisam,

são
_

conservadas. O P.T.S. está na obrigação de es

clarecer os colonos, mostrando que toda a assistên
cia lhes tem vindo do Presidente Vargas e não do
govêrno dos palácios suntuosos.

Essa campanha é um dever dos petebistas, que
não podem concordar com a injustiga aqui feita ao

seu grande chefe. ,
,

.
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