
�:';::�:;;ra De�a�encia do E'Dsino
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de S. C.ta'lnal rubllco. no· Estado:
I N��f�.,:� I o povo catarinense� nos jmldades escolare. �a. di-

" I dias hodiernos, vê, com minue-se o gráu de efíci-

..:._.;..___-�:=:--=-_...--O(_:k:_::.a.t::_::_)-'-......-'-)...--....(��__ ' profundo desencanto, na ê�cia::, O que é .moda é o

Florianópolis, Sexta-feira, 15 de, Janeiro de 1954 II
.

,tI' 1... frieza dos números estatís- retrato do governante ,que
;/ " ticos, nosso querido Esta- levou O ensino do 1° lugar

Aumenta�o O Preço �ô Carvão C�tarinense :t:�:\���;�� �I:s���E;�i�� [�1;�i�::E
·

d 'I P
·

d I dR'br
'c de estar submetidos a lancolicamente para o .sex- bem poderiam ir para o

AsS IDa o, pe o resl en e a epu .Ica, j �:���::��::n:�t:: ;;� :f�:;�?a;::�::tepa:: ::�o�;::�: �:::�;: z:
. o decreto alierando os preços· ,I ::�:.�O';�;::::o���;::!; I :::::::.:�::�: '��e:� ���:�ri�::':;:m:"p':;::

RIO, 14 (V. A) - O pareceram os representan- beneficiado. Para as entre- Cr$ 66,00 -ora estabelE�cido. estabeleca um prazo' mini-' deixa o homem governar" dir e não retrogradar! E

presidente da República as-
1
t,es acima citados com o ob- ; gas de carvão de qualquer I Estatitui, por fi_!}1,"o, de- mo de cinco dias para obter 'como dizem os colegas li- depois de tu�o isso ainda

sinou decreto alterando os jetivo de examinar o au,; camara a ceu aberto ou de ereto, que qualquer

acrescI-, licença de casamento, os gados ao situacionismo. existe quem fale em "paz
-

d S t
I

d d di d ". ". d
I

d t· d
-

h "

preços do carvao e an a mente os preços os 1- cama a irapua minera f), mo e en rega e carvao
r oivos estão excetuados Tudo por que? Porque e armonia, em congraça-

Catarina, fixados pelo de- I
Vtr30S tipos de carvão de

1

em profundidade, limitadas I desses dóis tipos ficará na dessa dilacão no caso de Governador e Prefeito, �ue mento de situacionismo e

ereto n. 31.613 de 17 de .ou- � Santa Catarina, conforme
1
ás médias das quantidades' dependencia de novo en- : que o gaÚi tenha' 83 anos prometeram ser governador oposição. Pois sim! Antes

tubro de 1952, levando em
1 sugestão feita ao Chefe 00 I recebidas pJla Companhia tendimento entre as partes ou �ais e a dona de seu e Prefeitos de tôdos os ca- só que jnal acompanhadol

j',msideração os estudos
J
Govêrno pelo Ministério elo

I
Siderurgica Nacional, nos interessadas, no .que se re:'

coração tenha 73, a"_"'ei a- tarinenses, ou de tôdos seus A oposição prefere ficar ao

realizados em conjunto pe- Trabalho, a fim de custeai'
I ultimos 12 meses, a contar fere á fixação do preço. I cha que ambos já espera-' munícipes, não hesitaram llado do povo, desse sofre-

](1 diretor-executivo do Pla- � elevação dos salários IJi·e· desta data, prevalecerá ram bastante.
I
de levar a política partidá- dOI' e ludibriado povo ca-

110 do Carvão Nacional, re- tencido pelos empregados, tambem o preço de
'

, I
'

_ ria, desenfre�da e maléfica tarinense, à espera "de dois

presentantes da Cia. Side- I<iS einpresas carboníferas Cr$ 180,00 por tonelada, UMA MENINA COM PRONUNCIOU CON- ao mundo superior onde novos três de outubro, que
- úrgica Nacional e dos Sin- do referido Estado. mais o aumento de TREIS PERNAS FERÊNCIA SÔBRE O até então pairava o ensino. aproximam-se rápidamente,
dicatos de 'Empregados e OS !�UVOS PREÇOS I BRASIL Mal, muito mal renume- para redenção de nossa ter-

.
I

CORDOVA (Argentina}, PARIS, 14,(U. P.) - O rado, muitas vezes removi-

NO RIO O SR. JÂNIO 14 �U. P.) - Nas�eu nes- prof. Reymond Roze, dire- do daqui para ali, receben-

QUADROS i taAcI�ad: uma menma com, to� do Centro de Ligação do cédulas marcadas para

I
três pernas. Essa criança' das Universidades France- votar nas eleições, temen-

V.
será brevemente submeti- sas com as Universidades' do as iras dos efemeros do-

-

RIO, 14 (V. A) - la- -

L A f f dda a uma Intervenção cí- atino- mericanas, 'pro e- rnínantes, o pro essora o

jando no avião do sr. Ola-
f' d

• I

gia. �. rúrgica, a nn e ser de- riu esta tarde, no Colégio catarinense vive dias de
h vo Fontoura, de prefixo

"

° a�_!,?_i,e_nç�� sernbaraçada dêsse terceiro Livre de Ciências Sociais.e humilhação e consequente
" "

" PP-DRF, o prefeito Jânio
_d
.:

� ao presidente. .Get�lio A L UNO membro, de forma imper- Econômicas, uma conferên- desânimo. Ante um aumen-
,

- Qu�'di"o�.g,sf'mbarcou às' ['
...'. rgas pelo ministro da � feita e que termina por um cia sôbre o "Brasil em to irrisório nos vencímen- P.) - O sr: Arthur Dean,
'Viação através de exposi_,EXEMPLAR 18 horas e 45 minutos �õ péde-oitõ'dedos:" '_,_,�53"" to�( como sucedeu' com ou- representante americano

. dso de motivos em que in-
I aeroporto Santos Dumont; - � . ' tr� classe de servidores pú- das Nações Unidas em Pan

forma terem sido real.za- RIO,14 (V.A) - O Pre- nesta capital. EXPOSIÇf\O BRASILEIRA�ll_ �licos, foi posto no dílema .

Mun J0111, que se acha :1-

,das em dezembro ultimo sidente da República presi- O"prefeito de, São Paulo
de "'ãSsIna:t

"

tualmente nesta cidade es-

{rês reuniões ás quais com-
diu )-eje à -entrega das es- embarcou em um automó- 'VIENA, 14_ (U..,P.) síção de arquitetura brasi-

- .- - padas aos 59 guardas-mari vel de p�aça, mostrando-se Informa-se que em fins lei A
. -

t
-

' erra. exposiçao per en- .to'" ou sujeitar-se as conse- de��ffi'éia, .se existir
SERÃO RESTABE- nhas que concluiram seus esquivo quando o repórter dêste mês será inaugurada '

I
ce ao Museu de .Arte Mo-' quencias no caso d� negar- possibilidade de y�tOl!la�'

LECIDAS cursos na Escola Naval em o reconheceu. naquela capital uma eXl20- d d S- PI' I
' . �,

,
.

erna, e ao au o e esta se, de agir de aeôrdo

cOH:r-!�as
;"ntrevisbás pre.liminares

-

11953.
Nessa oportunidade. '

;

.�
,

1
i.
id

" -.,. ' .. "

C� 14 Cp., .1'.) Foi am ,>ntreguo"·OB oilo "rê:' "', :lJê'lfjmil ii:!f-::;';� ':' ,�"�
o u.,. '""!'��. ó"1>r�ti� t>éri_nt .' 'c"me os Sirul-co..ano. eh,

Otanel., ...

tas, ainda sem partidos.
Quanto ao PSD já tem Pires Ferreira, Lopo Coe

preocupando os partidos. assegurada a inscricão dos lho, Osman P�reira, Joel de
Até agora a perspectiva ,é a' seguintes candidato�: prof. Oliveira Lima e possivel
de"que quatro chapas con- Souza Marques, Jaime Fer- mente, o sr. Antônio Vieira
correrão ao pleito, sendo I de Mello.
três de legendas próprias e .c. .I _••••

uma resultante de uma ali-,
, A

ança �e 6 partidos. O PSD, NO T. S. E. O SR.

! �U I Imifa
o PTB e o PSP são os três

RIO 14 (V A )
"

N dialidade ao ministro Ed-.

que se dispõem à luta com ' ..'- a

t d d
.

t t gard Costa, p'residente da-
suas- próprias, forças, e a ar e e 0l! 'em, es eve no

T'b IS' EI't quela alta corte de J·usti�a.aliança será formada pela 1'1 una uperlOr • el 0- -

___�� ! UDN, o PSB, o PL e PDC ralo sr. Nereu Ramos, pre- O ilqstre representante

d d CA' d D de Santa Catarina na Ca-

O ,eüído para processar Tenório :�:J: ��'.���::�,d��: I �����, :m a:::.:, d: co: :�:!:��S�1:�:;;
,..

. 'IUIIIII 80S flColonas versação ,com ó ministtro

'RIO, 14 (V.À.) - O pe- processo, para que esta se! Justiça encontra-se outro
,

' 'Edgard, Costa, tendo se re-

RIO, 14 (V.A) _ Divul- dido de licença da Justiça manifeste sôbre o pedido. 'I pedente de julgamento, a-
-

tirado logo após.
do Estado do Rio para pro- No decorrer da Legislatu-, pontando-o como implicado

'

ga-se em São Pa,ulo queO" I
, cessar criminalmente··o dep. ra, êste é o terceiro peclido na morte d.e Home,ro Dan-

problema, consequente ao
,., .

d d d t·
Teno!"lJ CavalcantI, como para processar o deputado, tas, também seu desafeto na

·exo o os nor es mospara, ,

t E t d co-autor nas mortes de AI- Tenório Cavalcanti, sendo cidade fluminense de Ca-
, ou ros' • s a os, vem assu- '.

C
. - di..

d t I t}
bino Imparato e Arnaldo qUe na mesma omlssaa e Xlas.

mm o aspec os a arman es,
d t·

.
, �el eco, chegou ontem à 'Câ-

e vez que as no IClas pro- ,

d t d' G
., . llibra dos Deputados, acom-

ce en es e Olas anunCIam

-fI 1 Jd t- l"anhado de um volumoso
que ·os age a os es ao sen-

do v'endidos como escravos
1 rocesso e foi entregue ao

I residente Nerêu Ramos.
a 200 e 300 'cruzeiros por

-.0_ F ,O:) JJ� .�

'DIRETOR ,
,Rul»ell' 4., .....

,Arruela R.mo. ·

" '
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Fmpregadores nas minas

oc carvão, bem com; re

;'l1esentantes do Ministerio

da Viação, da Central. do

Brasil e do Conselho Na- "lavador" fornecido á Com

panhia 'Siderúrgica Nacio
nal e, Cr$ 100,ÕO,

Estabelece o decreto, ora
assinado, que fícam.aumen
tados por tonelada métrica

de Cr$ 66.00 o carvão tipo

cíonal de Minas e Metalur-

que as relaçõ,�s L<"sse total, seis foram I ,'n

diplomáticas com a'Guate- <-,Llistados pelo guarda:ma-,
mala serão restab�lecidas n!lha Luís J'oaquim Campos
quaado aquêle país o �ese- Alh::mati (Corpo da Armà-

jar. (la).

� our�u •••

VITORIA, 14 (V.A) - extraordinária. São

Heuniu-se o Diretório .Re- dbsidentes, 3 deputados es

gi.mal da UDN, destacando- "::;.1'1: is, 9 diretórios muni

.": entre os ássuntos trata- cip�lis e diversos ,prefeitos
do::: ama proposta do sr. Ba- udenistas.

queira Leal, para expulsã<?
.ks quadros do partido do

d('putado estadual Benja
',•• in Barros e do dr. Evaldo

ESDDO Df Sr.�IA tAlJRIU"

Está o jornal do sr. Bornhausen insistindo,
como velho e fanho real�jo, na' tecla de que os

novos �1Unicípios não receberão as quotas de

1954. Porqlle? Essas quotas ser�o pagas' em
1955; Se houver dúvidas" elas advirão de a lei

, criando esses novos' municí_pios não haver sido

sancionada pelo. sr. lrineu Bornhausen, em 1953.

S. K' não sancionou, nem vetou a lei. De"ol
veu-a 'ao Legislativo, simplesmente. A im

prensa oficiosa está; desde já, negando aos no

vos municípios, um direito que ninguem negou a

outros; em casos identicos. Isso é fazer demago
gia contra os intt:resses catarinenses.

lnconcebívd êsse trabalho ,de bandido' con
tra as novas comunas. Exploração jnqualificá·
vel, de um jornalzinho que reduz tudo � termos

politicos, sob o ângulo de interesses, rasteiros
da D. D. N.

(;.:;: ',(S, que estão liderando
a dissidência contra ,o acôr
do c;,lebrado com o PSD,
tendo realizad? ]lma con-

S. Páulo 14 ,(V.A.) - xas do Estado (Decreto nO

·li'oi promulgada ontem pe.!22.022, de 31 de Janeiro de:

lo governador do Estado a 1953), não incidirá sobl:e os

lei nO. 2.52.6, da Assem-, serviços de mecanizac;ãl�
bléia LegislaÚva-; que ifier.-I rural tais como destocamE n

ta de impo�tó � de transa-' to, desbravamento, aração,
,TRES ARROYOS, Ar-

I
tódo provàvelmente por ções o� serviços de mecani- gradeação e simihres pres

gentina, 14 (U. P.) - O Leonardo Da Vinci ou al- 7ação rural. ' tados a pessoa fisica ou ju-,
pintor Roberto Cassina, gum de seJ.ls discípulos. E o segu�nte o texto da ridica na preparação e cul·

chamado por qma - família Por, sua vez, os donos da lei: I
. tivo do solo para fins exc1u

desta cidade para ·restaurar tela, o dr. Alfonso H. Paja- Al'tigó 1.° - O imposto I sivo� de prod�çãtj' agrícola.
�'es e sua espôsá, manifesta- dq transações, criado. pejo I Artigo 2°., - Esta, lei en
ram que a mesmà foi com- ' artigo 2.° dá- -Lei 2.4.85, de ti'ará em ,vigor na data de

IpIada �elo avô da senh?ra, 116' d� dezembro de 1935 e sua publicação, !'evogad�,;
há quase cem anos no pe-I inco:porado ao Livro II do

I a� disposiçõ�s ern contra-
I

lU', ." CodIgO de Impost'1s ,e Ta- rIO.

cabeça. O fato ocorre, par

ticularmente, nas colonias

agrícolas de Ceres e R:�lbia
taba, a 800 quilometros dá

capital de Goiás. O tráfico

I
um quadro, não quis acre-

de nordestinos' estaria sendo O s�. Nerêu Ramos infor- ditar no que via. Cassina

realizado por uma

qtiàliri-l
mou aos jornalistas �ue se-I

afirma que o quadro, um

ih.a localizada em São Pau- gunda-feira próxima e�via- ól�o da. Virgem, conta pelo
10. rá à Comissão de JustIça o menos 400 anos e foi pin-

FLAGELADOS VEN
DIDOS COMO ES

CRAVOS

Ç> processo não é mais 'do

que o traslado de todos os

depoimentos, com anexos

de recortes d� jornais.

)

UM QUADRO PINTADO HA 400 ANOS

ra.

(Do· Ba1"1'iga Verde, de Ca

noinhas).

PRONTO
PARTIR

PARA

NOVA- IORQUE, 14 (U.

.
'. para o pleito de 1955

.'
RIO, 14 (V:A) � O

pro-I los Lacerda e o sec'retário �'eira, Augusto do Amaral
blema da renovação da ban- do Sindicato dos Aeronau- Peix�to, Segadas Viana: Be
cada do Distrito Federal na
Câmara dos Deputados está

nedito Mergulhão, Jurandir

NERÊUJ RAMOS

'Insenção de Impostos
o RISO DA CIDi\DE·..

GOVERNILDO - O difí-

1.,
. cH, Udenilda, é

arranjar um Ad-
-

son que faça ,no

Estado inteiro o

que êle fez em São

Francisco!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O J:STADO

� - .- _-

Indtcador
:·:"',IM .•

Profissional '�

M �E .o ·1 C o 5 I
ADVOGADO,S I

MÁRIO DE LARl\fO I
. D�. ALFREDO DR��WlJADYSLAVA i DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRA"ÇÁO

C.AN.T.I.ÇÃO
" CHE.REM I W. MUSSI ROS VIEIRA [Redação e Oficinas." à rua

Conselheiro Mafra, n. 160
_;_ MÉT>ICO -

I
e

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

t:LtNICA 'DE CRIANÇAS CURSO NACIONAJ� DE
DR 'A.NTO-NIO DIB'

Cai�a Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.
A 1) U L TOS . DOENÇAS MENTAIS .

• - Santa Catarina -

RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital I .' �USSI Gerente.: DOMINGOS F. DE

CORACÁO - FIGADO Colônia Sant'Ana. �.MÉDICOS - AQUINO.
RIN�3; - >iNTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA� ADVOCACIA 'Representantes:
Trat��en'to moderno da tàis.· GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

SIFILIS
.

Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
-

Consultório' ....::[ Rua Tira- ,Rua 'I'Iradentes n. 9. c ial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. -- v' Consultas das is -às 19

I
SENHORAS, com modernos

ADVQGADO:
- 5°, andar.

h
Dr. Estêvam Fregapani f:-

I HORARI.O: . °FraOsN'E métodos de diagnósticos e
Causas cíveis e tl'a'balhistâs Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 : 3415. tratamento.' Janeiro.
R R S t S

. I CONTABI.LISTA:
horas es.: cua an os

'

araiva, ,SULPOSCOPIA _. HISTE- Reprejor Ltda,
T I 'C' -4 E' t it I

Acácio Garibaldi S. Thiago -

� e.: ons. - 3.415 - Res. o - ,s rei o. RO � SALPINGOGRAFIA. Rua Felipe de Oliveira, n.
. -------;....-------------

_ 2.276 _ Florianópolis. 'fEL. - 62A5. ' _ METABOLISMO BASAL
Assuntos fiscais em' geral. 21 - 60 andar. IEdifício "IPASE"-5° andar

�. ' ..
--.�-;--- . Radioterapiap 01' ondas Tel.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU'BASTOS DR. MARIO WEN-' curtas-EIetrocoagulação - AsslNATURAS

I._ > PIRES DHAUSEN 'Raios UltraVioleta e Infra DR. MÁRIO LÀÚ-' Na Capital
.

� ';_ MÉ'DICO _, ',' CUN'ICÂ< ..M:ÉDICA DE Vermelho.
RINDO

Ano . . . . . . .. Cr$ 170,00

éom prática no Hospital. _:AJ>UbTOS E CRJA-NGAS' Consultório : Rua Trajano, 'Semestre .. ,. o-s. 90,00

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

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. DR CLÁUDIO

I
Ano, ., o-s 200,00 f'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 110- .Semestre , Cr$ 110,00 I
CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI.

' BORGES Anúncios mediante

con-,ADULTOS E CRLANÇAS Residência: Rua Esteves Das J5 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS tráto,

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Te). 2.812. ,MU�SAI. "

Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

Vargas, 2 _ BIGUAÇ'Ú. IResldencla: Avenida Trom- peral.1te o Supremo Tribunal publicados, não serão

.:Horár!o: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS powsky, 84.
.

Federa] e Tribunal Federal I v�,dÚ'.;_ . _ _

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA i
DR NEWTON -Ide

Recursos, . A direção nao se respon- Um conjunto de casas de madeira - Estreito;

horas. _

• ESCRlT_ÓRIOS sabiliza pelos conceitos emi-I Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

Residência _1 Lux ,Hotel n'ÁVILA Florianópolis - Eddf'ício tidos nos .art.igoa assinados. Estreito, em prestações suaves e sem juros;

ue T 1 20'21 - I DR.· JÚLIO DOIN· CIR,URGIA GERAL !São Jorge, rua Trajano, 12 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky
- apt.: � e.:

_. I VIEIRA Doencas de Senhoras
- 1° andar - sala 1. -()�(���� medindo. cada um, 13 x 50.- -

"

DR' ,-uALMc\;R ·�o / Proctnlogía - Eletricidade Rio de Jane iro -, EdifíciEf
Uma vila de alvenaria na rua Arací V C 11 d

'

• íf '. W: llIJ - B b r: t A d A t.:;- •
U

1 az a a o;

ESPECIAUSTA El\f.DOEN- .

'. Médica 01' a Ja o, vem a ntô-
1 armaclas ma Casa de alvenaria na rua Fernando Machado'

MER .GARCIA ÇAS DOS -ÚLHOS, OUVI- _ Consultório: Rua Vitor nio Carlos 207 � sala 1008. Oito casas de alvenaria na Avenida Mauro Ramos
D�(Jlomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA· Meireles n. 18 - Telefone: de _Pldntão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);
Nacional de Medicina' da Ex-Assistente na Policlínica 1.507.

,
. i DR. CLARNO·_ 10 D' S t F

,.
Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo

U. '-1 d d fi '1 C' I À I G. la an 0- armacia 1320 x 2280'
., ..

mversu a e o rasu. Geral do Rio de Janeiro, na. onsu tas � s 11,30 horas. I 'J "

Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das Hí horas em GALLETTI da Fé - Ru� Felipe Sch- :Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito,
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO"":" rr.idt, In�.!D-d{) 1.3-J<�3A-_"".l\.....t.-�n:'- erncõenta metrôs-aR plu�ia. ,

(Serviço do -Prof, Octávio lway e no Hospital S�o João Residência: Rua Vidal Rua Vitor Meirelles, 60. 2 Sállªdo,..ktJ>�T'-"""Jrãi;:
-

��

Rodrigues Lima)
. Batista-da Lagoà,. R�mos - Telefone 3.422.

. !O�E: 2.4.68, 7. ImáCTâ
Moderna - Rua João

, E�ii�!�t�: �:" �e;��!{t:lde Curso c�:����:r�:�:tó Na-IDR. GUER�EI_ROJ?{
�-.t' io�anopohs -\ >

Pinto. ,OLHOS - OUVlD08 -- NAJUZ • Q.UrGAJIf.T A

I. A. P. E.. T. C. do Rio de Consultas diàriamente_�§ ------.J!JbNSECA __ -- - _� . 3 Domi�go - Farmácia DR. GUERREIRO DA FONSECA
Janeiro 10 às 12 hor�

.

.

Especialista do Hospital_.
Moderna - Rua João Pin-

,. .

..�"'&a •.•""aI
Médico .. do Hospital de . 3as. a..�.ofeiras de 1!i às Moderna Aparelhagem ·Info..macões I to.

.

'..
leelilu de Oculos - Exam. d. J'uatlo' d. Olho' par.

Caridade ' _,y-v-' -
. y (�I•••ifJt!�lo "da Pr.ulo Arterial, .

-

r � f1-"'�l'J noras. Lâmpada de Fenda - Re-
u.

9 Sábado (tarde) - Far-
DOENÇA-S D�mllfitAS At d' H it I d fel�

.
. Vod.na Aparelha••m.

.

'

.r'--"' en e no OSpl a e frator - Vertometro etc.
.

� mácia Santo Antônio· -. '

P.U�!ôS-OPERAçõES C idad d 8 a' 10 horas' R' X '( d' f' d C �
c.ualt6rt. - Vla.oad••• Otlr. h.... I.

__
• ar! .

e,. e. s
.

_
"

_

aro , ra IOg,�a Ia a a-· O leitor êncontrarã, nes· Rua João Pinto.
�G.íts: Rua João Pinto n.J6.' '(. .

das 16,.00'a's 18,00" �onsultol'lo:. Rua Vitor beça) - Retirada >"de C?r-. ta coluna, il'formaç�(',s que .: ",'. '. ".,,'t
.. Meireles, _e�<;qull1a com Sal- pos �xtl'anh�s d? Pul'mãp e necessita, diàril1Plepte e dr

lO. Domingo � �armáçia -

�
horas. daJtha ,l\f:l'l�ho. "'- Esosago. ti iméíli�tô: l I

-, � . Sa:i��nt&nio 't ,:ijlJ"a J:o.� , ,'"'. é '!t
Pela manhã atende Hesldencra: Tra.vessa Receita para uso de Odlos . .-JORNAIS Telednt' Pinto! - .

' '.
, ..-. ' ,� �

dià"amen', no 80'- U,""anga 2, - Con,oltó,;o - VI"ohd, O. Eotado ,_,_,_,_,_ ',022
-

Pt4'_._,'
-

.

pital de Caridade. Apt 102
.

d O P 2 Alt
.

'-lS
. S'ábado (tarde)

C-
.

O'J.
.

.
.

e uro reto n. - os

I
A Gazeta -2.656 FaÍ'�a'cl·a'.' ',Cata�;ne!lse .

SResidência:
.

-

d C B I H
.

t)
.' 'L',..

.

" DR. VIDAL I
a asa e o OrlZo.n e. DIário da Tarde 3.579

Rua ·Tra.'Jia .... 'o.. .,
-

Rua: General Bittencourt '. ., Residência - Felipe SclY- Diário da ManhA 2.463'''' l An. 101. CLíNICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Tel. U�60. A Verdade' .' 2.0Í(I
.

17 D�min.g� -:- Fármácia \.. / f
' �,j

Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - �"elii '

I
Imprensa Oficial 2.688

I
CatarineIlse ,..i..' Rua Traja- � � ,

Ipe Schmidt, 38. DR. SAMUEL ,HOSPITA.IS ,no.
:' /ffi-�

OURAIfTE TOOIt'DIA

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Da� 4 FONSECA ,De Caridade: 23 Sábado' (tarde)
••• a _ ••

�
'. .

.

.

.. �ons'ultório e Residência: o� arJa .. ; . . . . .

I MD ,:- MÉDICQ -

" RESIDt1'lCIA - Cl'lSplln R F
.

d M' h d r:: Nereu Ramos ...•. , �.8311· Trajano.�' '.I. . <;;:

D Se·•
. -.:I cr' I. '

.

.·ua ernan. o. ac a o, <,I. • •

I;;
,

os � r;vlC�os ·.ue mtca R Mlra 25 Cl" G I C'
. MIlItar,.. .. .. .. . .. 3.157, 24.·'Domingo - Far.mácia. �.' ,:-.._"'"

'::

� _-:-. ;_,
.

fantil4a ASslstênda' Muni- FO'NE" 3 165 I B IlmDca t edra
-

IpI'u rgt Ia São Sebastião (CSI48
-

- iIl ��. "

cipa.' e. ltosp"itaI"de Caridade,,'"
-..

Mt�ca ... enf.a
uras - on es

de Saúde)
....

, Noturna - �ua TraJano. .' .';:1:/ • � �

_

.

. oveis e lxas.· ,
.

3.158 30 Sábado (tarde) _'�
/ 'I .

'.

�. J
CUNICA ·MÉDICA DE .

. I R' X I f Ih
Matermdade Doutor ' �

,

•

CRJ.t\NÇAS'E.':'.. ,ADUJ,.TOS' DR .. ANTO-NIO MO-, lCI,aOIRo _1�IeO.nDra-vermed o.

C.'arlos
Corrêa

....
3.12·) .Fatmáci�Esperança-Rua

,,,"

..
_ -Alergia _',__ .

r A. . e s�gun a a
CHAMADAS DR. Conselheiro Mafra.

.

éonsultório: Rua Nunes \' NIZ DE ARAGÃO . sexta-feira da� 10 as 12 ho- GENTES 31 Domingo - Farmácia

M 'h d '7 :
C . lt d ,ras, e das 14 as 18 horas.

C d B
.

P'ac a o, - onsu as as
D 830' 12 h orpo e ombell'os 3

..
313 Esperança - Rua Conse- I R I t'15 às 18 horas., CIRURGIA TREUMATO-

'b ads .'
as oras aoS"

'Serviço Luz (Recla-
.

I
. ero .8-- es aUf,8n eResl·deA.. 'a' R u a Marechal LOGIA sa a os. .

-)
.

2.40'
lheiro �fra.

.

. '1,

..CI .• ,

.

.

CLíNICA NOTURNA as �a�oes .. '

GUIlherme, 5 --r Fone. 3783. Ortopedia t' t f' d í9 Pohcta (Sala Comis· O serviço noturno será

Consultório: João Pinto, ���;1 \�ri�: �- ell'l�s. as
. sário) 2.03B efetuado p.elas farmácias

.18. Polícia <Gab. Dele- Sànto Antônio, Moderna e

Das 15 às 17 diàriamente. gado) .

Menos aos Sábados
,nes.: Bocailiva 135.
Fone:_- 2.714. /'

O r�E ST·AD O

ULTRA SONO
.

.

TERAPia ..

o MAIS MODEHNO E EFICIENTE TRA'l'AMEN.
TO PARA INFLA.MAÇOES E DORES. .

'fRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DAS

. SINUSITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E. GAltGANTA.

TRATAMENTO CO�I HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
Rio de

�ONSULTOHIO - VISCONJ\l!: DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HOlUZONTE.
RESID:f;!NCIA -:- FELIPE SCHMIDT N. 113.

,

Negocios de Ocasião·
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Lotes de- terreno, inclusivo uma magnífica Ca

sa de alvcnaría, situados á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaria é uma de madeira

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

Caixa, Postal. 45

}'lorianópo1ia.
Santa Catarina

COMPANHIAS DE
',I'RANSPORTE
âÉREO

TAC ;
Cl'uzeiro do Sul .•.•
Panair .........•..
Varig ..

'
.

'Lóide Aireo .

'.Real ...•... ; .

Scandinav8a' •......
•

e HOTÉIS
.

Lux .•............

Magestic � , .

Met�opol .

La Porta .......•.

C'aclque ....•......

€en-tral
'

.

Estrela .......•...

Ideal ,;" .

ESTRE{'rO .
, �.

2.594 Noturna, situadas às ru!'lS

João Pinto e Trajano.

Salã� ?e bar e sorveteria, salão de refeições, cozi
nha, -dcposllo e casa de ) 10 a.dia, tendo uma área, com
Lente para o mar para uma churrascaria. .

'\.

Duenças do aparelho respi
ratório

'TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

·Cirurgi:_l do Torax
Formado pela Faculdade
Nacional de �ledicina, Tisio
logista e Tisi�cirurgiãó do I

Hospital Nerêu Ramos

Curso de especialização pela
S. N. 'l'. Ex-interno e Ex-as

sistente je Cirurgia d'o Prof.
Ugo .... Pinheir'o Guimarães

(Rio).
'

.

,Cons: Feli.pe 'Sch:midt, 88
- Foné 3801.

.

Atende em hora rnarc;lda.
, ,

Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. .i

DR·"I. LOBATO
FILHO, Funcionando à mais -de quatro anos' à Rua 27 de

Maio 748. - Estreito.

DlsQué ........... � " ...

2.021
2.276
3:147
!.!�1
3.449
2.MH
3.371
h.6ã9

061

Aceitam-se propostas._
... ;1: _. �. _ ....leiTE

'Agêncip
de

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3J18
2.500·

Pu blici-dalÍe'
",..:<t..-y

v -�:"! . '-
,.

, Age"n(ia
.

'e.
.
KRuua8 Deo�o:rõ esqUina- da

I
Tenente Silveira:

--------_:.,._- ,------, ... o

'

.. �

�' Ve,n,cle-�,e

Viagem com segurança-
e rapidez

.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
. RAPIDO i<SUL-B·RISILEIBO»
Elorianópolis - Itajaf ,,_ Joinville - Curitiba

Lavando. cQm :Sabão,".,

_�-irg�. :.Es�cialid�d·e
di C18. "aDIL ,IIDnSTBIIL�,J8IUiUe. ',{mar..ca rllllstra'da)

.

':ecOD�omiza��e jemptl-\'·e dinbeiro,

,CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa!

'

r

Tratar a Rua Almirante

Alvim, 7 das14·às i5.horas.

CASA l\H�CELANIA distri
buidora dos Rádios RC.A.

VitOl:, Valyulas e Discos.

Rua C�nselheiro Mafra •

._...... -

..��--- -'_-�r--------'�----- .�----'
.. �._�--,-_ .. _---_.__ . __ ......_----'

/

• (

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De.A\na, '��; gurso �e Expansão Cultural
MQ � -��g. . ENCICLOPEDIA DE SANTA CATARINA

NO' LAR E NA SOCIEDADE 2° QUESTIONA'RIO tes na história judiciária.
v

• : Pr�c�ssos ·de vulto.' ��im�s
,.,..-<� Pede-se que as personali- políticos, Processo CIVIl.

t '-- dades do município de 10. Contribuição do mu-

PORTO RICO· NÃO maior valor intelectual se nicípio para a história mili-
-

QUER SER INDE� incumbam de escrever sô- tar do Estado e 'do Brásil.
PENDENTE bre a parte histórica da sua Acontecimentos de maior

SÃO JOÃO DE PORTO gen,te. repercussão. Combates e

RICO, 13. (U.P.) - A As- 0s trabalhos serão publí- escaramuças no territorio Úítim�s lot�s� na praia da Saudade, em Coqueiros,
sembléia Legislativa de cados na Enciclopédia, na do município. 'ao lado do grupo escolar "Presiderit'e Roosevelt", com

Pôrto Rico, rejeitou hoje, parte do município, e com 11. Nomes de naturais do 15 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser-
por 47 votos contra 10, uma os nomes dos autores. município que se distingui- vidos de agua encanada e luz.

proposta do Partido Inde- Não há limite para o tra- ram no Exército, na Marí- .

pendentista solicitando' a in- balho. nha ou na Aeronáutica e

dependência de Pôrto Rico Cada um p�e conter ações que tiveram. Dados _ •• ãr;.-..........._ ...__ ••• ..,. .... •__h..... �

::::�:�;:::;�:' :;; ::�::l�:�:?:�:d�:;.�� :���i:: :�:i:;:: ::: Humanidades· Irt..: 91
42 votos contra 14, uma A Enciclopédia não terá nicípio .. Defesa da popula- ,.

..

proposta do partido majo- limitado o número de -seus ção civil. Fatos mais impor- CURSO. sosco
NOIVADOS ritário, que é o Partido Po- volumes. tantes. '

•

_ Com a gentil senhorio pular Democrático, afir- Sendo demonstração de 13. Evolução do ensino

nba Enhú, dileta filha -io mando que "Pôrto Rico" é amor de seus filhos; apre- primário no município. Hís
casal sr. e sra. José Antônio um país livre, associado, sentando obra digna de sua tóríco da instrução primá-

__ Sr. Aldo Beck, alto Belém, contratou easamen- voluntàriamente,' aos Esta- grandeza, além de mais al- ria. Livros adotados. Peda-,
funcionário do Departa- to o nosso estimado conter- dos Unidos. truística pois não haverá gogia e currículo.
m2n10 de Estradas de RCI- râneo sr. Har.oldo, filho do I" .

qualquer vislumbre de' lu-I 14. Evolução do ensino
.1 A d L G d L t

.

1 ., secundário, Ensino leigo e
município. Artes gráfica,

uagem e pessoa grau emen- . sr. e sra. UlZ . a uz.
.

. �ro ma erla para nmguem. '

,

POSSE DO NOVO DI suhtuária, cerâmica. Evolu-
te relacionada nesta Capí- nc dia 25 de dezembro fin- � - 1. História política do religioso. Histórico dos -es-

tal, relas qualidades 9u:� do, em Curitiba. RETOR GERAL DO município. Situação duran- tabelecimentos de ensino. ção. Histórico.

lhe ornam o caráter; Aos noivos e aos dignos . SAMDU te o período colonial consti- Processos e metodbs.' 22. História literária do

_, Jovem Léo, filho do l?,enitores as felicitações de RIO, 13 (V. A.) To- tuição do município. I 15. Conquistas do saber município. Es�ritores, ��-
norso conterrâneo Tenente O ESTApO. mará posse, amanhã pela 2. Prefeitos e períodos éle humano no município. Es-,I ta� e romanclst�s: Princí-
� I li S

.

C ld N t C it 1 t h-
.

bi t d
. A

R
-

li
-

d I
t d

.

tífi Princi pais obras, edições e· da-
r.au.re mo araIVa a as, - .es a

.
api a con ra-j man a, .no ga ien e o mi- governo. ea izaçoes e

I � os cien 1 lCO�. rmclpa�s, tas. .

do "cre?ores da honra e re-

do Exército Nacional; taram casamento os jovens nistro do Trabalho do ear- cada um. lívros de autoria de muni-
, .' conhecimento da nação" o

d d
. ,. N da cí

A. 23. Arte dramática e seu/ .

' ,

_ Exma. sra. d. Inocên- Lenita, dileta filha do sr, g0 e iretor geral do 3. Lutas nacionais no
I
cipes. omes a crencia 10-

. ,.
.

. , . govêrno argentino distin-
'F d M h d "'f d N J S"MDU "�do t

. , . .

t
-'

I I histórico no municipro. Pro-I·era ernan es ac a o, es· ('l.loÍ·e o , orge e sua _'1.. o me lCO por 0- mumcrpio , e a .uaçao na: ca..
.

'

l:g' O· guiu vários funcionários
Ad' M I FI d M tild N 1 g

,

d N 1 Sh t L t .' 16 H' tó d sa e poesia re 1 rosa. ra-
pC,>H o sr, anoe oren- cxma. esposa, a 1 e .

a. e rense r. e son us- guerra ex erna. u as ei- . IS orico os centros,' . brasileiros. Trata-se do em-
.

M h d 1 C 1 J Ad lf filh d I ff A' t f lt ti
.

C h Iíti
.

tit t demi toría oradores e gêneros .

tine 1 ac a o, zeioso o e- orge, e o o, 1 o o sr. LO. pos o a o, o acu a 1- ViS. ampan as po 1 icas. ms 1 u os, aca ermas e ou-
'

baixador extraordinário e
,

d de oratoria.
ter Federal em Henrique Adolfo Boas e sua exma. \'0 rio-gran ense será ho- 4. Colo�iza�ão. Coloniza-I �ras .agremiações d_�dicadas plenipotenciário, sr. Ed- .

La. ,<!.e. ! espera d. Maria Boos.
. f

men,ageado pelos membros dores. .PrImelrOS habítan- a cultura em geral. .
24. História da imprensa

'd L P d, munno a uz into, o

.

_ aos aniversariantes as; O ESTADO felicita ao da colônia gaúcha aqui re- teso Formação das cidades. 17. História da agrícultu-
no município, desde os tem-

enviado extraordinário
ieUc:tações de O ESTADO.! j ...vf�m par e às exmas; ia- s;dente$. Vilas e lugarejos. ra no município. Influê�cia pos coloniais. Per iadicas
.',

I míljas. 5. Organização municipal. da imigiação. Arquitetura
havidos e existentes, Lite-

'............................................. História da administração. religiosa. Estilos mais em-
:catura inf�ntil.

• �eis r,egulá&ras. o,. Hie,ra.r- ,gregados.' . - � ,

OJe no Pas58.cI.o :llul'ciaa-.na administração· Pll- .18:._EbscUltura no municí-

plO. v ras antigas e moder-
6. Deveres e direitos dos nas. Escultores locais. His

,'uncionários municipais. Es- tórico.

IFeras de atribuição. Renda 19. Pintura no município.
oública. .

, Principais quadros, seus

7. Conselho ou Câmara

I
autores e épocas. Diversas

ORGANISADO Municipal. Evolução atra- escolas de pintura. História
E.... vés dos tempos. ,Atribui- da pintura.

....

EDilADO' ções. Código municipal. I 20. Histó�ia da 'música

DOn 8. Evolução da magistra-, no município. Principais

lJ(JIIALâ?/(J g(J4J1{g tur: n� m.u�,ic�pio. ?rga�i- I

autores. M�sica popular,

8E/XAg�'[T.TO za�ao Judlclana. Tnbunals. tr�vas. SOCIedades musi-

FLORIMI,jPWS .1;!.1HA C;''''jilNA
J luzes. ,I calS.

_ .. '_-- 9. Fatos mais importan- 21. Artes decorativas no

Lira Tenis Clube
.

l-,-------==-----
PROGRAMA DE ,FESTAS PARA '0 MÊs�1

DE JANEIRO
' .

.

QUANDO O TEM�O PASSAR,�

Caminha, e quando estiveres cansada
De pensar de lutar, volve os teus olhos
'E vê como cu sofro entre estes abrolhos
Da vida que me foi' desventurada-.--

.

x x'x

Vê então o passado, abnegada
Puxando os' teus mais intimos refolhos
Relembrando e vencendo' os teus escolhos
'E a tua face ficará, banhada.

xxx

TvJ as não penses, não penses que isto passa
Pcruue verás em mim um desgraçado
Sempre a chorar a sua própria desgraça!

xxx

Chorarús e terás os teus deseje!"
Em ver-me novamente aconchegado
Para outra vez ungiu-te com meus beijos!

Eugênio Vecchietti( Netto
.ANiVBRSÁRIOS

F..-\�EM ANOS, HOJE:

·lg DE .!ANEIRO em 1836, ·àpesar de.
\ qUEl�.'� dominado pelos re'''c

A data de hoje-reco"da· _im.,:( nários "farroupilha,,"
r.os que:

'

a Pr'.Ivíncia de São Pe<h'c
�

I d:> hio Grande do Sul. to-
- em 1526 partiu de Fi-

.

ln,.! posse, na ddade de

nisterra o navegador espa- Pio de Janeiro, como seu

nhol DiQgô .Garcia, passan- Fresidente, José de Arau
'do pelo então Pôrto dos Pa-' b Ribeiro;
tos (Fiorianóp�lii;), ond� _:, em i840, apresentot<-!
encontrou os Carijós, selvi- se ao F residente e Cow:;.n·

I

c,�Ja: 'que habitávam o nO:3', j;_.Lte das Armas da PrJ-

SCl lõwral;' \·inc,a do Maranhão L'�,ill- em 1654, teve 'início o .,,\.l.çe� de Lima e Silva um

ataque aos fortes exteriores dos caudilhos da rebeli5.o
de Rectfe, . pelo, General dos·. "balaios", Raimundo!
RaI) E.to de Menezes, d�3ta·· Cqn;es Vieira Jataí;
':-;1l1+J-se Fernande., VieIra - em 1863, em FlorianS-

v(' Vidal de Negreiros; polis grande massa POpdill'
-- E'm 1763, um destaca-

IT!enío do Regimento de Li
nba da Ilha de Santa Cata
'rha, os denoqado!> "bani
bas-verdes", chegou a Cas

tiihos, afim de construir o

p:.',�fe�tou, patrioticam(-�:tF:'1con1ra o procedimento du

g :vt: lia inglês na quest�')·

C:<:�:: 1869, chegou ao I
pôrt·' do ltajaí neste Esta-'

I',y te de Santa' Teresa;· dI) a barcà "Victoria"; CO!:-
- em 18281.. ,os briglles clLzindo 277 imigrantes ale

"Cal.oelo" e'- "Maranhão", e m:âe� para a Cnlonia de
o hI ;6�e-escuna\ 'Constar.· Blumf:nau;
,ça", ua Armada nacionaí Je - Qm 1908, em Florianó

��IOCj'JE'io ao Rio da Prata,
.
P,l!:S, .surgiu o primeiro 11.1-

rer�(;guem desde o Banrc me";') da "A Gazeta Cata-
1'103 Pescadores até á po:t!a

-

rineme", jornal politico e

de Santiago, uma divbiiio l1ot:c)oso, sob a direção (le·
arge,.;tina ao mando do. a],.. Hrrcílio Pedro da Luz.
nÚ'é'nte Brown; An'dré Nilo Tadasco

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

Dia 16 -�ábado _. SOIRÉE _. início
22 hOl'as.

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

Dia 30 - Sábado - SOIRÉE - PRÉ-'
"C1tllNAVAEESCA

..

.... �-,.

as.' �_

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

que tendo seguido pára G -Rio de Janeiro onde perma
necerá durante o ano de ,195'4, fazendo Cursos de Es

pecialização, está ao inteirá díspôr no que permitam os

seus limitados préstimos ..
.

Endereço: 'Ru'a·' Anchieta, 16 .z: apart. 1104. Leme
- Rio - 'I'el, 37-0528,

Lotes à venda
I

Informações no local com o sr, Gilberto Gheur.

(Reg. no Departamento de Edúcação)
MATRíCULA: Durante o mês de janeiro, na Li-,.

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

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

BRASILEIROS CON
DECORADOS PELO
GOVÊRNO ARGEN-

·TINO
BUENOS AIRES, 13 (U.

P.) ,- Por se terem torna-

e

ministro plenipotenciário,
sr. Martin Francisco Lafaie-

-

-,
�

.

te de Andraàa, e do 6:iretor
,

-

dos :A.ssuntos Ecónôm,icos do
25. Episodios líg�dos:' a ltamaratí, ministro João

questões de liberdade da Alberto Lins de' Barros.
imprensa. Prisões e proces- A todos foi concedida a
sos de jornátistas. Estatísti- d

'-

"O d d-
..

con ecoraçao, r em o

! Mérito", sendo � Grã-Cruz
ao primeiro e

.

grande Ofi-
26. HJmens públicos emi- cial aos denlais:

ca.

nentes, nascidos no muni

cípio. Biografia de cada -

um. Dados biográficos de
homens notáveis que se

identificaram co� a terra
Vin{JeIlS- D I R É TAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3j'
FPOLlS.-S. PAULO ·RIO "

4",.
FPOllS.� CUflITIB/(-RIO AOS SABS

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

catarinense, embora ,não
•• • •

. .. . ..

,

-VIAJ� CONFO'QTAV€LMt:NTt:
-E CO�t� O �UL t>OtmA§IL
'PtLOg �U&LA� 'D� f1?

ESPERADO EM ALE
XANDRIA O "DU
QUE DE CAXIAS"

CAIRO, 13 (U.P.) ....:. O
navio-escola brasileiro "Du

que de Caxias, deverá che-
.

gar ao pôrto de Alexandria
no dia 16 do éorrente,' . em

visita oficial. O comandan
te do navio brasileiro virá
a esta capital; onde será re

cebido em audiência pelo
presidente . da República,
General l\1ohamed Naguib.·
O comandante convldurá o

-------------��

presidente para visitar o

seu navio.
"'"

_I A visita oficial d�� "Da
que de Caxias" se prolon-

J gará até o dia 22 dã cor

rente ..

�i: APRENDt=Ji
CAOEMIA

BOX- DE BO).

(.o", " P�O;es5012

P�ol=fS�"t ".MUCA�O"
, � MUCAq.O"
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. Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Janeiro de 1954 o lISTADO

"Rogo obséquio informa.r possível urgência
seguintf:s dados relativos mil novecentoi; qua;.
renta e um: se estabelecimento era subvencio
nado pelo Govêrno Estadual ou Municipal ou
pela União; 2,0 - Qual foi ano sua fundação;
3.0 - qual era área total ocupada pel-, estahe
lecime.'l!o; 4.0 - apenas parte edificada; 5.0
-- qua!ltos andares tinha estabelecimento; ,6.0
- quantas salas de aula; 7.0 -:- se posc;uia bi-
blioteca e quantos volumes."
Na resposta constou ao 1.0 não era subvencionado; •

uo 2�o - 1940; aos 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 - funcionava na sa-

.-... � ,'a de aulas cio Curso de Educacão Física do Estado; me-
.

dindo quim:� metros e meio IXl� dez e trinta i>ltuada pa-
CA'fARINENSF� pimento supuior; ao 7.0 - não.

I:

Recebemos o seguinte ofício' da F.A.C.:
"Florianópolis, 31 de Dezembro de Hi53
Umo. Senhor redator esportivo:
Com o plesente, temos a honra de comunicar a V.S.

de que em .�ssembléia Geral Ordináda, -realizada C:!m

'j d-êste'mês, foi eieita,. para reger os destinos .desta En
t'dade durante' o biênio 1954-1955 a segçuintc Diret')rL-a:

Presidente - Dr.'Osmar' Cunha
Vice-presidente - Cap. Paulo Mendonçà

.

1.0 Secretário - Nívio Pinto de Andrade.
2.0 Secretário - Raul Dias da Silva

.

1.0 Tesoureiro - Valter Lange
2.0 Tesoureiro -- Prof; Nildo VAlmor St'}!
Orador - Dr. João Batista BOMassis

CONSELHO 'l'É�CO
Dr. Paulo Otto Scheidemantel Prof. E'rico

Straetz Jr. - Prof. Osv�ldo Meira- e,.Milton Lehmktihl
. CONSELHO DE JULGAMENTO'

.

,

Major Mauricio Spalding de So1,Jza - Aribaklo PÓ
voas _:_ Antônio Pereira 'e Oliveira Netto _:_ Júlio Ce-
sarino da Rosa e Osmar Meira. : ,

Com êste ensejo renovamos os" riosso� protestos de

As pfssôas acena qUei_,e.JeVada esti�la e distinta consideração.
.'

á
'

, .

NIVio Pinto de Andrade :secretário.
ram :omparecer,. nossL�. Agradecendo a comunicação formu�mos á �10va

�eda:a(). no �or: ·�1O �as ,911 �1�etºfjª 9ª F.J\J;.: _9S.:., �osso� mais jn�er6s voj;)3 de fe-·
�"""'''''''''''''-as 14 to ('as. 14 "IS 111 horas �lcldades em f:'ua .•gestaà. fi'

�;'. ,

"" .}.f'.\�'fr.'

ou:

lei\tOl t..
Rio de Janeiro e São

Paulo serão palcos, em ou

tubro do corrente ano, do

Segundo Campeonato Mun- .

dial de Basket-ball, ao qual
deverão participar nada

.

menos de 16 países, entre

os quais os Estados Unidos,
Argentina, Uruguai, Chile,
Egito, CUba, Canadá, Fili
pinas, Iugoglávia e Itália.

Sabe-se- que a Confedera

cão B�asileira'..:dc Basket
Ball pretende, dada a gran
diosidade do certame, reali
zar jogos também em ou-v

'w

tr os Estados, desde que se.,apresentem com todo o'

conforto necessario ao exi

to dos jogos. Santa Catari
na já se manifestou candi

datá. Assim, esta folha ins

tituiu uma enquete entre

os esportistas locais 'sôbre
se deve. ser coberto o está

dio "Santa Catarina", da.

Federação Atlética Catari

nense, com o auxílio dos

govêrnos do Estado; Muni
cípios e diretoria da F.A.C.
ou somente o poder públi
co isoladamente. Cinco
Cartas nos foram endereça- .

(; .
.

das; tódas manifestando pe-
]0 trabalho em conjunto dos

poderes públicos' e F.A.C.

afim. de ser concretizada
tão útil iniciativa:
Vamos todos trabalhar,

governos, diretores da enti

dade eclética e povo para

liue Santa Catarina não

perca f. grata oportunidade
de ser séde de um ou mais

jogos' em disputa do título
m.iximo do Universo.

�; Estádio "Santa Catari
na' já foi teatro de dois

Campeonato brasileiros e

alguns . amistosos interna

cionais de vulto, estando

C.ip cH�do para apànlÍar
lô')\'OS e colossais públicos.
O 3ESULTAD@ DO

SORTEIO
Dia 30. de dezembro em

nmsa redação, pelo corpo
redatm'ial de "O Estado"
foi p1'1cedido o sorteio das

.

cartas à€vidamen�e nume

radas dI'! 1 a· 5 para a dis

}Juta dos prêmios institui-�
dos pela T.A:C.; Caca �er_'
rom>, .'t'&lheria Múller, Ca
sa Hoepcke� e "O Estado".
O.'resultado foi êste�

Prêr.1ill "Casa Perrone!!
- srta. Leda Maria ..

Pl'êJl"io "Cása H��pcke!'
- ! aulo Ramos

PrêOJ.i,,;- "Joalheria. MuI

]�* - Nilton Veríssimo
:hioeiro

pJ'êmío "T,A.C.", com

uma v;ag.em de avião da
iú .. (.' volta ao H;o !)ara as

sistir os jogos d..: Campeo
nate lVh••,dial· - Praz Mo-' '.
r«:'ira.

Prên�ió"O E/ado", cor·:

uma aS!'lnatura 2I?ual d;

jOI'n,:! - Dimas SiqueirEl
c; n'p(\s.

URUBUSERVAND�)ç .

I.
r

ZÉ DO MENGO

--Parei com o "seu" Zé de 'Araujo; sempre
quando pegava .a parte esportiva do "O· Jornal"
do Rio lia a sua humorística "Ronda Diária",
Mas na terça-feirar v-eio o Zé com, uma "choru
mela" de fazer dó. Parecia que o escritor tinha
quebrado os cotovelos. E vive

-

à chorar de dôr

pelas colunas do grande vespertino carioca

Porque não vai o. Zé falar com o dr. Giffoni pa
ra tirar os meniscos do cotovelo?

x

x

- Esporte é esporte: E 4 a 1, é 4 a.L Cho
ro ··seu"· Zé, não adianta. Choro, não diminue
o score.,O jogo foi de 1xO; 2xO; 3xO; 3x1; 4x1 e

pimba. Flamengo campeão de ·53.
x .x

x·

- Depois das Mil e uma "burradas" do téc
nico, do sr. Osny Melo, dos «se me permitem)
'craks", fazemos outra burrada; e esta é mui
to mais grave do que troas as outras: bolar' o
selecionado do "come-e-dorme" contra a sele

ção gauchall! A providencia da F. C. F., já que
o amistoso esta contratado, é providenciar no

. mínimo, uns 79 rapazes para quando a bola en

trar nas redes de'Mo ... (có-cõ-có) ... siman ...
os ditos rapazes irem buscar .a, .pelota, para que
o renomado frangueiro não fique' com reuma

tismo ....
x x

_
x

..:__ DR. M-I-L-T-O-N quando é que vai. ser
esse 1'aio do churrasco? Já estou de -dieta desde
2a. Veja se apressa um pouquinho!

x.

x

- Hoje o sr. Moritz está de -folga na nossa

seeçãe por que eu vou beliscar (estou de di,eta)
na cada dêle ...

x

x

x

Afinal ontem o Beck filho saiu à rua.

Pálido, magro, com a cabeça quase igual à do
eminente Ruy Barbosa cara I de vento sttl com
chuva e com a mais esfa1'rapada das �ais esier
rapadas desculpas: "Também, ha nove anos ..."

E o Vasco,"seu" Beck? Levou de 36 à 45! Nove
- ?

' ,

anos, nao.

REUNIÃO'DOS PRE-SIDENTES DOS CLU-·
BES'E:EN'IlDADES E _REPRESENTANTES I
DA IMPRENSA ESP.ORTIVA NO CURSO .'

DE EXPANSÃO CULTURAL·' :
I

Havendo neeessuuule de que figure com

o maior brilho na Enciclopédia de Santa Cata
rina, a atualidadc eS1}(1rtü:a, bem C011W a par
t:e· histórica do clesei)w(Jt'tmll(;?�to esportivo nó'
Estado, havení uma -'I punido 'Tara tratm' do
crssnnto e debatê-lo, no rl'in:hno dia 15 do êor
rente às 2011S., na se4e do Conselho Reçionol:
de- Desportos, cltoe ela Conjestaria Chiquinho,
pentilmente cedui« 1)e10 seu Diretor, o sr.

Edual'do Vit07' t;abral,
São especialmente convidados para a reu

nião Tono só Of. dignos presidentes das Federa'
ções desporth'as, como'a Aquática, a Atlética,
de Esg1'ima, de Vela e Motor, de Futebol, de
Bochas e Bolão, de Desportos rniver�itários,
mas Igualmente os cronistas desportivos da Ci
dade e todos- que, interessando-se pelo esp01·te
em geral, desejem cooperar nesta grande 1'eali
,-zação, que demonstrará o amor à cultura do '[l0-
vo. catarinense, a Enciclopédia de Santa Cata
rina, que vem obtendo valiosíssimas adesões�

Nesse convite estão naturalmente incluidos
todos os presidentes e associados dê clubes,
grêmios e sociedades que incentivam. a prát'Í<'n
do� esportes, como os de Caça e Pesca, Fute.
bol, Basket Ball, Volei Ball, de Tênis, de Tiro
de Remo, Vela etc.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA

HIStóRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATAaINA

Ten. M. Gomes

Apesar de tudo, a nossa esgrima, havia transposto
as fronteiras do Estado e o Diretor de Estatística do Mi

nistério. da, Educação dirigiu ao Diretor. de Esgrima da

Associação Atlética Barriga Verde, em 213 de Junho de

1942, um telegrama com o seguinte teôr:

"Reiterando meus pedidos anteriores co

munico êste Serviço está aguandando chegada
formulários modêlo B-lO enviado êsse estabele
cimento oito janeiro corrente ano afim seja
possivel iniciar trabalhos apuração 'estatística
educacional mil novecentos quarenta um. Au
torizo resposta mediante apresentação êste ao

telégrafo pedindo declareis nome estabeleci
mento 'ensino que sois diretor. Atenciosas sau

saç,les. Teixeira de Freitas Diretor Estatísti
ca Ministério Educação."

Não se' vê nesse- ..telegrama qualquer despacho ou

arotação de providência. No dia 20 de agôsto do mesmo

vno o. Diretor de Estatística voltou á carga com outro

telegrama, de n. 1928,' e cujo teôr é o nosso do acima
transcrito. Nêsse se vê o seguinte despacho:

"'Ao Cap. Américo, Diretor Técnico da

'1' 4 AABV, para na ausência do ten. Rúi, ter .a

bondade de responder o pedido em referência
visto tratar-se de assunto de ordem técnica, Em
21-8-42 (a.) J. Marinho."
Em consequência do despacho do Presidente da

AABV, foi expedido o seguinte telegrama:
"Presidente Associação Atlética Barriga

. Verde pede V. Excia fineza determinar remessa
exemplar formulário modêlo 10 para at ender
solicitação' seu 1928 pois aquele Clúbe não o

reeebeu. (a) Américo S. d'Avila, Diretor Es
portivo."

. Em 30 de outubro, outro telegrama. ao Barriga
Verde solícita informar, relativos ao ano de H)4l, os <;e

guíntes itens: -, 1.0 número total de alunos matricu
lados por sexos; 2.0 idem concluiram curso; 3.0 núme
ro -alunos estrangeiros por sexos; 4,0 número professo
res por sexos.

Sómente um mês depois, em 30 de novembro, é ex

pedida a resposta' de cuja cópia transcrevemos:

"Dr. Teixeira de Freitas - Diretor Esta
tística. - Edifícro, "A Noite" - 11.0' andar - I

Pràça Mauá, 7 - Rio de Janeiro. �'Respo�ta
'

vosso 2571 informor Primeiro - Frequenta
ram aulas sessão esgrima Associação Atlética
Barriga Verde 20 homens e 12 moças. Segundo
aulas encerradas agosto motivo' afastamento
professor. Terceiro não havia aluno estrangei-
1'0. Quarto um professor. Segundo já tive pra
zer informar V. Excia jamais funcionou nesta

Capital curso esgrima apenas nossa associação
mantinha aulas "referido esporte para se-is só
cios. Saudações. (a.) Américo Silveira d'Avi-

.

la, Diretor Esportivo."

Em verdade as informações não deveriam ser bem
essas, pois curso houve; nã� um curso registrado, mas

um curso Que correu regularmente. Professores, mais
de um - tenente Rúi e sargento. Simões. Aléll� disso
acresce que no Curso de Professores de Educação Fí
sl<:a houve a cadeira de esgrima e nela l'Cciono� o te
nente Rúi. Parece � Rio tinha melhore;; informaçõe�
e porisso not::s_mo, não satisfeito, em setelnbr) voltou
I.ovamente com c telegrama n. 28S0 em cujo tôr se �n
contra:

Como se vê ainda há um engãno: a escola foi fun
ó.ada em 193H e não' em 1940.

r tiv
.

NOTICIAS DIVERSAS

- O América propôs ao Fluminense a troca do ata

I cante catarinense Leônidas por João Carlos.
__: Johnny Weissmuller, antigo campeão olímpico

de natação e que no cinema foi o astro dos filmes de
Tarzan, estará presente ao Campeonato Mundial de
Pesca Submarina que será realizado no Brasil em 'de
zembro do corrente é'no.

'- O Campeonato' Catarinense Individual de Vela,
disputado domingo na baía norte, terminou empatado
entre os velejadores Rafael Linhares e Walmor Soare.';
Domingo será disputado o Campeonato por equipes.

- O América do Rio, jogará em Pôrto Alegre nos

dias 20 e 25 do corrente, ,enfrentando o �':'1 clona-lo
gaucho, que assim terá a sua prova de fogo para o cer ..

tame nacional.

- Esteve nesta Capital. tendo assistido:> confronto
Santa Catarina x Espírito Santo o conhecido técnico
Lourival Lorenzi, ex-preparador do scratch catarinense,

- O'Cruzeiro 'jogará no Maracanã nos dias 18 e 20
do corrente, frente ao América e Vasco, re-spectivamen
te.

- Consta que os players Waldir e Bologn .ni, este
do Carlos. Renaux e aquele do "Avaí farão experienicas
nos teams do Bangú e Flamengo, respectivamente, a

convite de Lourival Lorenzi.
.

- Asdrubal, arqueiro do Hercílio Luz, vem sendo
experimentado com sucesso no Figueirense, sendo certa
a sua contratação para a temporada.

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

FLAMENGO -11 VEZES-CAMPEÃO
CARIOCA DE FUTEBOL

,

RIO, 14 (V. A.) - Há nove anos ....que _0 Clube de
Regatas do Flamengo não conquistava um título de
campeão carioca, daí se explicar em parte, 0 estravasa
mento da sua imensa "torcida" pelos quatro C"lUtOS da
cidade. O, delírio foi geral e em todos os bairros, o' gi�i
to Flamengo, Flamengo era ouvido a cada minuto.

Com essa conquista, o Flamengo conseguiu seu dé-.
cimo primeiro campeonato. Os triunfos anteriore-s foral;1
nos seguintes anos: 1914, 1915, 1920, 1921, HJ25, 1927, "

1939, 1942, 1�43 e �944. Corno se verifica pela estatístí .. '

�a delde 494-4; qaando da conquista 'do trieampeonato,
que o "mais querido" não se laureava 'nos certames ci

�adinos.
fI Êsse feito trouxe além do mais, mais um voto. ao

Flamengo .nas Assembléias da Federação Metrcpolítana
de Futebol. Assim tendo no momento, 12 votos. passará
o Flamengo para 13 ..

BRILHANDO O CARAVANA F. C.

Domingo passado, no estádio da Vila Operária,
prosseguiu o Torneio Varzeano de Futebol, promovido

-

pelo Ipiranga F. C.
.

.

O esquadrão do Caravana F. C., um dos gigantes
na varzea florianopolitana, teve mais uma atuacâo bri
lhante, desta vez frente ao fode "onze" do N[1cj�,nal. O
jogo terminou sem vencedor: 2 x 2, sendo . necessária
"uma prorrogação que foi realizada, vencendo (I Cara
vana pela contagem mÍl).ima, goals' de Euni.

O quadro caravaneiro formou assim: José. Liberty
c Nízio; Lúcio, Vico e Màrré'co; Euni, Carlos, Tainha,
Domar e Darcy. -

..............- ..--" '-.. - - __ -:.� --,
\

lD1iciar llÜIIinistrati.v8
Ve�iment(i)s de Cr$ 3.580,00 a Cr$ 7.080,00.
Inscrições abertas de 12 de Janeiro a 10 de Feve

reiro próximo, na Escola Industrial de Florianópolis,
(D. O. d� 27-11-53).

PréÍ>are-se convenientemente para êste CONCUR
SO, estudando em póntos organizados rigoros:;unente
dentro dos programas ·oficiais (D. O. de 30-9-53).

Coleção completa Cr$ 300,00. Porte aéreo mais
Cr$ 50,.00. Atendemos pelo Serviço de Reembolso Postal.

Pedidos ao I. N. C. A., Praia de Botafogo 526-
rua :

'EsqUeCImento? Desinteresse,? Ignorância dos f�tos
da esgrima? Seja como fôr, êsses lapsos cometidos llas

informaçõe'; r;restadas são indícios claros de que nin

g'-lem mais falava em esgrima, então inexi�tEmtes na Ca-
pital do Estado.

C
À. t' ii

�staria, mtão, tudo comp:etam.e�t� �erdido] Aqu€-_ .eralDlua·. afI.
le belo surto de trabalho, esforço, ll11CUttIvô.., nçao e en-

.

.

lu�iasm.o, tudo inútil? Não. Outros nom'::!s e outras per
I sonagens projetaram-se no setor da esgdm i e constitui
. 2m prOmeS3'l3 futuras.

RIO, 14 (V. A.) -'- Embora COIl) o título máximo
decidido em favor do Flamengo, o campeon'lto carioca
terá sua última rodada somente na ultima se:nana. Sá-
bado, à tarde, no Maracanã, estarão em confr,:mto Ban- .

gú e América. No domingo, tambem no Marae2nã, Vas- JERONIMO COELHO. 14 ....:... Caix.

��lee_!l�����;���}�;c����, 00 "i�:�::ioe�l;:!�����á �a��o t�...<�__,.,..,.,,_

vencibilidade coii'tra 'o aotafogo.
. I

CAMPEONATO CARIOCA DE FUrrEBOL

(�«;corte ,� remeta.-nos êste anúncio).

Caelao
TIJOLOS PRENSAaJOS, TELilAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL RRFRA

TARJO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama aeia.
Postal,
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h d

' ,.

I' -

-- longa enfermidadese de �i:' sido submetida a UrrAO' con eci o intectual peça dessa natureza na épo-
.

, (O REG'T1' kT\OR VIEIRA)' .'

I I ...� delicada intervenção círurgica, vem, de público, ex-Povina Ca:valc,a�ti, no Su- ca romântica,' po: -exemplo.', ' .A ••Iiae,' e,dla"'. '.re. pressar seus agradecimentos ao ilustre cirurgião1!1�men�o LIterarIO do Fon- Ouem pleno fastígio de ouc, ALJ.V1A � �OLICAS ,lJT�lN� . dr. �OL:P)\O. ÇONSO:1N�t pelos elevados, conheci-Fô�{, de 9 docorrento, sob o' tras _5oncepçõés estétié'�s,' funprega-ae cóm vanfagem palll mentos profissíonaís e espírito devotado ao nobre
título acima, escreveu o co- 'do barroco ao teatro de te- '�'� combater RI F'lorea Braneaa. Ce)Ü· apostolado, em cuja missão, abnegadamente se vêm

A1ió <�): caa Uterin!ls, Menstrua.. e. apô, o conduzindo', não medindo esforços em atenuar osmentário que abaixo re- se, de que tanto se abusou.

""\--;�':_�� parto, e Dore� noa ovirio.. sofrimentolií$lcos de seus semelhantes. "

produzimos. Aqui os planos se sucedem L�'T""'1j -

=r;1\ t poderoso calmante e ReJUla. Externá; também, seus profundos agradecimen-.

Léo. Vi.tmo - �eo Vito: I no. tempo, com a s.imAult�- �r:.�1,�",�Y:J;j
...:�(-i;�'

�'(

D'�UXOdoSrEDPAorTINe1Aee.1�Jciaa:..... tos, às Irmãs. LILIA e JOCELINA e à Enfermeirá
d-e Oliveira e SIlva - e· neidads e a' coexístêncía r

_' J� t: _ __ co.. ODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que
catarinense, nascido nesta próprias da vida mesma; a 'C-2,;:�' "if provada eficacla i-receitada POI sempre a tpataram, com devoção e pondo à provat; ftlH \'; "\", médico. Outra a ,grandeza:de.suás missões.Capital, filho do dr. Fran- sua íntelígêncía é uma se-

FLUX8, SEDATINA encoDlb"'�IJD, Que Deus, na sua ínfiníta Iiondade, sirva-se emcisco de Oliveira e Silva e de abstrata onde se verifi- toda parte. abençoar e proporcionar, com os meus melhores
de su: ex�a. espo�a.. Da.

I
cam os fenôm�nos, _ mas, �).-..<�-��. agradecimentos, muita saúde e felicidades, aqueles

Dórací Costa de Olíveira, e' na verdade, reais. Nao da I'H t'· dE' t ·t ' que me trataram e me restituiram ao seio carinhoso
..-

I O IClaS O JS 'rei O' , de minha família.Silva. realidade objetiva, palpá- ,'".' .

c :
--'jO Registro Literário e vel, terra-a-terra, mas da f " Chamoun, Ira ao Brasil,

"

'Bibliográfico, de' Povina I realidade subjetiva, em I PRODíGIOS DA ENGE-I s�� a exercer a nobre ciên- SERÁ MESMO O SR. PRESTES MAIA O E� visita oficial, ng dia 10

Cav�lcanti é o segu;inte: I cujos domínioso homem= NHARIA PARTICULAR! era d� Rebouças' e �aulo CANDIDATO DA ALA GARCEZ-GETÚLIO oe abril dêste ano.
LEO VI_TOR esta som o

I
conduz, como uma fôrça I I FrontlI�. _ 'A

'
' Depois . de passar dez

seu nome lançado aos ven- inconsciente. Êsse o teatro Nesta populosa e -pro- Que Importa, se nao e ele RIO� 13 (V.A.) - O sr. que 'possivelmente o PTB., dias no Brasil, o presiden-
tos ela noto�iedade 'como: poético, o grande teatro; gr�ss�sta. Cidad:, c u j a s o �rim,eiro sapateiro .que I

Antônio Bal�ino regressou relutaria em apoiar essa te Chamoun irá a M�ntevi
autor teatral. Ganhou o dêsse jovem, de cuja glória prmcipais autoridade são vai alem das respectivas ontem de Sao Paulo. E a fórmula, teria' retrucado, déu, onde pretende demo
prêmio "Arthur Azevedo", I eu gostaria de ter autori-' o meretíssimo sr. Juís de chinelas... II impressão -que trouxefola 130m ironia, o ministro -da ror-se cêrca de uma sema-
da Àcademia Brasileira de

I
dade bastante para ser a-' Paz e o ilustríssimo sr. Sub- Acaso Florianópolis, a de que o candidato da linha Educação que tudo depen- na.

Letras, e vem �e assistir
I
pontado mais tarde como delegado de Polícia, qual: ilustre cidade universitária Gavcez-Getúlio (ou melhor deria da recomendação que

à encen,ação de sua peça "O 'I um profeta 'fácil.
,

quer pessôa póde arvorar- não está cheia de ruas que Getúlio-Garcez) será mes- o sr. Getúlio Vargas viesse

Idiota", no Teatro Duse, se em engenheiro e execu- já nasceram tórtas e outras
i

mo o sr. Prestes Maia. A al- a fazer. O PTB. tambéfu é
com um grande 'êxito. A .��- tar obras concernentes á que possuem dois, três ou guém que lhe ponderav��J ��edi�nte:embora não se�a,láurea acadêmica distinguiu' ,respectrva ciencia, como a- quatro alinhamentos? l �llencIOso'. .. '

a, tragí-farsa ,-denominada
I 'errível infecção bertura de' ruas, levanta- 'Não foi a engenharia I

' -;---
'A Máquina da Felicida.de", I '

" n:_ento de po�tes, �onstru- quem deu alinhamento pa-

H
.. ,' ,

'E' /.
que o Boletim da

socleda-, DESAPAREC,E DEPRESSAI çào de tuneis e Viadutos, ré, o "Cine Glória" do Es- 'I' am'� ,tion SpeZ.lm,1· d A t t t,reito, colocando-o à beira .

, ,JIrde Brasi eIra e u ores, Pacientes admirados com um óleo
e c.

'.

. t' Teatrais publicou na ínte- curativo de ação eficaz, Admirável Haja vista o que aconte- rua, quando deveria seguir
'o

r I óleo antiséptico, ora preparado, por 'd d dífi C 1gra e que assinala, sem dú- farmacêutico, a preço módico, que cera com o prolongamento o o gran e e 1 ICIO e so
,

id
-

d ,facilita o desaparecimento de

i!C- d rua Arací Vaz Calado Ramos?
'

Vi <!" a comprovaçao os ções dapele.'
a .

méritos dêsse J'ovem escri- su� açã,o é eficaz, As coceiras, es- ,Quem foi que traçou' o ,E o que diremos então
,

', sam imediatamente, em pouco tempo
tor cuja obra >revela não a infecção' desaparece. O mesmo se respectivo prolongamento, das ruas de 3 metros -de,

. 'dá com outros casos de irritação e de ',- d
'

SÓ pendores excepcionais moléstias da pele. com 'a operaçao e extenso largura,
'

existentes no ,Es-
A "

. O Antiséptico Esmerald� Moone t' . 1" t t't Cpara o g�nero que cultIva, pode ser adquirido em 'vidro' original, cor e no morro a 1 eXls en- -rei o, como a rua aramu-

mas uma fonte de inesg'otá- em qualquer drog�ria de pr!m�ira te? l'Ú e outras?
ordem. É de uso facIl e economlCO.

vell poesia. Quero salientar
m.

Foi aquilo, obra de enge- A verdadeira Engenharia,
Dl:! fisionomia dêsse autor a . nharia municipal, estadulll, que deveria olhar pelo Es-

Pedidos ao Lab., Franco-Americano f d I? N- h t't 1
'

t'estranha
_

e impressionante s, A. - Rua Valparalso. 22-A e era. ao, sen ores.· l'eI o" o ugar que se e" a
R I O D E 'J A I:i E I R O Q·'L.em' mand.ou

.

t'
. 't f d' g'" driqueza do filão poético, '1eJ cor ar o rans orman o em ran e

que. ap:rofunda as raizes do morro e esticar a rua por cidade, ainda está 'dorniln-

�, s�� talento' criador. Com ali. dando saída para a zo- do. E quando se acordar,
.... ! �,ef�it9, _qu� em "A Mágui- ,,0 Pre"e!5'to ilO dl·'a· na dãS'C&poei:as, foi o-qO�: �erá -t�de demaig,�:. J;\ a
r -

'na� da > Felicida4e", quer,
ti �I U no dos respectIvos terrenos, cidade estará construída':de

principalmente, neste mo- , !'\lo sentido de proc�der ao" ,!ualq{Íer geito, e não ha�Te-
nólogo em,um ato, intitula- ,ALIMENTAÇÃO DA

j'loteamento dos �esmos. �·á. meios de corrig!r os �e-' < (} -SR."OUSTAVO CAPANEMA NÃO, �

do "Q Prêmio", que acabo CRIANÇA E o morro foi cortado; e leItos de sua _. construça·),

I ASSUMIR.A· _,'
de ler, ainda inédito. Léo

As c,rianças, por estal.'em a nova rua fo1 feita, mas,' dado 0- vulto das somas a

--

.

'd d .
� I I'" Temp,nl'àriamente a lideraní>a�da maioriaem peno o e cres�menl·_' ..

que rua! Chove um pou- t [-eren: e�pregac;las e� desa-

i
l'-" �. \precisam, proporcionalnen- quinho demais, como vem' pl'opnaçoes. /

'te, de màior quantid::td � de> t d lt' ti' RIO, 13 (V.A.) -- O dep. satHlo em Minas Gerais, pa- ira n, 93
acon ecen o u lmamen e, G�stav� Capanema revelou, Ta onde embarcará no de-Ilimentos do que os �Jul- I' b

. I FEIRAS LIVRES '

C A 5 Asobretudo
e a vem a rua a aIXO, com

I
'

ontem, à rep9rtagem, que correr desta semana, de- ,(OS, alimentes t t d to arras amen o o a erro. não assurpirá a liderança da v�ndo alí permanecer até' ,91ásticO'i: sais e proteinas para as pàr_tes baixas, por- Vão ITmito mal. O povo,
. I

Zele pela saúde de :Jeus maioria nos primeiros dias meados de fevereiro próxi- Precisa-se, com o míni-
que a engenharia particu- dada a carestia dos prcçJs d I d d 3 Ifl1 dando-lh'Js Q� t da Conyocação Extraor i- mo, quan o então retornará

I
mo e quartos, sa a gran-1 7,OS" lar que a delineou, achou (los genel'os alí expostos à nária"-'-do Congresso, cUJ'a ao seu pôsto.

'

de, sala de J'antar, quintalalimentos de que i!l?' I -

d 'd Inão ser preciso colocar bo- ven a, esta esinteres,san-. sessão preparatória se rea- N� impedimento" dó sr. 1 e, jardim, podendo ser porcessitam, de cwo ·do. 'd . d I d' delrOs. e os gran es canos e o-se as mesmas. 1" h- N- t d G t Ctt d 3cÇ>m suas idachs. __
'

'

.

I Izara aman a. ao en o
I

us avo apanema, exerce con ra o e anos.
cimento armado, em diver- Ou os poderes municioais .l'd d d t l'd d

..

'AI 1 t' C $ 3500>

pOCI o escansar uran e o I
LI i eranca a maIOrIa, ou ugue a e r . ,00.

sos pontos da referida via fiscalizam as feiras i:vre� 'd d d d d� , .

11 ,A tratar no Cabo S b_ . ,
" ,peno o e ,recesso os tra-I o eputa o EurICO Sa es" u -

publica, operando-se a de� !1aO admItmdo .que os pe- halhos legislativos�por ma-I vice-lider do PSD., ou o sr. marino, à rua João
-

__

Pinto
rivação das aguas das chu- ços sejam iguais ou f,llpe- Evo de saúde, o líder da Vieira Lins, _vice-lider do- 26, com: a gerencia,
'Ias para os lugares baixos. r:orés ao do Comércio em ,

DTB d' CAr:1aioria pretende, agora, I
_. . e a maIOria na ,a-As enxurradas formaram �eral, ou o povo deI'x' ., as,-' �

passar alguns dias repou. mara dos Deputados. ."-no leito da rua eonrmes Feiras, às moscas.

cratéras,' e o aterro está Na última quai;ta-fdra:
pondo em perigo todos os foram diversos os gereros
casebres qu_e ficam na par- Cjue subiram de préç') na

I
te baixa da referida rua. feira, instituida para bene
Dizem que o "engerihei- f;ciar o' povo, n'ão pagando

10" que,traçou aquela nova OE expositores, para -::al fim
'\:·ia pública, da adiantada ('E _impostos a que estão Sl:;_-

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

.: O TEITRO DE LEU ,VITOR
"

A Casa Crediolar, de FARIA & Cia. LTDA., 'estabe
lecida à rua-Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa à sua dis
tinta freguesia, que o Sr. Hamilto� Espezim, deixou
suas funções de cobrador da mesma, não estando mais
portanto; autorizado a receber qualquer importância
em nome dafirma,

,/ .

, .'\ �

ArVISITA DO PRESI
DENTE" DO,fLÍBANO

" ""AO-BRASIL,�
, ,BEIRUTE, ;13" (ú. P.)
- O presidente da Repú
blica Libanêsa, sr. Camille

Casa para
alugar
Aluga-se uma casa de

material (Nova) sita à rua

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

Marinho 123.

A ESSO, STANDARD DOAvisa, ainda que não se responsabiliza por paga- -

mcntos que venham a ser feitos ao mesmo a partir des- BRASIL INC., deseja ven-/

ta data, bem como por qualquer ato praticado pelo ci- der o seu Jlrmazem desta
dadão, em que, entre em jogo' o nome da firma. cidade, situado_ à Pr�ça dos

Outrossim convida o referido cidadão a comparecer Récifes.
nos ,escritórios da, firma, afim de prestar contas de sua A ·'t p op' ta pord' 'd- "

d '
ceI a r, os es-

lVI a, que monta aproxIma amente, em Cr$ 12.000,00.
d,

_

(d0ze mil cruzeiros). " I
cnto, que ev!,!rao ser en-

Floríanópolis, 9 de Janeiro de 1954 viadas para a mesma Com-

panhia, Cªixa postfll 139,.
- ....... ";'".. �

..... � .

. -

, ItajaL-FARIA &_ elA. LTDA.

, -<-___;'---:-�_""'-----'.--�----"'- -_.- ,-- -,
<,.'..-'

para reportar-me nesta bre
ve nota ao inédito 'de "O

Prêmio", onde a criação do

autor se expan'de 'num cres

cendo 'de emoção e beleza,
que marca' um momento da

__
nossa literatura teatral. Lê-

Frlquez.. em ger.1
Vlnbo ·Creosotado

(Silveira)

Vitor mostra possuir uma

imaginação impregnada de

poesia na sua mais alta ex

pressão. lDeixo de parte as

duas peças já conhecidas' e
üonsagradas pelo público,

SNFS.

fltlriauópolis
d:e'

'se êsse admirável monólo-

go com a respiração sus-

pensa, ao mesmo tempo em
que as nossas reações se

deix'am envçlver.... por uma

atmosfera de irrealidade e

em "A M_áquina da Felici

dade" o autor trabalhou a

fabulação de um conto de

Expresso�)....()._.(,....()...

SÃO PA-ULO·
t _' ,RIO?

�'
e:rC' ,�
""_b..

, jeitos os comerciante'3 v lre

jistas.

,

Tran,<:pol"te· de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e são Paulo

mistério, num domínio Ver
dadeirámente substancial e

-
-

.�

irressistível de sonho. sé

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

Agência: ...,... CURITIBA
A,venidá 7 de Setembro 3329124

ANDRADE & KOERICH

('idade' de Hercílio Luz, é

um simples sapateiro, mas,
,,'as hOlas vagas, aventura-

_'_,/

seu ilustre pai, o festejado
polígrafo Oliveira e Silva,
poeta, jurista, conferencis
ta e conteur;' se, 'em "O

Idiota", foi ainda de adap
tação a obra te�tral, pois
Léo Vitor deu formq dra
mática à obra genial de

-

Dostoiewski, daquele nome,

ém :'0 Prêml�!' a conçep-
;t'-çª� ;-e, original: Encontr�i"
tâlvez por isso mesmo, uIlJ

,

cont�Ódo m!lis -pessoal, ·a-
"

'
,

:

través ,de cujo espíi:ito �e ,Yende-sepode reconhecer no eSCIl-" �
.

,. _. Lima casa de madeirator as suas caractenstIcas, ,

'

.

com terreno de 24x30, sita
as marcas inconfundíveis
do seu talento. "O P�êmio" à [LIa Antonieta de Barros,

continuação do BairrQ N. S.
,de Fátima, no �streito �

",,(Canto). ", '"

Tratar com Analgib)
\'i�lra, no Salão "Ideal", :�o

Estr3ito (Çanto) , ""',..,._�

Peça hoje mesmo"'ih.formações a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA!
LTDA. (SUBRAL)

Escritória:: Ediffcio ,. São

(Corresponde:lk;
,

.

) .

Com vial(enS diré'tas e, permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

Rua Conselhei1'O Mafra, 135

I Terre,lOs na VilaJto,rida
G�st!'ello�)"

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Fone: 847 (Linha Paralela)
End .. Te}egr.: SANTII\RA_

Agência:' -- SÃO,PAULP
Rua Rio Bonito n. 1247

�
FOlH': 9-::H-:9,6 - Atende Rápido mOMAR
End. T,·lt?,gr.:- SANDRADE_

,

(Anêl1ci(J!I 'I10,Rio de Jall.eirQ e em' Belo f.lorizonte con:

t'ráfego mút'oo atz São Paulo c0!'1' a Emprêsa de Trans'
portes Minas Gerais S/A.)"

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade., de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução ..

-Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEfRENSE, assegurando valorização
imediata. _

, ,

I
'

'

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-·.
GENS.

é teatro'moderno no senti

do de sua ideação ",e de sua

'materialÍzação. Tem arrôjo
de forma e espírito. Mas é,
sobrettldo, um ilimitado ho

�ido,
impossível. e uma

1'-

Aten,ção
Casa de familia, aluga-se

quarto com café pela ma

nl;ã a rua Conselheiro Ma-

/

Preci:sa-se'

I
Oficina Mecânica São

Crist�vão,' rua' 24 de Maio,
no. Estreito, precisa de um

nleio-oficiaL Tem que ser

competente, senão é favor
não -apresentar-se:'Também
nectssit;:l um aprendiz de
14 a 16 ano�. �Prefedvel
aprendiz de uma viuva ou

de uma senhora só?
I· PreCisa uma

.'

empregada
para tomar, conta; de uma

,

_ menina, selp�, . impQrtância
de côr., " ��-;F"

Vend�-se uma cadeira de

dentista, com 2 pistões, mo
tor. etc.

Tratar çom Amaurí Bot-

'()�)""f��("""(),

EMPREGADA
Precisa-se de uma boa

.�mpregada, que-saiba cosi
nhar. Tratar ii, Rua Bulcão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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./MONTAGEM DE CARltOS PEUGEOT E

SIMCA NO BRASIL

PARIS, 12 (D.P.) - entre Peugeot . e Simca a

Durante a assembléia
. ex-I êsse respeito, mas que o re

traordinária da Socijidade I
presentante comum no Bra

de Automóveis Peugeot.j sil dêsses dois construtores

ontem, um acionista pediu entendera-se com díversos ]
informações sôbre as �on- organismos brasileiros, vi
dições de um acôrdo Pe1;l- sando a exploração de uma

geot-Simca, relativo à mon- ,fábrica que garantisse a

tagem de carros no Brasil. montagem de carros Peu-
/

O presidente respondeu que geot e Simca.

não existia nenhum acôrdo

SABADO

A GALINHA DOS evos DE OURO

Pela primeira vez num filme colorido a Dupla
ABOTT & COST.ii:LLO, numa comédia que é uma ver

dadeira fabrica de gargalhadas.

A GALINHA DOS OVOS DE; OURO, é urna pro
dução da Warner Brothers, em SUPER CINE COLaR,
em que não {alta um SeIYl numero de situações engra
cadissimas, entremeadas com romance e belas melo
dias.

A' GALHINHA DOS OVOS DE OURO
Abbot e Costello.

.

x x x

I

DOMINGO

PRECIPICIOS D'ALMA (Sudden Fea-;:)
EsÚnnos diánie de uma das grandes obras do cine

ma moderno Precipícios D'Alma, produção de Joseph
Kaufmann associado com JOAN GRAWFORD, que
é a principal interprete, destaca, o talento dramatico da
famosa estrela, ainda em plena forma, atravéz de uma

performance notavel que sobrepujou a todas as suas'
anteriores realizações no cinema, secundada brilhante
me1:1te por JACK PALANCE, aquele gangster de PA
NICO NAS RUAS! muito conheciro na Broadway ao

substituir Marlon Brando em Uma Rua Chamada Pe
cado, e a excelente Gloria Grahame. '�,..,- .,......,. �-

PRECIPICIOS D'ALMA é um empolgante drama
de amor, odio paixão e vingança que repousa inteira-

. mente no vigoroso estudos 'dos três personagens .que a

narrativa apresenta sob os 'mais emotivos angulos, dan
do margem um espetacular desfile de acâo intensa e

emocionante suspense, que termina com um: climax dos
mais atraentes.

- PRECIPICOS D'ALMA, dirigido por David Miller, ,

um legitimo mestre, apesar de novo, no genero que (leu
fama a Hitckoc, conta ainda com a participação de Bru
ce Bennett, Virgínia Huston e Touch Connors.

com

Um
produto digno
domundo

Apre,enttando o Novo 'Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR CESTETNER _ modêlo

120. se faz notar em todó's os serviços que êle

realiza, Desenhado com o objetivo de reunir, numa só

máquina, eficiência e presteza - à altura das cres

centes- exigências dos trabalhos de escritório • e a

famosa tradição CESTETNER, o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
no seu manejo, apresenta uma aparêncla sóbría

, e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses; Peça uma

d�monstração, sem qualquer compromisso de sua par

te, no memento que lhe seja mais conveniente

• ••••••. 1 •••••
�

•••••

s. D; cisa·PHIII
'RUA DA Q_UITANDA. 46·1' AND.-TEL. 5Z·ZQ3S

ttr-t\'
--------------�----------------------------------�--------,�----------�------- .. ----------- ---------------

AFASTANDO O

C
..

PESSIMISMO .

1n»: vida alheia e o lado
_'

ruim das coisas nunca de-
I .

vem ser assuntos de con-I ,

!·IIII!!I,....I··�It�A..

"

Expressn Florianópolis
deem a s

ANDRADE & KOERICH
TIERNEYem:
PASSOS NA NOITE
No programa:
Comp. ,Nac. '

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18_anqs;

versas diante de crianças,
I

pois estas se vão habituan- 1

l-f' I
c o a nao con lar nos outros

. e a fazer julgamentos in-,I ,As 5 _ Bhs,
}!-lr.!OS. Grese.€'B'l em ambi- :f( ;,.'... ,'�

-

�..

ente de pessimismo e delas I
D A íd G

d
. I ana n rews - ene·

esaparece� a boa �ontade, TIERNEY em:
.

jiiijjll"jiii.�jjiiii!!iiiiijiiiijjlP!!!iiiiiii
� o verdadeiro amor ao pró. ",,111�.xímo PASSOS NA. NOITE .!ríli1rt '

Eduque seu filho num
.. -__,._-

. ,

umbiente de cónfianga,
conhecendo também o

I

indo bO'm' das :cóisas,!. I
,

para que possa ser útil'
a si pl'óprio e à soc:c_1
aade. - 8NES. I

i
i

-o-

Fone: 9-3 L-96 _:_ Atende Rápido IÚOMAR
End. T.�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Lameiro e em Belo Horizonte com

t'ráfego mút·uo até São Paulo com a Emprêsa1de Trens .

.

portes Minas Gerais SIA )

, Tvomsporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

,

t

Com viagens diretas e permanentes,��.- Matriz: - FLORIANóPOLIS'
.

RIt.a Conselheiro Mafra, 135-

No Programa:
.As 8hs.

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Teleg)'�: SANDRADE'

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

Johnny Mac. Brown em:

JUSTICEIRO SOLITARIO
Comp. Nac,

Preços: 7,60 - 3,50
Imp; até 14 anos

John WAYNE - 'Nancy
QLSON em.,

AVENTURA PERIGOSA

As 8hs.

Antonieta MORINEAU
- Alexandre CARLOS

xxx

Cont, Seriado:
O PORTO FANTASMA

E-spezirilHamilton4\To programa: Comp. Nac.
Preço: 3,50
Imp. até' 14 anos.

em: A Casa Crediolar, de FARIA & Cia. LTDA., estabe
lecida à rua Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa à sua dis
tinta freguesia, que o Sr. Hamilton Espezim, deixou

ATENÇÃO: I
suas funções de cobrador da mesma, não estando mais

Em' virtude da Grande 'portanto, autorizado a receber qualquer importância
Falta de Níquel, a EMPRE- � em nome da firma.

.

ZA solicita, encarecidamen-l Avisa ainda que não se responsabiliza por paga
te, a cooperação de seus mentos que venham a ser feitos ao mesmo a partir des

distintos frequentadores, ta �ata, bem c�mo por ,q�alquer ato' praticado pelo ci-

tr d DINHEIRO dadao, em que entre em Jogo o nome da firma.
razen o o O trossi id f id ,-

'

I u rossim convi a o re err o cidadão a comparecer
TROCADO, pelo que agra- nos escritórios da firma, afim de prestar contas de sua -

decem antecipadamente. I
divida, que mor:ta aproximadamente, em Cr$ 12,000,00

. (doze mil cruzeiros}.
__-,- ! Florianópolis, 9- de Janeiro de 1954

i

MEU DESTINO E'
PECAR

No programa:

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

Complemento Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

FARIA & CIA. LTDA.
PROMOVIDOS AO

As 8,30hs, ,CONSELHO NACIO-

Pré-Estréia INALDE SAÚDE Jerre nos na·Vila florida
Joan CRAWFORD I RIO, 1� (V.A.) - O ga-' �

•

Jack PALANCE _

Brucel bj!1et� ,d� l�inistro da, s�ú- (EstreIto)
BENNETT em:

' de distribuiu n�ta, a im-

I
. prensa, com4�icando q�� MAGNIFICaS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

PRECIPÍCIOS D'ALMA foram promovidos ao mais LONGO PRAZO SEM JUROS
alto órgão de saúde do país, ..

o Conselho de Saúde, cria- . �portllnidade especial para aquisição, com.grande
d

..

I
. .

' facilidade, de um esplendido lote na VILA FLoRIDA.
o em ei Juntamente com ILI' dá 1 d f 'I' d

-

,

.. " ,

. ugar. a to e sau ave, e to a aCI Ida e de condução.

1o
Ministério da Saude, co-. Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES

mo especial homenagem aos I !AD!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
I relevantes serviços presta- / imediata, '

I dos e seus altos méritos ci-I OS TERRENOS EM ZONAS l\JrAIS
tif'i R b I

-
r� DISTANTES

en 1 ICOS, os srs. o erva NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
Cordeiro de Farias, Valde- GENS.

:11::�i;1h�nh�:hca;��::'�: I· Peç3 hoj"e' mesma informações a

P] M' ',' I'"

L

ff 1""HC • I SOC�DADE IlVIOBILIÁRIA SUt. B
.,/:'./".','."'S"',.1

e orr.. ano vnoe e er-

, . , . LTI�&;i;i(SUBRAL)
"

Agrícola. I Escritório: EdlÜCIO Sao J?rge, Sala 4'

No Programa:

Cop. Nac�

Preços: 7,60 -.3,50
. Imp,'até 18 anos.

2-1-9-4

-, , 'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 15, de Janeiro de 1954

Edital
- JUIZO DE DIREITO DA 4a.WARA DA COMARCA.

,

. DE FLORIANÓPOLIS

Q\)t.�.. GU�_ ..:>.!CAt •••
.� ..- .. -

cr.dl100,OO rl"'� �. '.�
.' ..

,

'�. : ���::��:���;ir. ".: : . . . lhe ..ender'6 ju..o com.
•
• •• pt!')sMlol"

e

leVAr.. pAro\. SUA residi!')
cio. um lindo e útil pi"ese!'!te:

umBELÍSS/MO eOFREde J4�O eROMADO.

G NCOAG�icbLÃ'
. �,:r� 16

FLORIANÓPOI.IS - SAr!.TA CATARiNA "'�

7
____-_� - __ o _-- • _

'Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, en

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

Rua Tenente Silveira Edifício S. Catarina
Fl07'ianópolis _ S. Cataruui.

Costureiras � ..A_uxiliares de
'Costura

Viagens entre FLPRIA'NÓFOqS e RIO .0:$ JANEIRO
Escalas ínterniedíárías em' ltaja'í e Santos, sendo

neste último apenas- para o movimentó de .pass�geíros.
ITINERÁRio DO NM. "CARL HOÉPCKE"
Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE

REIRO de 1954:

,IDA VOLTA

INavio-Motor «Carl Hoepcke) Terreno E
RAPiPEZ - CONFORT,O ...-- SEGURANÇA Local de futuro

Vende-se um lote nas Faço público para- conhecimento dos interessados
proximidades da'Vila do que, de conformidade com o despacho exarado pelo Sr.

50 Distrito Naval "Pedra Inspetor da Alfândega no processo n? 204; de 12 do cor-

10 26 I rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partirGrande" medindo x. da presente data, obedecerá rigorosamente o disposto
Informações: Rua Bo- no artigo 26, letra "b", da Consolidação das Leis do

caiuva, 225. Imposto do Consumo, assim discriminado:
Negócio á vista. Preço "de 2 de janeiro a 31 de março _ para os que tiverem

C $ de renovar as respectivas "Patentes de Registro", desder 28.000,00. h 1 d -" 1
.

d '1que ten am so icita o a renovaçao ate o u timo ia uti
de fevereiro de cada ano, pagando o emolumento inte
gral, de acôrdo ,com o do ano anterior, se antes de ven

cido aquêle prazo, terminarem o comércio ou o fabrico;
os contribuintes que não tenham pago os emolumentos
da "Patente de Registro" até 28 de fevereiro, deverão

. pagá-los, de acôrdo com a letra inicial de sua firma,
dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a 20
de março, os de letra "A" a "H"; de 6 a 10 ou de 21

.. a 25 de março, os de letra "I" a "O"; de 11 a'15 ou de
26 a 31 de março" os de letra "P" a "Z".

Outrossim, informo, para esclarecimento
-

dê quais
quer dúvidas surgidas, quanto ao assunto em, questão"
que a Alfândega de Florianópolís, por. intermédio de
seu quadro. de Agentes Fiscais, -estará a disposição de'
quem interessar., ,

_

"

.

.

,

I . Alfândega de Florianópolis, em- 13"de Janeiro de
1954.

. , ,.'.'.' •.

I FREDERICO PLATT _ Escriturário Classe "E",
Interino -

.

,

EDITAL DE CITAÇÃO �OM O PRAZO, DE TRINTA
(30) DIAS

_

.

O Douto1' MANOEL BARBOSA. DE LACERDA,
Luis: ale Di1'eito, ela 4a. Vara da CQri'W1'C� de Fl.t>rianó-

1Jolis, Capital do; Estado de Santa Cataruui, na forma
ela lei, etc.

'

FAZ SABER aos que 0 presente edital de citação
com o prazo de trinta (30) dias virem.ou dêle conheci:
menta tiverem q�e, por parte de IZIDORIO JOSE

JERE'MIAS DOS SANTOS' e sua mulher
_

MARIA
FRANCELINA DOS SANTOS, na ação de usucapião
em 'que requereram perante êste Juizo, lhe foi dirigida
a petição do tl2ôr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direit� da 4a. Vara. Izidorio José Jeremias dos Santos,
brasileiro, lavrad0r. e .sua mulher Maria Francelina dos

Santos,' residentes é domicillados na localidade de Pan
tana do Sul, distrito de Ribeirão da: Ilha, r��sta Comar
ca, por seu bastante procurador, o advogado ingra 'assi

nado, inscrito na Ordem dos A:dvogados do Brasil, sec
cãc de Santa Catarina, com escritório à Praça 15 de No
�eJ11bro 23 sobrado, nesta Capital, vêm, expôr e final
mente requerer a y. 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 Ios seus direitos sôbre Q "referrdo imóvel, pela ação de

,

usucapião, com fundamr nt« no art. 550 do Código Civil !

e segundo o processo estabelecido pelo art. 454 e seguin-
I

tes do Cod. de .Processo Civil O terreno em referência
acha-se localizado no distrito: dé Ribeirão da Ilua, nêste
Municípi.o, tem a forma de quadrilatero e' a área de ..

600.000 metros quadradqs, com 118 seguintes confronta
cões: frente ao Oeste nas vertentes do Morro da, Tape
ra, numa extensão de 300 metros, em terras daproprle
tários ignorados; fundos ao Leste, tambem numa linhà
de 300 metros, com proprietários também ignorados, ex-

Itremando ao Norte, numa linha ele 2.000 metros com

torras de Etelvina Nunes, Lrasileira, vi�va lavr,adora e

Iao sul com terras ocupadas por Anastácio Tome, brasi
leiro, solteiro, lavrador e 'com proprietários ignorados,
também numa H,nha de 2.000 meb;�s. Pelo :xpos!o, res- �
j.eitosamente requerem, a V. EXCIà, a designação de

. .. .:--. �_
dia, hora e lugar, para a justificação exigida pelo art.

"
- ;=:-...... ao If �-:

451 do Cod, Proc. Civil, na qual deverão ser inquiridas �::z
teU' lint de ��t num -_

--

as testemunhas abaixo. ar:oladas que comparece.rão !n- S'" �aSSC
do ou\\do �a �. ctJIIfI

"

dependent.emen�e �e. cIt�çao. �eq�erem, outrossim, ct,?� \ivre, \o�ce(:antO de onde �'4 ��_'l
pois de feita a JustIfl�açao, a cIt�çao pesssoal dos atua::, epruN r

'u. awc\ � �. �,�:
confrontantes conhecidos, Etelvma Nunes e Anastácio

__, ' 1\0"0$ cne: 6 l6ci\ e �. :." ,-

Tomé, bem como do Representante do Ministério PÚ- \,.,.
.

.
.

\&tO de
,er

pOssante motor·

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

C� e um

5afrontantes ausentes ou desconhecidos, todos para acoui- D"'-. panhar os têrrnos da !Jl(,;,pllk ação 'de usucapião, depois .J " :"
da terminação dos prazos dos editais, nos termos do

'

S f
'

,art. 455 .do Cad. Proc. Civil, por meio da qual deverá A • H O R ...

.Jft.x; reconhecido e declarado o domínio dos Suplicantes S f .

yôbre p aludido 'terrenc; ficando citadas;" ainda, 'para- 'M.'I --d<}:::,. 'De a. S a 22 M.R
prazo legal sentença, ,sob. as penas d alei. Dá-se a esta'
lU valor de c-s 2.100,00, para ,efeito de pagamento da 1--!::,xa judiciária. Protesta-se provar o alegado com os de
poimentos pessoais de interessados e de testemunhas e �vistorias. Têrmos 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. (assinado)
Alvaro Millen da Silveira. RóI de testemunhas: - João'
Belarmino da Silva, brasileiro, casado, aposentado, re

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

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

�roferido o despacho do teôr seguinte: -_ Rec. Hoje. A.
à conclusão. Fpolis., 3-11-1953. (assinado) Manoel Ba'"

..... losa .de Lacerda. Subindo os autos à conclusão, recebc.:·
ram o seguinte despacho: Designe o sr. Escrivão dia :2

hora para a justificação .a justificação, ciente o Doutor
Promotor Público. Fpolis, 6 de novembro de 1953. (as.
sinado) Manoel Barbosa de Lacerda. SENTENÇA
V!!!tos, etc. Julgo. por sentença a justificação de fls. 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,
por mandado, o Sr. Dil;etor do Serviço do Patrimônio
da União e o Dr. 4.0 Promotor Público, na qualidade de
Representante do Ministério Público e da Fazenda do-,
Estado, para contestarem a ação, querendo, no prazo
legd. Citêm-se, por edital, com prazo de. 30 (tlinta)
dias, os interessados incertos bem como os confinantes
do imóvel, citação essa que deverá ser feita na confor·.
midade com ó art. 455 § 1° do 'Cod. de Processo Civil.
Cllstas afinal. P. R. r. Flo_rianópolis, 7 de dezembro de
1953. (assinado) Manoel Barbosa de Lacerda. Juiz da
4a. Vara. E, para que chegue, .....ao conhecimento de tl)
nos, mandou expedir o presente edital que será afixado
no lpgar de costume e publicado na forma da lei. Dado·i
e passado nesta cidade de. Florianópolis, ao� nove (I) 1de dezembro 'do ano de mIl novecentos e .emcoenta 0.
trê� (1953) Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscre
vi. (ássinado) Manoel Barbosa de LaC'erda. Jujz de Di
reito da 4<.1, Vara. Confere com o original. O Escri'vão.
Vinicius GC:il,zaga.

Fp.olis Itajaí Rio Santos

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

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

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

25/1
5/2
16/2
27/2

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

._\,. Pàra mais. informações dirijam-se à
EMPRf!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212.

\

Comercio - Transportes
Rua Joio .Plnto, 9 Fpoll.

Distribuidor

CASALEILA
Eny Luz de' MtJura

OITAL.
E D I T A L N° r

DE

um Bar Cãfé Restaurante .

bem insÚllado com boa Por motivo de viagem

freguesia o melhor ponto
vende-se uma casa de se-

d M
'

d M
..

1 d
cos e molhados à Rua Ma-

o erca o unicrpa e r .'

It
. , jor Costa n. 136 por preçoajai.

de ocasião tendo a mesma
Tratar no mesmo com -

comodo para família até 6Edú Veríssimó.
pessôas aluguel favorável

t aproveitem ver e tratar na

I
mesma çom o proprietário.

IVencl&.. s�

�star.. cQ,m.. .laraíras-« . ..copa
_ cozinha - banheiro com

pleto com água quente e

fria _ quarto e instalações
sanitárias para empregada
- ótimo varandão - gal'a-

_

ge - amplo quintal - água
ligada à rêde. Parte do pa

gamento financiado na Cai
xa Econômiea pelo prazo de
12' anos. Condições e infoD

mações _com Charles Moritz
- Tiradentes n. 45 - tele
fone - 2.180.

Aprazível vivenda à rua

14 de Julho _ próxima à

práia de Coqueiros.
-.-o-

Contêm as seguintes pe

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

C. RAMOS S/A
Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura

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

---�-_.-

... .,-wD�.uI.J.· ••�•• "', FONI ... &.IA.,lI c.IIe·,...... sa
CUIIJT_ rlUCllAII., PR05E81lM .1&\11&- '"

/'

,ECONOMI� absoluta
Grande CONFORTO

\

/'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO e

. Capácidade 30 LITROS

'-

• Construido ir.teiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• 'Játo abundante na temp_e.
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu.
lagem instantanea, permite, a
maior escala de graduc;_,ões de
TEMPERATURA, .

f

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

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE

FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

•.
'� ...

" i: ; _

'��� "-,-",,' ?':'.-�
,

-; _......

Constrúção sólida, sendo a ,caixa interna de, COBRE ..
- revestid" de material altamente/'ISOLANTE ,lIã de vidro), .

,
". ''-;

Resis:tência do tipo tubula'r, inteiraménte ,b1indada.
_Cont;ole automático de tempera�� Por: t'F.RMOSTATO•

, " que proporciona grande eCONOMIA. '_

�:1PJo GARAN_Te O QUE FABRICÁ:{
- I' -,' ...__----..;

- l!ACIQUE HOTEL

CONFORTO absoluto
Grande'ECONOMIA

AQUECEDOR ELI!TRICO CENTRAL

C.apaC:idade:
100 a 1.000 litros

",
� I·FabricodOl nj)l �típos

. horl�ontQJ·. vertícol�
."f

..

,.

•

.... •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUnCADA
Sexta-fe�a, 15 de Janeiro de- 1954

a notícia que ecoou em to-: empreendimento de vulto compTimento por 60 metros em nevl ave CI ell e,do Estado. de que a concei- é que bastante .e mereci- de largura.
tuada companhia Serviços damente tinha projetado o' 3° - Efetivamente, há O'ma JovemAéreos "Cruzeiro do Sul" seu antecessor), - não lhe dias passados, um avião da

interrompera as aterrissa- interessando os reclamos
f

Emirrês« mencionada ao Em um dos ônibus da Em- ônibus fatídico, de n. 5, não
geris de seus aviões de pas- de Joaçaba e sim o cumpri-

i uierriesar o fêz muito iná�, prêsa Auto Viação Brasil, teve a menor culpa e quan

sageiros no Aeropôrto Mu- menta de seus recalques
I
bilmente justamente na ex- com Agência nesta cidade, do teve conhecimento do

nicípal "Santa Terezinha", pessoais, dantes tão bem! tremidade da parte encas- à Rua "7 de Setembro", é(':dente já a vitima havia
da cidade de Joaçaba, pela incumbados, (a não ser, calhada que no encont1'0 viajou ontem com destin� à falecido:

-

impraticabilidade da res- tão somente, para um atêr- com a parte airtda não tra- Lajes, entre outros passa- Fol aberto o competente
pectiva pista de pouso, con- ro insignificante que foi liulhada apresenta,. neces- geiros, á snta, Narci-Maria mquérito, sendo o corpo da

forme noticiámos por estas feito por 'contar com u'a sàruunetue, um pequeno Pereira. do à sepultura, ontem mes-

colunas, em a edição de 9 máquina "tournapull" do 1 essalio, o que motivou um A viagem corria normal- mo.

do-corrente. Govêrno Federal, cedida choque mais forte das rodas mente. Ao passar o ônibus

Hoje, de posse de elemen- pelo Govêrno do Estado, e com' o solo, sem consequên-. rela localidade de Barra- TIM c-

tos mais , esclarecedores, o início do encascalhamen- das. Assim' mesmo, essa' cão, uma cena, imprevista, '

• .. i)

chegámos à, conclusão que, to da terça parte • da pista pf'!quena deficiência' logo chocou e deixou, a quantos
de fato, Joaçaba regreai� e de pouso, que também con- que obse1'vadã foi 'inte[ra�' dela tiveram vísão ou ca

vem regredindo no __ setor tou com o auxíílio de ...
mente removida ... "

"

nhecimento, e�tarrecidos,
aéreo," muito ao contrário Cr$150.000,00 da VARIG, Eis aí a confissão da ver- pela maneira brusca com

do que se vê .ern todos os embora recebidos ilega-l- dade! ' que se desenrolou. Alarga-se, cada vêz mais,
quadrantes do território mente pela' Municipalida- Desde que o Município Justamente no instante

a fenda aberta no paredão
nacional. Tanto assim, que de), o tributo, dantes ar- de Jc açaba -foi entregue às preciso em que aquela pas- udenista. Logo no começo,
diante de um comunicado recadado e alí aplicado, foq mão� do P�efeito �o'é �al-I sageira, srta. Narci-Maria até durex disfarçava o pe
dessa companhia de nave- desviado para outros seto- ;qomIro SIlva, ha precisa- Pereira, procurou colocar, quenino sulco. Agora, não

gaçã� aérea, sôbre a não

I r�s da Administração Muni-I r::.ente três anos p�s'sados, cerno colocou, a cabeça pa- h� cimento que chegue. Tu
aterrissagem de seus apa- cipal.

'

nao encontrou S. S. tempo f:_:l fóra da janela, pois que do por causa da chapa fede
relhos naquele Aeropôrto, Até a data presente, fo- necessário para remodelar vinha completamente en- ral. De um lado o sr. Irineu
o sr. Prefeito Municipal de ram decorridos quasi três a pista de pouso. e as de- ;';ada, eis que surge, em (quero-porque-quero) Bor
.Ioaçaba, José Waldomi;o "nos de verdadeiro abando- mais exigências de segu- sentido oposto, um cami- nhausen. Do outro, a UDN
Silva, enveredou-se, incon- no àquela vultosa idealiza- .. nça - (entendendo que nhão (le carga, esfacelando- propriamente dita. No meio
tinenti, para a imprensa 10- ção. 'lOS Comandantes' dessas lhe o crâneo. de tudo isso, interesses con

cal, estampando no semaná- O recente, estado da.pís- .:.eronnves, que tem sôbre O _ ..otorista sr. Theodori- trariados, môscas azues,
rio udenísta "Cruzeiro do ta é deprimente, parecendo seus ombros as responsabi- ('0 da Silva, que dirigia o vaidades e a (maldita) von_I

.

� --Sul", edição de 3 de janei- até as "estradas asfaltadas" 'i(lades da vida de centenas
DR. NEY PÉRRONE tadezinha de mandar. Uma•

ro findo, uma �ota oficial, do malogrado govêrno bor- de pa.isageiros, exprimam .

maionése saborosíssima pa-
_ procurando justificar-se pe- nauseano. u,ais .rs suas perícias téc- ltlUND

ra o guloso paladar do res-

rante a opinião pública de As aterrissagens dos avi- nicas -1� que na realidade o Formou-se na Faculdade peitável público. Que vai
tão.deplorável acontecimen- ões, em dias de chuva, são vesguard-i preciso e exigi- �{acional de Medicina, rle- sentir a presença (cáustica)
to - que vem refletir e ex- até perigosas, tanto assim, c'o) - muito embora tíves- 'lois de um brilhante curso, da mostarda, queimando as

primir diretamente sôbre o que na nota oficial do bi- se .o então Prefeito Da No- fi) nosso conterrâneo dr. Néy (modestas) folhas da tenra
curto grau de responsabili- zarraço Prefeito udenista, "a, em apenas dois anos, Perrone Mund, filho do sr. alface. Do mandão solapan
dade e obscura direção ad- estão expressos, entre ou- conseguido fazer romper e Emílio Mund e exma. es- do a indicação partidária.
ministrativa a que está en- tros, os seguintes têrmos: aterrissar em solo de Joaça- pôsa, Culpe também do bolso-do
tregue aquele Povo, balu- (". " 1° - Muito' ao con- b' os -possantes Douglas Q ilustre médico especís- coiête, de onde saiu a chapa
arte do progresso e do tra- trário do que molêvoia-

. DC-S', com 'suas linhas - já lizou-se em cirúraia, tendo tutelada pelo sr. Bomhau-
balho.

. mente quer_concluir a cita- regulares para o norte e sido interno do Serviço Ci-
sen, que é a seguinte: �

O Aeropôrto de' Joaçaba, da Emprêsa (no caso a para o sul do país!!! rúrgico do Prof. Pedro Mou- Senadores: Irineu e Bayer,
idealieado pelo ex-Prefeito "Serviços A�reos "Cruzei-I Presenci:ndo-se -o de- ra, Deputados: Irineu; Bayer,

- Oscar Rodrigues da Nova, 1'0 do Sul"), o campo de senrolar desse e de outros Com os nossos cumpri- Konder Reis,' Nelson Gui-
---é lima obra que assinalou pouso está sendo sensivel-I acontecimentos, ainda per- mentos ao novo médico-o- marâes, Pedro 'Sales, Felix
marco imperecível de uma mente melhorado, por issq dur» a imprensa assalaria- perador, felícltamos também (T) Odebrecht, Aritônio
Administraçã� proporcio- que a Prefeitura, em cola- da pele Palácio do Govêr- seus dignos genitores. Gallotti, Genésio Lins, Wal-
nando a primeira e única boração çom 0-Ministério no a tecer comentários elo-

O
demar Rupp, Newton Vare-

1i��J�ão aérea do oeste ca- da Aeronáutica, esta reves- giosos à atual Administra- Tempo la, Arnoldo Luz, Antenor
WIJ!"(:'I,se para todos os tindo tôda a pista de casca- ção Municipal de Joaçaba. ,

O TEMPO (T) Tavares, Guilherme
flUaú!antes :do Brasil. Ilho natural, para maior se- onde, já está claramcni� Previsão do tempo até às (T) ''urbano
Nessa obra, de enverga- gurança das aeronaves que patenteadorque, o pleito de 14 horas do dia 15. A UDN, contudo, reagiu

dura então inacreditável, o del'a se utilizam. 1955 saberá conferir ao 'seu Te�po - Instável, com (bem) surgindo a racha,
hoje Deputado Da Nova' 2° - E' claro que servi- "edil" di,ploma convincen- chuvas, melhorando no fim ora terrivelmente alargada.
contou com a colaboração ço d_e tal envergadu1'a não te, na expressão límpida dE" do periodo. -

. Por onde escorrem decep�
expontânea do laborioso pode ser feito de uma ho- ��u merecimento pela "pi'o< -Temperatura - EstáveL ções, injustiças, ódios, a_O
Povo daquele Município, '?"a para outm, mormente fícua administração realiza.. Ventos - De Sueste a marguras. E' que a direção
que através o pagamentq se se levar em contá- que a da!" Nordeste, moderados. partidária apresentou sua

de um tributo denominado chapa, premiando valôres
TAXA DE AVIAÇÃO, CURSOS DO SENAC (Wanderley Jr., por exem-

conseguiu objetivar essa pIo) homenageandó figuras
aspiração popular que é, respeitáveis' (Adolfo Kon-
entre outras!... um orgulho der, indiscutivelmente uma'

��e��::;:�a e do oeste ca- O rien tados po r peda U o UOS· pau lis Ia s ::��::�:! X;'�:�:!a;100ã:o;:� I
Infelizmente, o atual Pre- Procurando levar a efei- . trabalhos do SENAC que, nentes pedagogos, srs. Pl'O- sé Cabral), e até mesmo a

feito udenista de Joaçaba, to plano mais amplo de ati- assim; irá nêste ano de Í(�ssores Breno Di Grado e gratidão não foi esquecida,
"ssumindo as rédeas do vidades educacionais, o 1954, dar mais ampla assÍ3- Oliver da Cunha, ambo!> na escôlha dos candidatos.
Puder Municipal, - fruto SENAC irá iniciar na pri- tência à classe comerciária,_ ..lo SENAC do Estado de �i-Ios: '

exclusivo de uma co.mpa- meira quinzena de fever0i- no que se refere ao progra-
I São Paulo. �sses professo- S�nadores: Adolfo Kon-

nha eleito�al de desbarata- ro do corrente ano cursos ma de ensino comercial em res, 'que aqui estarão
na-, de�, Aristiliano Ramos.

da demagogfà e ludinriação de Portug�ês, con�abilida-I Santa Catarina. quele mês, lecionarão a Mi�- Deputados: Adolfo Kon-

t
elos incautos deu in{cio a de, Prática de Escritório e Para o funcionamento todologia do Ensino dessas der, Aristíliano Ramos,
r-,ua verdadeira e enjambra-

I

Escrituração Meteantil, pa- (lêsses Cursos o Departa- matérias e estamos certo.;;, W�mderley Jr., Bulcão Via
da plataforma governamen- 1'a professores das Escolas menta Regional de Santa (1 trabalho resultará em bê-

na, J. J. Cabral, Plãcido 0-
tal, sob l\.. qual, desde Os de Comércio e dêsse órgão Catarina conseguiu a vin- nefício da classe comerciá- límpio, Afonso Ghizzo. João I

primeiros meses, iToaçaba especializado. da, á esta CaItital, de eini.- ría dêste Estado. Colin,· Paulo Fontes, Brasí-
começou a sentir en:>rmes Essa' inici�t�va virá con-

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂN:- lio Celestino, Hercílio Deek,
decepções. Assim, abando- correr, sem dõ.�ida alguma,

CIA "MURILO BRAGA" Artur Müller, AroIdo Car-'
nando o ritmo constitutivo para desenv�lvimento dos . valho. __....-".

. O Departamento Reg:'o-I ('m vista de insistentes soo A rachadura continúa,

Loteria do' _Estçrdo nal do SESC e§tá estudan- licitações de pais. permeabili�ando fermenta-
,do as possibilidades de am-

I
Essa medida, que pos- ção, intrigas, deslealdades e

'A Extra"ao de Ontem. p)iac;ão do Jardin de In sivelmente se concretizará, caprichos. AguardeI(los (de" fância "Murilo Braga", vem corresponder aos pedi- camarote) o esboroar ine
afim de poder atender, no aos e anseios de comerciá- vitável do paredão udenis
.corrente exercício, com au- rios que, naquele Jardim, ta, cuja brecha _aull_lenta,'
las � se iniciarem a 15 de poderão. manter seus fi· J dia após dia, noite após noi
fevereiro, a rn._aior número -lhos; num ambiente de fran- te. Lentamente. -Mas, irre
de filhos de comerciários, ('a camaradagell_l e confra- rrlediavelmente .. ,

CANDIDATOS ... NA
BRECHA

Cr$ 200.000,00 _ Florianópolis
Cr$ 15.000,00 >_ Itajaí
Cr$ 10.00,0,00 Florianópolis
Cr$ 5.000,00 CaÇádor
Cr$ 2.000,00 Xapecó

6.771
·1.963
9.061
7.790
9.'111 te>rnização. BUM

,

NECA

E' voz geral, em São Francisco, que a vitória
do sr. Antonio Silva, candidato do atual prefeito, a

este. sómente é devida. Havendo-se muito bem na

Prefeitura, impôs o seu substituto e, como premio
da sua administração, mereceu o apoio popular.

Vox populi diz mais: diz que se o sr. Bornhau
sen disputasse um cargo de vereador, ficaria. so

brando, na certa!

• I

INDIRETA DIRETA

O jornal palaciano veio ontem criticar o sr.
Nerêu Ramos por querer resídír jno Rio. Ninguém

. ignora que o' ilustre càtarinense sómente passou a
residir no Rio para exercer os sucessivos mandatos
que lhe- foram outorgados pelo povo. Sem mandato

.
- ,

o sr. Nerêu viveu sempre no Estado. A crítica do
jornal bornh.auseano não passa de. uma direta indí
reta no sr. -Adolfo Konder, cuja candidatura ao
Senado os verdadeirós udenistas querem ver pres
tigiada pelo povo, com inteira justiça, aliás.

O sr. Bornhausen almeja também o pôsto. E
daí essa alfinetada no ilustre barriga-verde, � cuja
cultura e espírito público devem ser postos a ser

viço do- Estado. A representação catarinense, no. Se
nado, sempre tem sido consentânea à inteligencia- ,

ao talento e à visão de verdadeiros homens públi-
cos. Com a candidatura do sr. Konder esse alto ní
vel mental da .representação barriga-verde não so
freria solução de continuidade. O que se não justi
ficaria lá, seria, depois de tanto lustre, a -presenca
de um boca-de-s-iri...

'

. ALÔ-! COLONOS!

Para defender vosso trabalho das secas, enchen
tes ou outras causas acidentais, que destruam vossas'

_

lavouras, o Presidente Vargas acaba de instituir o

Seguro Agrário.
.

Em São Paulo, o govêrno do Estado isentou de
impostos os serviços de mecanização rural, como o

destacamento, desbravamento, araçâo, gradeamen-
to, etc. favorecendo, assim, os colonos agricultores.

Em nosso Estado, todo o auxílio que' vos é'
prestado, com máquinas, tratores, arados, trilhadei
ras, sementes, etc. vem do governo do-Presídente ,

Vargas,
.

por intermédio do seu Ministro Cleofas> '!-Do sr. ·Bornhausen nada! (Nem a conservação das
.estradas, Quando falam nelas, o governador se quei�
ma. E fala que os colonos devem voltar ao carro de
boi!

PALPITE INFELIZ

O Vereador, de ontem, pela gazeta rosâda;:a'fir
mau que o movimento contra a reeleição do sr.
Nerêu Ramos à presidência da Câmara era tão ak
pressivo, que o ilustre catarinense se antecipara a
não disputar o cargo. O pistoleiro palaciano avan
-çou o sinal. Em março verá que o movimento ex

pressivo é a favor do preclaro conterrâneo, cuja
presença na direção da Câmara está sendo exigida
por todos os partidos. Na U.D.N. a questão é fecha
da! E� que, lá pelas alturas, mentalidades do calibre
do Vereador, não fm'mam!

OPOSIÇÃO
Não compreendem os escribas rosadinhos, que,

depois de uma guerra de exterminio ao Prefeito
Paulo Fontes, possamos elogiá-lo. E' natural que
eles não compreendam isso. Fazemos oposição res

ponsável, baseada em fatos e atos. Não somos alu
gados para fazer jornalismo cego. O que de justo e
bom fizer o Prefeito, terá os nossos aplausos. O
próprio sr. Bornhausen ,quando no ano último, re
solveu de modo acertado, sem odiosas discrimina
ções, o'caso das bolsas escolares, contou com a nossa
homenagem. Se o ,sr. Paulo Fontes acertar 100%terá o -nosso apoio 10070.

.

MENTIRA E VERDÀDE

Não temos por exemplo, o costume de mentir
descarada e cinicamente, como o Vereador ontem
ao afirmar que varias dos deputadd's do P:S.D. es�
tão tomando a direção de outras faccões e abando
nando o partido. ISso, sabidamente, é�mentira chula
que só se explica pelo fato de quem as escreve se�
gorjeteado para escrevê-las, assim mentirosas,

A verdade verdadeira é 'que, na atual Assem
b�éia, sómente a bancada da U.D.N. diminuiu .. Eram
13 e são 12.

,E' claro que a admirável coesão dos 18 repre
sentantes do P.S.D. dá imensa raiva aos mercená
rios do quilate do Vereàdm'! Duplo castigo: enrai
vecer e amansar!

- --��.�._.,,
....
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