
ROMA, 15 (U.P.)-,- O tactos anglo-americanos- iu
Palacio Chigi desmentiu goslavos em Belgrado tive-

nIO� 15, (V.A.) .- Os in-, nesta capital, esti'lerám an- gas. - Acompanh ....u-os o do que determínaria ao mi- te, ao se despedir, o �aciqUe formalmente as informa- ram como obejetivo levar

dias xavantes, cheiÍados pe- , te-ontem
no Catete, sendo sertanista Francisco Mei-I nistro da Agricultura a pro-

j
ofereceu a Vargas um j;go ções segundo as quais teria o governo iugoslavo a fazer

lo, cacique, Uru�ue,n�n, q.ue I recebid�s em audi�,�cia pe-; re11es, que serviu' de inter-I teção solicitada, Finalmen- ',completo de arco e flexa.
sido concluido um acordo sua posição mais claramen-

se encontram ha vanQs dIas, lo presIdente Ge1t:,l1O Var-' prete. Ao presidente Var-, ,

entre a Italia e a Iugosla- te/conhecida".

I gas, o cacique Urubuenan via a respeito da questão

Petro' leu Na Bol'IVI-a relatou a ínvasao de suas APONTADO COMO PRINCIPAL 1
de Tristé., ==·....,..._.---"�=r-

terras na região de Ronca-
'

"Esta noticia, declara um

______�_--__._' dor pelos brancos, tendo o
RESPONSÁVEL <, comunicado, foi �nsidera- PROJÉTEIS

-

'- chefe do. govêrno prometi- _ ,

da destituida de fundamen- .

A.TôMICOS

'MODOpóll·o Bst!ltal _ RIPtmo
� RIO, 15 (V. A.) --:: Foi como o principal responsa-! to n9s meios - autorizados llUSSOS

.

'

I!
. ORIGINAL MÉTODO enviado ao Ministério da vel pelas irregularidades. italianos. Do lado iugoslavo,

de trabalb � assombrolo DE EXONERAÇÃO Viação o inquérito manda-: Também participaram, .da precisa-se nesta capital, ne- NOVA IORQUE, 15 (U.

MEXIÇO, 15 (U. P.)
.

-
ganismo estatal' que se en-I RIO, '15 (V.A.) _ Qua.n-

do instaurar para apuração violação três funcio�';rios, nhum relataria positivo foi' P.) .,- O tenente-general à
A industria petroleira da carrega de todas as ativív l do saia do Ministério da de responsabilidades na sendo um do Rio Grande fornecido desde 13 de no- viador James H. Dotlitte ad-

.;r

• B')'l..i..:'!i�I:f'Al� ,3-a� .re�a�::a�50 �_etroleo, t,JUstiÇ.?, ontel�l, ill�1 re?_Órter violação do segr�do do Con- do Sul e dois de São' Pau- vembro visando uma salu'- vertíu hoje que é "muito

passos agigantados, e, se muito parecido, em seu fun-: encontrou; a puta, 'Ü sr> .p::1rs� para Postalísta do lo.
.

ção razoável do PJoblema, possível" que a Rússia es

continua a desenvolver-se ('i�n.amento, com a empresa' Guilherme Romano, novo Depar/taill�l:lj:.9A. sJe 'C�.�r�i�s I
O :oronelA Adact� de ,�e-' enquanto o ponto de vista teja mais adiantada. dó que

como até agora, será, doo- cficial "Petroleos Mexica- diretor do SAM. €- Telegrafas. O Cêl ..�av ,Jo �nao depôs no inquérito italiano é do conhecimento Os �stados Unidos no aper-

tro de uns cinco anos, uma nos", conseguiu triplicar Indagou-lhe se era ver-
to dé Melo, na época

dire-, tendô'j_:)l"\Óó!riio
deixar o tanto das potencias ocíden- feiçoamento de prõjeteis'

(Ias mais importantes do sua produção com um -rit- dade a noticia d� que fôra
.

tal' do DCT, foi ap0ntado mesmo correr à ievo:?J:�,�P.a� tais como iugoslava. E' de atômicos ele grande raio de

continente, segundo

deda-j
mo de trabalho assombro- obrigado a usar da fôrça pa- pela Comi"ão .le Inquédto, ra '" defender na Justiça. crer 'qbC ",_recentei oon- ação.. "

!�g(l:,�]i�:�:A:::':O RIO A� MISSÃO :>l��J�:e:E��v:��;::·4 'No:v>a' te-l-
.
De Im,.""'p-">o-r�ç��lar, considerado como o - E' verdade que 'o sr. 1:"-.1- OU

"

��ª;:;�0i:��::e�;i?A��:!�r�����- ��:��:�€b:�itu�: aca�ou com a in�ústria �e contra;Lao'd'o'.'sendo executado pelo go- RIO, 15 (V.A.) _. Che- coisas ai! só andam à chi- U
vemo do presidente Victor gou a esta Capital, pratica- bata... RIO, 15 (V. A)' -, À se à 'aquisição ilegal de mero,

�al - que dará causa ao "quantum" que teria de
Paz Estenssoro, com à au- mente, incógnita, uma Mis- - E' exatamente o que nova 'l_:i �ue. regula a ilh- cadorias Ano Exterior" fim dos grandes eontraban- despender nos leilões, de
xílio de mais de 150 técní- são Especial do Fundo Mo- eu estou observando. . . portaç�o líquidou �Oni a De. acordo com- a Cacex, dós. Ainda pela nova lei cambio. . Por esses dois

�-, cos- nane-americanos, "tem netario 'Jntcmacional. .Ato continuo, o sf. Gui-, industria. de con:�-��llBd.o ,f passageiro que se desti-I de importação, poderá o �o- processos' p o r f a n t o,

_,J...r' �l)eFSpeetivas �um��_en1;e flt1'- �cre��t7;�e ?�� a �sma -lhel'me, ..ROlpanó !>.!' del?pe- I�' .anuncia:: hoje, 0, vesper- ar,�p ,;BTflsil poderá .tra-.' rnerclàrrte �à�..ual- os ,inf:(! o.rt@&to�, s �
"'b gueirâs". rJid ,:s; -

• velO'�eSL1,Cial', �I1 loco" �
"

lU, ioman o.-ca1.tl·õ""qtte:.� . l�n:,.z;t>,T03é�I��--C< .; � ".,..=-a�X1'#F � ,� ,
l.CC

�.., -�.,"

A proposito infu;�ou: refÔi::mq caihbiaT do Bn;sil :P,O! ce�:t�" o' ievaria.· ao 's�t{' si':::PratiC�!n�ht�fii"'"':·n�o �h�er�a�orias,,�ea�culál:tcÍo' o ra, me�mo. sem licença, p�-I:sOS 'do;;; 'leilõ.es e o contl��
.

;'Em pouco�mais de cinco' -= seus ;'e�uHados efetivos. -g,à:bihete...
. há necessidád� de ·recorrer- doIar a 18 cruzeIros. gando aqUl a taxa determl- bando, que, em geral, dao

Esta licença permitirá, nada para os a.rtigo,s d.e 5a.1 tant,o traba,lho.e dôr de ca-

meses, a'''Jazidas Petrolife-
-

" ,. I _
• portanto, .que o viajante categoria, será inferior ao be.�a: .."·, .

ras Fiscais Bolivianas', or-

��.',rlrl.�,l·· U� "r.la-"["1,. '�,
compre, por exemplo, ma-

terial fotografico cou) o do-
. lar pelo preço �citado e o

ACLAMAÇÃO A.O "

PRESiDENTE DO·
HAITI

- Há do;s anO': Boavenhi- três aventllH'lros morte
,

PORT OF PI].1NCE, ra Alveo Pa:xão,. Martins hágica:. fi�?ram sotfrra-

Haiti, 15 (U. P.) -_ Reali- da Silv�l e .O!:!valdo Bezer- 20s, em conscqusncia de

zou-se huje uma n"r.nifes-, RIO, 1,5 (V. A) - Em austríacos. Em P:,'l,<':ll mais .�l{� vinte e trin�J ,lll',�, com �--- ra estav:�m fmpenh�dos, 'um desabamento, A noti-

fação popular \!�rrl à parti- 1953, a Comissâo ti€' Sele- de um mês de: ativiunL�f'S, a �" ':;.�g'Jintes esp !LÍa';(lades: TELEFONOU AVI-
em estafar.tes trabalho, pr�- cia, vind� (!e Itdpebi, cau-

cipação de cêrca de J3.000 �ão do Conselh.J :k· Ii),igra- Comiss?.J de Seleçã.) c!:cer- 11 :;JUo!.:dcres le �):mcada: SANDO QUE IA curando localizar no '�inter sou g!'ande consternação
pessoas em frente ao' Palá- dio e Colonizaçã.) -, <.ncar- rou seus trabalho;; na Áus- 7 eletricistas; 2 desenhis- SUICIDAR-SE' land" 1;>aiano, ,o histórico J:,a cidade, GnOê os infeli-

cio do Goverho, pal'::' acla- regada de proceder, nos tria COIi� d escoUl'l final de t<.S t�(11 c�s;, 1 Inc('élriico tEsouro cLamailo "Grande, zes sonhat:1Qre�, eram muito

.

H.ar ao r-residenb P8ul Ma- países europeus, a (.';colha om grupo de 400 operários cm tt:'lt'�(,nes, 1 St;J..;:idor, 3 BELO HORIZONTE, 15 Magalhãe.s". Nê serra do rstimau'J",' �;'5 autoridades

gloire po; hav'�L- frmtrado ele imig!.·:::mté.s para r.osso pSj.iér..inJizados qUQ fcram iOl'n',;ros' mecâ�lk 75 e 2 � (V. A.) - Suicidou-se, on- .Bico,. ali 1e wgundo infor- prestaralú toÇlos os socor-

Ull cO�'Dplot da vposi.cão vi- país - ia:ciou r.. seleção 'de Íl:�êrutados diretam�nte nas ferramenteiros. 'tun, no Hotel Belo Hori- n:ações que haviam recebi- f0S às suas {amíllas.

sand:.> d.:!l'Iubá-Io.. úperários _ espE:ci·,t1,lJ.; a dos fábricas onde trabalhavam. (Is (1 nários éi'l"�,r;('os já zonte on�le estav::l hospeda- cio setiã ('oDc!uidá de for-

O prllneiro grupo dêsses estão todos empregados pe- do, o ml;torista Welliton lna aus!)h!losa a. busca que
....-...1-

"operários chegará ào Bra- la Comissão de -Colocação '\ntonio de Paulo,' solteiro,
:iI! no p: úximo cia 19 des- e lVElo de; Obra,' :''1-1' te� de 25 ano:;.' Antes de)nge-: �

do mundo, com tu-
bna;lcL-,�e dez :1 BelO Hori- � incumbência da Ct locar rir�. Vf::""·1'0, �:�1i�on-tel:- NADA DE NOVO sô-
zonte, com escala nesta ca- em nossa iridústria ou na fonou p:ll'r: a J)nllcla e aVI-. ", ,

.

.

pital, e �vinte a São Paulo, ��: :l'J�lura,
.

os Í!ll'gl antes s;m:. "AqLlÍ fala o hósped'e
' --nRE O SALARIO, BOGOTA', 15 tU. 1'.)

.

" MINIMO . O matutino "Di:��'jn (la Co-
via Santos. São homens en- fli.l(> dwg'ID1 ao r'�'sS0 paIS. do quar!!> 70. do Hotel Be- .

O ��;gl1ndo gl' :p0 de iUli- '�d Horizonte. Vou suicidàr- .lambia" acredita sab_r que

t
' ,., RIO' 15 (V A) O () Chile of(.r'�c,'." 1 ITl.!',diac

..
ão

�ré\nt€'s él.US nac?s to. E'gara me ago�'n ? convem rr>an- ',"
- �

�

l:l0 :10::;SO país :1,0S l:rLneiros dar im:estigadores aqui". 'ministro do Trabalho, Sr. �os governos da Colombia

r};l:J'_ "de fevereiro 'i! f,' com- �uando a PoHeia chegou, o João Goularí, fez hoje,. as e 'do P",ru na (Jivel'gencia

pi sIc, de Cip.qll,�;i -J ,perá- tresloucadc l'�wiorista já se seguintes dt:e1arações: fobre o érsilo a Haya de La

rio�, e o terceiro, c(', "titllÍ- encontrava em agonIa, ten- - Não há rtada ,de defi- Torre.
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Iniciado o

taxa '";:>.

BELO HORIZONT�, ' 15, at;avés do Serviço 'de Tran
(V. A) - )niciou-se aquí II sito pof fúncíonáríos do
o pagamento da taxa da Banco do Brasil. Em dois
�'Petrobrás" pelos proprie-' dias, 268 veículos de todos
tários de veículos, o reco-los tipos Pflgaram o tributo,
lhimento vem sendo feito num total de Cr$ �68.300,00 .

_._ .. -

Florianópolls, 16,de Janeiro de 1954 Cdl,..

DESl\tIENTIDO O ACÔRDO ITALO-
• .�. J._

IUGOSLAVO

SALVADCR, 15 (V. A) , l'ealizav')jn. el1(';mtraram os

SOTERRADOS QUA�DO PRQCURAVJ\M
O TESOURO .'-....._.

--�-------------�----�-----------------------------
"

./

A JORNALISTA

RÚSSIA, A SEGUNDA MARINHA DE
\

GUERRA DO MUNDO

Marinha,' �m discurso pro- nhecemos a ameaça que a

ferido nesta cidade. Prosse- União Soviética faz' pesar
guiu Anderson: . "Parece contra as frotas da, Organi
que a União Soviética estã zàção do Tratado do AtIân

decidida a tornar-se uma l'licO Norte COl1'1 os seus 350

.
das primeiras potencias ma- I

submarinos". '. .

WICHITA FALLS, Te-

xas, 15 (u.r' - "Sabeis

que. a frota �oviética está

agora imediatamente depois
da frota nort�americana?",
interrogou o 'senhor Robert

Anderson, secrétário da

MEDIAÇÃO DO
CHILE

l'itimas

do o que isso significa para
1 segurança dós povos li
Ires. Eis o 'que dá motivo

-�--"-.-,-

para refletir!". Assim con

cluiu () secretário da Mari-
nha: "Conhecemos e reco- CONSELHO DE SE

GURANÇA DA ONU
'.

NAÇÕES UNm:'\,::. 15 LlJ d.: Llm, virá erú, março
(U. P.) - A reLl:li:;J do eh ane corrente.

Consell}o ade SEf:Llr.ança so

he a divergenl!�a :':l,.O-iS-1l'ê-eliense, que d-=vLl 3e rea-

lizar hoje á tarde, _f.:-i é,dia- RIO, 15 (V. A) _- A

nitivo soh'e o salário-míni
mo. Estou aguardando o

I
trabalh(l de algumas ,co-

O
,

missões', tstaduai,s que

ain-I
Tempo

da não C:Jllcluiram sua ta-

ras, logo c:epoi� do encer- l'pfa. R'�,.l!1!d�s todas as Pl'evi�ã� do tempo' até às
ramellt'J de uma ;;essão �s- pr,opos�;a�, tntão sim, darei .14 hora� do dia i6.
pedal, à �ua memória. O' o meu pronunciamento de

jornalista Oscài Guanaba- finitivo. Tl'do o mais não

.
rino repre�entava no E. do passa de :hOéitO.
Rio o '.lemal' do Comér- O. Sr. João' Goulllrt COrl-'

cio" há �rais de 40 anos, )irmou !')€u enc.9ntro, on

tendo fé!lecido, ontem" em t"m, em Guarujá. com {)

sua res�,.:tênda, depois de SI. Luc::ls Garcez, àdian-'.
enferID:idade que já durava tando que 3bord!'lra 'assun- Temperaturas - ,Extre
mais de seis ineses, com a tos POlitiC03 lfgados� à su� ,n",as de' ·ontem Máxima

idade de 71 anos.

.

cessão p're�'idencial.
.

,;!6.4 .. �lh:J.jm.� 20.;}.
�""""""",_.".�:!''''''''== .. o',

' "" .. �

SOBE O CAFÉ TAMBÉM EM ESTOCOLMO'
<1;'" pai'! o próxill10 ('la

211'
A;:;sem�léia Flumi n <! n s e

ESTOCOLMO, 15 (U.P.) vendei- substitutos do café, ão .corretite, sO.1be-se nas p�estará, hoje, um� 'home
_ As "insensatas" 'condi- como se fazia durante a l'iaçôés Unidas. ' nagem 20 jornalista Oscar

ções do mercado mundial' guerra. Essa decl.sâo foi t 'l"ada Guanaharino, ontem faleci-
"

são a causa do� aumentos O p�eço do café para _o I devido a um pedi.lo feito do em, Nite::rói, e q�e era o

recentes dos preçps do café, copsumidor subiu hoje de 'I relos l'E.presenta'1.tes da óecano dos representantes
na opinião de váriof PQrt�- 1,10 a 1,20 coroas, sendo o! França, Grã-B' etr.nra e da imp:çen::-a carioca no Es

vozes do comércio cafeeiro pr:_ço atual de 15,50 coroas I Estados Unidos ao presi... til.dó do Rio. O SQll corpo

desta cidade. Tai,; aumentos por quilo (3,10 dólares) e dente em exercido do Con- será v,.=lado no saguão da

'obrigaram a muitos bares e f.novos. aumentos ('�tão s�'n- selho, sr" Charb� �,'Iajjk, do Assembléia desde a manhã,
pequenos restaurantes a do aguardados p�r3 breve. Libano. saindo o féretro às 14 ho-

t:o morr-idü 110 .'!aminho pa
ra o Pronto Socorro.

HOMENAGEM

Ven�f\s ..:;;: Var):)\'t:.is, mo
rteradc,s.

, Te!llpo .::.., Em ge-o:-al instá
vél·.. cpm C'huvas esparsas.

Tf!mr(�ratura - Estável.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sábado, 16 de Janeiro -de 1954 o ESTADO

M E JO I' COS' , I �DVOGADOS I
MARIO DE LARMO I DR. ALF:R,EDO DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- i A�MINI��RAÇÃ? O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.

CANTIÇÃO
.

CHEREM W.
' MUSSI ROS VIEIRA [Redaçãó e.OfIcmas, a rua TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.

I '

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

,

_ MÉ'DICO _,. -

I
e

- ADVOGADO - 'I'el, 3022 - Cx. Postal, 139
'

cLiNICA DE CRIANÇAS. CUR,SO NACIONAL DE 'DR .ANTÔNIO DIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A. / SINUS ITES

A D U'L TOS'
, DOE.�NÇAS MENTAIS, I

. ,- Santa Catarina - RAMOS. -

D I t E.x d t d H t I MUSSI
E INFLAl\1AÇOES DA CABEÇA E GARGANTA•.

� o�nças n emas
, A -. lre;Qr, o OSpI a Gerente: DOMINGOS F, DE THA'fA.:\IENTO COM HORAS ,MARCAD,AS.,

I_,ORAÇAO - FIGADO -'o Colônia Sant A-na. ' - MÉDICOS ___, AQUINO.
RINS - INTESTINOS

. Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da '�aIS. A .

_

--

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. cial izadodas DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15. às 19 SENHORAS, com modemos
ADVOGADO:

- 5° andar.

H
. 'h

Dr. Estêvam..Pregaparil
ORARIO: oras, métodos de diagnósticos e

Causas cíveis e trabalhistas Te!.: 22·5924 - Rio de

Das 9 às 11 e dás 18\às 16 FO:rfE: 3415. .tratamento., Janeiro.

horas Rea.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE-
CONTABILISTA:

Reprejor Lida.

Te!.: Cons. _ 3.415 _:_ Res. 54 _,_ Estreito.' RO - SALI'INGOGRAFIA �cácio Gar�baldi S. Thiago Rua Felipe de Oliveira, n.
-' 2.276 _ Florianópolis. TEL. � 6245., - METABOLISMO BASAL

ssuntos fiscais em' geral. 21 60 d
Edifício "IPASE"-50 andar

- an M·.
--''---' Radioterapiap 01' ondas '1' I 329873 S' P I

DR. ROMEU BASTOS DR. M�.RIO WEN� curtas-Eletrocoagulação _

e '�SSINATURl�
au o

IPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MARIO LAU- Na Capital .

.,.,.... MÉDICO _ OUNICA. MÉDIC,A DE Vermelho.
RINDO

Ano : Cr$ 170,00

Com prática no Hespítal]. }.DULTOS E CRIANÇAS Consultório: RuaTrajano, /
Semestre " Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório � Rua .João n. 1, 1° andar - Edifício do e No Interior. I' A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - 'I'el, M. 7.69. Montepio. DR- CLÁUDIO IAno
Cr$ 200,00 Jorge - Sala 4, oferece ii venda:

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho- Semestre Cr$ 110,00 I
Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca-

CLíNICA, GERAL DE ras,
' ras - Dr. l\fUSSL BORGES I Anúncios mediante con- sa de alvenaria, situados á rua Presidente Coutinho'

, R idê
•

R E t Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOG'ADOS t ât I D dI'
-

'

ADULTOS E CRIANÇAS cesr encia : ua s eves
A

,

'

ra o.
., . _

uas _casas e a venaria e uma de madeira

Consultôrio : Av. Getúlio, Júnior, 45. Tel. 2.812.
' MUSSL Foro em geral, Recursos Os orrgma is, mesmo nao (construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De-

Vargas, 2 _ BlqUAÇÚ.
Residência :"::Avenida 'I'rom- perante o Supremo TribunalJ publicados,

não §erão, devol-L moro - Estreito;
,

'

Hor�lr!o:-SegundaseQuin- OLHOS - OUVJDOS, _,powskY, 84. Federal e Tribunal Federal vides . ..___'.,,-/ \...".._ -
�--____ _.

�'---·r- --'�.-� .. , - -----'.-'.

tas-feiras, das 8,30 às 11 ·NARIZ E GARGAN'IA "

DR. NEWTON
de Recursos.,

. __ �� .r» Adlreção não se respon-I Um conjunto de casas de madeira - Estreito:

horas.
. I, ES91lT.Qltt()S, ,

sabiliza pelos conceitos emi-I .
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _:..

Residência _..:.. Lux Hotel DR JÚLIO DOIN' D'AVILA
.............-.... ,,,,!�ópolis, - �difício tidos nos artigos assinados. I Estreit�, em prestações suaves e sem juros; .

_ apt.: HO Te!.: 2021. I ,.,' CIRUR���RAL !Sao ;orge, ,rua Trajano, 12 ?OlS lotes situados na Avenida Trompowsky,

_ I VIEIRA 1 Dº_e\lf:�e Senhoras _

- 1 andar - sala 1. �)'''.�O�()4''H�)oLA medindo, cada um, 13 x 50.

D,R. WALMOR ZO-lç:'
.

, .:
......-'N'--

•

l,pr�ct�IOgia _ Eletricidade �io de Jane iro � Edifíc�o � '.
Uma vila de' a�enafí� na rua Arací Vaz Callado;

ESPEC�A EM DOEN. Médica B?IQa Gata, Avenida Antô- -farmaClaS U:ua Casa de alvenarI� na rua Fernando Machado;

f

MER, GARC!�.? � ..:""iJõs OLHOS. OUVI-, �onsultório: Rua Vitor mo Cal��os 207 - sala 1008., ,_ . OIt� cas�s de alvenal'l� na, Av�ni?a �uro Ramos

D.pl��uldade DOS, NARIZ, E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone: '

,_ de Plantão (cmco fma�cIadas pela C�lxa Econômica};
-

.

Nacional de Medicma da E 'A
.

t t P I' I" 1507 DR- CLARNO G 10 D S F'
\ .Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindo

, x- SSlS en e na o IC nuca . .

J
ia anta - armacia 1') 20 x 22 80'

Universidade do Brasil
, Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Às 11,30horaR··

... , ,

'd' ., '"
• • •

Ex-interno por concurso da Caixa de' Aposentadoria e e à tarde das 15 horas em GALLETTI da Fé - Rua Felipe Sch-, _Um m;om�lCo �eIIeno �o Sub-Distrito do Estreito,

�aternidade.Escola •. IPensêes' da ,Leopoldina Ral- diante: A •
'

•

- ADVOGADO -
rr.idt. medindo I.> x 0)0, distante cincoenta metros da praia.

(Servlça do Prof. Octavlo lway e no Hospital São João Residêncía : Rua Vidal RIJa Vitor Meirelles,_60. 2' Sábado (tarde) - Far-
----

Rodrig\les Llma),
,

Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422. FONE: 2.468. mácia Moderna e= Rua João'

Ex-interno do ServiçQ de Curso no Departamento Na-
- Florianópolis -

Pinto.

Cirurgia do Hospital cional de Saúde DR. GUERREIRO DA

I. A. P; E. T. C, do Rio tle Consultas diãriamente das FONSECA
'.'a',. ' ....-.'a_ ......,..-.;, 3 Domingo - Farmácia

J
•

Moderna - Rua João Pin-
aneiro 'to às 12 horas. Especialista do Hospital

;Médico, do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às Moderna Aparelhagem Informações to.

Caridade às 18 horas.,' Lâmpada de Fenda - Re- 9 Sábado (tarde) .:_ Far-

DOENÇAS DE SENlIORAS' Atende no.: Hospital de frator - Vertometro etc. Ufeis mácia' Santo Antônio .-

- PARTOS-OP_ERAçõES Caridade, de 8 às 10 horas., Raio X, (radíozrarla da Ca- O leitor encontraré nes, R J
-

P'
C R J. P' t 16

"

.... ua o.�o into.
ons: ua. oa�, I� on. , Consultório: Rua Vitor ,béça) - Ret.irjada de COl'� ta coluna,. informações qut'

'

as 16.00 .as 18 00 :�{g.i-r.fi!J-e.§.rwf!iWNJr.a"_c.O.m_S.al::_ 7l!.1?,� F,vtranruls_1lo_E,ulmão...J
.

�J'
10 Domingo - Farmácia,

Pela manha ate� R 'dA
. d. T

I �tJ."
'

mt:r.ríJ1tU!II'o�uaJõãõ

... ',
eSI enCIa. ,ravessa .ReceItwpara uso de Oculos. JORl'lAIS' Telefó' Pinto.

d!al'lamente !lo H.os� Urussanga 2. - ConsÍlltól'io - Visconde O Estado 30n2f2 PÃ�$'pIta I de CarIdade. A t 102
' r' 16 Sábado (tarde)

OJResidência:
p .• de Ouro ,Preto n. �. ;-"Altos

I A.
�azetà 2.656 C'

'

.. " DR VIDAL Ida Casa Belo HOrIzonte). DIário da Tarde 3.579
Farmácia Catarinense .

SRua: General Bltten,court � . Residência - Felipe Sch- Diário da ManhA 2.463
Rua Trajano.

'

,n. 101.

CLfNI,
CA DE CRJAN�A� midt, 101 � Te!. 1.560. A Verdade 2.01(1 17 Domingo - Farmácia

l/fA
.-

'

Telefone: 2;692. . CONSU:r..:rÓRIO - E eh-
SAMUEL I

Imprensa Oficial 2.688 Catarinense - Rua Traja- '* ,�
______'_1 pe Schmidt, 38. DR. HOSPITAIS ! no. '

- 0lJ1IAI1TE TODO DfA l

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Das 4 ·FONSECA De Caridade: I' 23 S'b d (d
/ "" '

no� I/Jt'nFJO ,�

LÉRIO DE ASSIS '"
iis 6 hor�s. '

'CIRÚR,GIÃO DENTISTA I' (Proved.or) 2.314; F ..
,.a Na °t \ tal' e�R- I," ,.J �M#(L S \

, , lt" R ;dA• (PortarIa) 2:036' armaCla o urna - ua "

i'- MÉ'DICO ...... 'RESID1!::NCIA - Cds hn -,onsu 01'10 e ' eSI encla: A

• • • • • • • • • I
•

.lI

D,"'fft�,
\1

tD S
• dOI'" I

'

,

p Rua Fernando Machado 5 Nereu namo� a.831 I Trajano. 1..1.
<;

:fa':til e::IÀ:8is:ênc;:l(;'�uni: ! Mira, 25.
.

Clínica Geral - Ciru;gi� .�ilitar � .:
... ,..... 3.157, 24 Doming6 - Farmácia � <O

,,? �
=:

cipa) e, Hospital de Caridade rI,
fONE....,.. 3.1.65. I B�cal. Den�adul'as - Pontes Sa; S;b�sttão (Casa Noturna - Rua Trajano.

-:

.;;:,.,
� ..

'" � � �

.CLíNICA MÉDICA DE lfove.ls e fIxas.
,

e
� �ude) .,. ... 3.153

30 Sábadõ (tarde) ___,

,. "I' , .>
,

..

CDIA ÇAS '. íU '

'
'

_.. I RalO X e Infra-vermelho. Matermdade Doutor
, .

' -�
.
4� l'J E .AD , LTOS· DR. ANTONIO MO- ROR i\.RIO' D d Carl�s 'Corrêa '" 3.121 Farmacla Esperança - Rua

'

..

C -:-lt ,A�érgIRa .....

N' NIZ DE �ARAGA-O sexta-f�ira d�s :0s:!Ul��: CHAMADAS UR- Conselheiro -Mafra.
onsu 01'10: ua ,unes "

"
" ',' "', ' GENTES 31 D

Machado 7 __ C{jnsultas da)! [as, e das 14 as 18 horas.
C d B

omingo - Farmácia
, " " ' Das 830

-

12 ho a
,orpo e_ . ombeiros 3.313 E R C

15 às 18 horas CIRURGIA TREUMATO- ; as r s aos
S

.

L (R
sperança - ua onse-

,

. 'b d ervlço uz ,ecla- IResidência: Rua Marechal LOGIA
sa a os. maço·es')' 2.404

Iheiro'Mafra. I' ,

.
' CLíNICA NOTURNA as

.' .

GuIlherme, 5 - Fone:, 3783. Ortop�dia
" .

Políc,ia- (Sala Cumls- O serviço noturno' será.
Clt" J

�

p' quarta e s,exta-feiras das 19

__�______ 18.
onsu ,,01'1,0: oiro mto, às 21 horas. sário) 2.038 efetuado pelàs, farmácias

D
Polícj� (Gab. Dele- Santo AntônI'o, Mode'rna e

as 15 às 17 diàriamente. lado)
Menos aos Sábados'

" 2.59� Notúrna, situadas às ruas

Res.,: Bocaiuva 135. João Pinto e Trajano.
Fone: .,- �.714.

. COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉRE,O

TAC 3.700
,2.500

_!W m :z

-, Indteador
.,

�
'1 -.

Profissional
O ESTADO

-_

I-CitE···
3.553
2.325
2.402
2.336
2.500

DR- I. LOBATO
FILHO

----------

Doenças do aparelho respi.
ratório

TUBERCULOSE ,

RADIOGRAFIA E RADIOS-
.

COPIA DOS PULMõES'
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade
Nac :onal de Me.aicina, Tis.io
logista :e Tisiocirur.giáo do

I
Hospital Nerêu Ramos

Curso d'e especialização pela
.

S. �. T. Ex-interno e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
(Rio).

Cpns: felipe Schmid't: 38
-- Fone 3801.

'

Atende em hora marcada.
Res:, Rua São Jo.rge 3Ó -

Fone 2395. ,I

,

O MELHOR JURO �

51lo '

('l-uz�ifo I
do Sul

..
, .

!Panalr � .

Varij[ '. "','

Lóide Aéreo .

neal .

Scandinavas .•......
flOT�
Lux .

Ma,estlc , .

Metropol ..•......

La Porta I
•••••••••

Csclque 1 •••••••••••

Central .; .

Estrela .•

-

.

Ideal .

,ESTREITO •

,:Disque ' ...••.•••••.

Agência
de 2,021

2.276
3.147
1.321
3.449
2.b9�
&.37.1
:S.659

'

06
!
I

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOl.A
RUA TRAJÁNO� 16

. fLORIAN6pOLlS' .

/Pu'�Iicidade
Caixa Postal. 45

t'Joriallópolis
Sànt. Catarina

-_ -- --- --�..

UllRASONO
TERAPIA

DR. GUERREIRO
":;ONSULTORlO - VISCONnll: DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA nELO HORIZONTE.
RESIDENCIA - FELIPE SCHMIDT �. .ns.

Negocios de Ocasião

OLHOS - 01JV1D08 - NA&I% • Q,AIIQAJIIT.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
".-ela&&a .._ B......

Ree.ita d. Oeulos - Exame d. 1'".40 d. Olho ,..r.
�lu.lfje�lo da Pro.. lo .Arterial.

Mod.Ma'& AI)&relu.em.
'

r,....lt.rt. - Vi••oade •• Our. PT... , I.
�":,,

______-----"--4--__,-- __ -�-

,

Perola..;,Res laurante.
_: Sa-lã� ?� bar e sorveteria; salão de refeições, cozi-

nha, deposIto e casa ele I H Iadia tendo u
'

f'.
c, ma area com

• ente I?ar a o mar para uma ch.urrascaria..

Funcionand�. à mais de quatro anos à
Maio 748. - Estreito.

Rua 27 de

Aceitam-se propostas.

.1

Viagem com ,segurança
" ,e rapidez .

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO �(SDL-B·RASILEIBO) -,

Fl{)rian�poli8 - Itajaf - Joinville - Curitiba
:"":"(1'\'1', �" _

_

Age'"nCl·a· Kua. Peodoro esquina da

1-------· Ru� Tenente' Silveira:

Lavando com 'S,abão -,

-\9irgem Especialidade
da Ula�' ,IlIIIL lND1JSTRIIL-JolovUle. (marca ,regls·trada)

,ecoDoQliza-se tempo e' dInheiro

-----,�----------------- '.

Vende-se
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa.
.

Tr�tar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri.
buidora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

\
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a G. M,
•

Primeiro Festiva' 'Inler�
nacionál de Cinema do

Brasil
. /

Ali no olmeiro agreste que estremece
No delírio da tarde em luz disforme,
A madressilva flores brancas tesce

Na campa escura onde um poeta dorme.

CR11:NÇA DE �ÃE Recreativo Esporte Clube,
, tem o prazer de convidar

Mãesinha, a. til êstes t versdos I seus associados e exmas. fa-
que são pero as gas as .:

'

. . .'
minh'alma. mílias para o grito de CAR-

NAVAL, que se realizará
;'10 próximo dia 16. (sába
do) , com iníício às 21 horas,
em sua sede social à Rua
"Delminda Silveira",

ADiretoria

DALVIM ROSPIDE

FALANDO AO CORAÇÃO,

o sereno do céu em loira préce
Vem todo o dia em lágrimas enormes,
A solidão prantear' quando anoitece
Nos pinherais de grimpas filiformes.

Então sinto chegar branca velhinha,
Um rosário na mão envelheeida
A orar por mim, doce mãesinha.

Vê-la é s�frimento. .. Vê-la é reabril;" �ma ferida
que quase cicatri�ava. . .

o

A ausência é o melhor remédio. Repete, sempre a

sabedoria popular: ,"L(;mge dos olhos, longe" do cora-

ção ... " ·�'i·'
•

Vê-la é sofrer. . . c'
'(i.

Que Paradoxo, entretanto: quando a' 'vejo renasce

em mim o gôsto pela vida. Redescubro o .que de belo 0-
corriqueiro do cada dia encerra. Y

Êste coração, que, parecia haver parado, dá sim;l \
de si. Cria novo alento. Acorda. Desperta. Sobressalta-v Confirmada a p1'es'ença 'de Ing1'id Bergman, Roberto
se até.'

. .

Roselini e seus filhos _:_ A vida de Hedy Loanorr II Re-
Sinto-o pela violência com que bate. Sinto-o pelo trospectiva do cinema brcsiieiro Adesão Oficial da

desassocego que dele se apodera. Pela ância com que A1'gent'ina
[deseja revelar-se, Pelo "afan" com que a segue. Até
perdê-la de vista .. ,

Aí, então, êle volta ao primitivo estado.' Ao estado
normal, Volta à calma. Emudece. Encerra-se. E 'vai le
vando a vida que escolheu, Por capricho? Por orgu-
lho? ..

.

ESTÃO SENDO PROGRAMADAS NUMEROSAS
,FESTAS POPULARES SERA' REALIZADA EXI
BIÇÃO DIARIA DE ,FILMES PARA CRIANÇAS
DURANTE O I FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA DO BRASIL

--0-0-0-'-

E colhendo uma flor no leito adverso
Ela crê a chorar, pobre querida,
Que a madressilva brota de meus versos.

16 DE JANEIRO

Não, por timidez, não!

I
'Retorna à vida monótona, taciturna,

mo. À indiferença �oentia :�:perniciosa.

licitações, �xtensivas
'

-exma. família.

O I Festival Internacional de Cinema do Brasil,
que se realizara na Çapital Paulista, de 12 a 26 de Fe
vereiro de 1954, obedece a um amplo programa,' em que
se incluem manifestações estritamente cinematográfi
cas, o festas populares e atividades culturais. Uma das
mais importantes, sob o ponto de vista nacional, é; sem

sem entusías-: duvida, a II Retrospectiva do Cinema Brasileiro. Orga-
"

nizada pela Comissão Executiva, em co�.aboração com.

o Museu de Arte Moderna, vai' revelar e fixar os mo

Jáo disse, VOC1!:, certa vez,. que êle é misterioso .. ,
mentos rnais significativos da historia do cinema em

Parece-lhe assim? Por que? I
nossa terra. Numerosas peliculas foram por' assim di-

à A data de hoje recorda-nos Quando êste coração lhe' fala, nas contradições que zer ressuscitadas. durante o trabalho de organização que
que: estabelece, nas

ent,.1'.elinhas,_nas reticências, nos "tal-I ainda se desenvolve, revelando-se

as,pe.
ctos pouco ou

vez", porventura não fica inteiramente a descoberto. limitadamente conhecidos dos pioneiros da industria e

_ em 1504, D. Manoel Que mais quer VOC1!:? ',da arte do cinema ?r.asil��ro .. Esse �e�antamento geral
f d

-

d tã Ilh d -.--: o:---

I
certamente exercera ínflüêncía benéfica sobre o desen-

ez oacao a en ao a e

I
Efetí 'A - lvi

'

t t' -1 d
' .•

_ � etivamente, este coraçao pode parecer complexo, IVO vimen o a ua e nosso cinema, pOIS sera uma opor-Sao .João a Fernando de Indecifrável. Misterio�o.. i tunidade de tomada de consciência de todo 'o esfôrço,
Noronha; Mas não oé.' <, " deficiência e conquistas,. realizados desde 1917 4

até
em 1560 Mem de Sá Porque compreendê-lo na' sua emaranhada simpli- 1953.

cidade.

PUDINS DE CHOCOLATE FAZEM ANOS, HOJE:
,

Ingredientes:

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

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

n'2nteiga, sé Carpes e sra. Tereza Car- drade; Fazenda, Miranda
-o-

4. Encha com a massa '0S; e, por parte da noiva, Montenegro; Guerra, Gene- Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
metade de cada forminha. peio sr. Jairo de Oliveira e ral Oliveira Alvares; e, Ma- End, Tdegr.: SANDRADE 'FILMES CIENTIFICOS E EDUCATIVOS

5. Misture o açucar

mas-,
ra, Neifa Terezinha Caro- rinha, Chefe de Esquadra (Agências no Rio de JU11,eiro e em B�lo lIorizont'é com r '

.

C!:lVO com o chocolate res- le. Farinha, CQnde de Sousél; t'l'áfego mút'Lfo atz São Paulo com a Empresa ele

Trans.!
"0 Será apresentada ainda, durante õ Festival, uma

t L E Ih Ab _ em 1860," faleceu em portes Minas Gerais SIA), série de filmes educativ0s "e::eientif�cos, especialmen!e
.

nnLe. spa � so re as mas- Ao jovem casál às felici- selecibnados pelo Sr. Painleve, presIdente da Federaçao
sas ::as formmhas. Ponha 2 I ações de O ESTADO Nova Fri-burgg_ o Comenda-:.- ••••••••••••••••••••••••• ,."'••••••••� - Internacional dos Institutos de Cinema Educativo e

(.C)lheres, das, de sopa, d�
"

.

dor Jerônimo L FranCisco,
f I 8 d d d J .'

'

':d t e

I Óe�tifico. Especialmente convidado pela Comissão
.

a a ecer em e março o e anelro o presI en e -

. .', B' 'I8gua em cada uma das for- FALECIMENTO Coelho, nascido ,em Lagu- . I. d R' bl' 'Executiva, o Sr, Jean Pamleve -VIra a? raSI.
.

,

.

'

mesmo ano o AlmIrante leito a· epu Ica conse- ,

'.,... _

winLc.s. na, Santa Catarma, em 30· ,

I" V' 'Ilh'- F
'.

d PI"

GE' N'"TES
.

d b d' 18'
.

. Joaquim J

..
osé nac1O, IS- eIro ran�Isco / e· au

.. a, I
'

A
� .6 Asse em' forno mode- Na. cidade de· Blumenau, e setem 1'0 e·' 06, FOI o .'. AI' f'

. .

.
.

,.

conde de Inhauma; RodrIgues ves �gura res�
,

:
.

rado,-cêrca de meia hor.á onde residia, soubemos, por fundador da Imprensa em

I' ,

.

1"
'."

I
,.'

.

".
.

,,� . '." - em 1875, com 1500 vo- peItavel 9a po lhca nac1O-
" . ,

.

,até que a.par,te de cima dos noticias particulares, haver Santa Catarma' . "
/, . ,

,
. b' , '.

'_ ,', � '\'

,I, lume�, foi inaugurada �m, na!. Nasceu. o emmentt; r�-. ',.. . , .... \ ,: ,.'
.

. '_radin� esteja be!!1 firme. falecido no dia 12 do cor-
_ em 1'869 ,gravemente :D' a tI·na. MI'nas Geral's sileiro na CIdade de Guara-I TradlCIOnal fIrma do RIO, fabIlcante de artigos mI

,\ ,Iam n , , . I I' Bd' t d' t'
,

t d d I 1
.

(APLA) rente, o sr. Henr'ique Hann. enfermo, deixou o coman- o 'a Bibliotéca Pública Muni- tinguetá, São Paulo, 'a 7 I dltares,:- t'
an .,elradsta ac� ,.1� aseglm:tc:��ra refa���a��O extinto era funcioná- '

,
" ." .. '

-

.

.
- e e ou 1'OS pro lL <)S procura a e

do �a Esqu,adrllha. e� �pe-. ',cipa!. , ..de Julho �e �834. , l. para FlorÚmõpo1is: �arias detalhes rara Caixa Postal
rio aposentado da Emprêsa raçoes no ParaguaI, vlaJan-. _ em 1919 Morre no RIO And1'e Nllo Tada.sco,

'I 1194. - Rio de JaneIro.
Auto Viação Catàrinense, e do pára o Brasil, onde, veiu _

' ,,!.'
a sua morte causou profun- _:,.�-----------...,...---:---__:..--------:------

, I "
da consternação à quantos AVENTURAS'" D.O' ZE�.MUTRETA ..• ,

o conheciam, pois que era

m.uito relacionado naql,lela
cidade, por suas elevadas

qualidades de caráter Ínte

J�ro e pelos dótes de seu·po-

"Elção boníssi�o.
À família enlutada ás

�
.

condolências de ,O ESTA-

DO.

.

Sinta-o ingênuo, terno, apaixonado. 11:le é capaz de
muito amar.

. .

A Retrospectiva terá 'início a 15 de janeiro, deven-franceses no Rio de Janei-
.

Abra-se a êle, Verá quanto almeja por isto. Quão do prolongar-se até 16 de Março. 'As projeções, que se

ro, ataque de que' resulta- feliz se mostrará. Não saberá, então, esconder suas emo- realizarão na, Sala de Cinema do Museu de Arte Mj
ria a fundação portuguesa ções, Como o garoto que recebe o presente sonhado. E derna, obedecem ao seguinte, programa: ,apresentaçao
da cidade do Rio de Janei- sai pela vizinhança, saltitante, eufórico, a exibi-lo.,.. de dois filmes de longa metragem, acompanhados de'

I
um de cur�a metragem, duas vêzes por semana, em

1'0, atualmente uma das _

Fala, coração! quatro sessoes.
mais importantes e formo- Q 'd I OS CICLOSue motivo te impe e?
sas metrópoles do mundo; Orgulho? ,Receio de que não encontres ressonância? o

_:_ em 1631, Pedro Tei- Sentirias, talvez, tremendo desespero se fosses I Entre as projeções mais interessantes desta II Re-

xeira Franco e mais al- recudo?
.

,

, , i trospectiva acham-se os chamados ciclos do cinema bra-
,.

Por tudo isso, quem sabe, êste coração se controla. ,'sileiro: o de Cataguazes e o de Pernambuco, o primeiro
guns Capitáis destroçaram E dR' E f

/1 filme d H' b 't M d' muc ece. aciocina. ,so re na incerteza, pois que o, com os 1 mes e um ert o auro e o segun o com
nas proximidades de Olin- amôr não admite racioêÍnio...

'

., os de Jota Soares, além das mais importantes .pelicu-
da, um Corpo de Holande- Vive desencantado, é verdade. lIas produzidas no periodo 1917-1953. Será apresentada

Realiza-se, hoje, na

ViZi_r
'ses; ",Ma:, teria um c�lapso, por certo, se VOC1!: lhe des-I u,ma

série ?e ,filmes. mudos famos�s e, quase desco_nhe'"
. se o NAO,... ,

. \ cidos do público, tais corno: "Primavera da VIda",nha cidade de_..Pall:w..c.a.'Q. - em 1648, Salvador
", O .IOS&� .".;.' ''B,.l'�zª--ºormida''. ,S,apg_ue M,.i,pej,r_o" "AJ�....,do�,I:a�_enlace matrimonial do sr. Correra cte-S-a ([ rserrevrcesr. ,. . ,- �

.r C' Paulo", "Sinfonia da Metropole", "O Segredo ao 01'-,
Jaime Carpes de Oliveira, p�?c.edente de Lisboa, as-

cunda", "João da Mata" (fragmentos) e filmes de Re-
alto funcionário do/ Serviço .sumiu pela segunda vez o

Expres§O FI
·

ó ,-
' cife que serão selecionâdos brever.nente., _-

de Defeza Vegetal; c0tt;l a,IG0vêrno do Rio de Janei- Orl88 ,PO IS I Uma ,série de' antigas "atu7,lidad,es" será, �ambém
senhorinha Verônica Ana 1'0; de '-\

.

apresentadas, destacando-se: O dia da Pátria em

'I '1654 d 1917", "A chegada de Jáu'�, "O lançamento da- Pedra
de Medeiros, destacado ele- '-em " ren eu-se a

""U fI,":" .' Fundamental do Monumento do Ipiranga", m i me
1. Peneire a farinha de mento do' Magistério catari- Vidal de Negreiros o Forte, c .

b ""A C
'

h EI 't 1.]H .

ANDRADE & KOERICH inédito com Ruy Bar J>sa , ampan a . euora ue

trigo, o açúcar cristalizado, nense.

.

'holandês de Salinas, Reci- Armando Salles de Oliveira" e muitos outros.
2 colheres de chocolate, o 'O ato civil terá lugar no. fe;

, Transporte de cargas em geral entre Florianópolis, I _

No qu� se r,efere às peliculas de curta
. met:agem,

fermento em pó e o sal, nu- Cartório Civil, sendo padri-
- em 1773, D. José I, de Curitiba e São Paulo serao eXIbIdos fIlmes de Jean Manzon, "BenedIto J.

.

d
;
Duarte, Pedrose Lima, Marcus Milrgulés e Victor Fle-

ma tijela. de tamanho mé- ::)h(j�" por parte do noivb� o: quem o Marquês e Pom-
'..

'
. II' ning,

-

dio. (Guar-de as restantes o' •

-

bal ei'a Ministro assinou
. Com VIagens dIretas e permanentes

51', Orestes de ArguJo e sra.
..

'

,Matriz: _ FLORIANÓPOLIS A VIDA DE HEDY LAMARR
3 colheres de 'chocolate, a 'vraria Celina Gonçàlves;- uma LeI abolIndQ a escra-

R C lh' M f l'35 I.
. I 'ua '. ons€ ezro ara, .

rarte). por parte da noiva, o.sr. Cé- vidão do Reino de Portu-I' Convidada pela Comissão Execut_iva, H�dy Lamarr,
2. Misture o leite, 'a man- [:0 Cardoso e sra. Vânia gal; Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435 ! que se .:ncontra na Italia tr,ab��handAo na fIlmagem ,�e

1822 P E d T I g
. SANDRADE ! "Femmma" demonstrou multo 'Interesse. Se, aqyele fll-ü:iga derreti,da, e a essên- Berkembrock, em ,o rincipe n. e c �... ' r

.

A A'
. CUR1TIBA me estiver concluido até Janeiro, Hedy Lamarr estará

da de baunilha. Junte êstes O ato religioso, durante a Regente D. Pedro formou Aveniâ:n�I�e Setembro 3320/24 em São Paulo durante. o Festiv.al de Cinema,
ingredientes lIos ingredien- missa, às 8 horas, na Igreja o primeiro Ministér:io, após
tes �cos, Acr�séeite as no� 1e Bom Jesus de Nazaré, a Independência, as s i fi

zes, Misture bem. !�rá como padrinhos, por
constituido: Reino, José

3. Unte 8 forminhas com ');.rte do noivo, pelo sr. Jo- Bonifácio Caldeira de An-

- Exma. sra. d. Hilda
Silva Cardoso, esposa do sr.

1 xícara de farinha de

I' Alcenor de Deus Cardoso;
trigo, _ Srta. Magaly Cardoso,
3/4 de xícara de açucar I filha do sr. Alcenor de Deus

cristalizado. ,I Cardoso e de sua exma. es-
5 colheres das de sopa de pôsa d. Hilda Silva Cardo

chocolate amargo. so;-

2 colheres das de chá, de

parte daBahia com a 'expe
dição destinada, a atacar os

LOCAL' E DATA

Jovem Ney-Luiz.. fi
lho do sr. Major Maurício

Spalding, da' nossa Polícia

Militar;
- 'Sr, Alcides Santos de

manteiga derretida ou mar- Aguiar.

fermento em pó.'
1 pitada de sal.r

'1/2 xícara 'de leite.
2 colheres, das de sopa de

---:'Ü:---

p.:arina.
1 colher das de c�� de ENI::;'ACE

essência de baunilha.
, 1/2 xícara de nozes pica-<, -_'-...

( A�·'
�/"�J_2 xícara de açúcar-mas-
cavo.

1 xícara dágua,

Maneira de fazer:

SE�EÇÃO DA VENEZUELA.

A Venezuela acaba de indicar o filme' de longa me

tragém "Luz em el Paramo" çomo sua,unica pelicula a

ser apresentada no Festival de Cinema do Brasil.

Jovem Vilson-JoeZ S.

Coelho
, \

ANIVERSARIOS:

Aniversaria-se, �oje, o

jovem VilsQn-Joel, primoge
nito do dist.into casal G.en�
til Coelho-Ibrantina de Sou

za Coelho..
O aniversariante, goza de

. um vasto circulo de amiza

des, pelas suas qualidades.
e por sua esmerada educa-

, 5ão, razões �elas quais será
uito felicitado no trans- CONVITE

curso de seu natalício.
O ESTADO_apresentafe-' A Dir�tpria,dQ Bglmeirap

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, lG/ de Janeiro de 1954 o lISTADO

E s P .� r t i.vo'
���'-;-)-���>e_tHII_04_IO(M_H)o_"'''__'''''_''_,,'''''''''' '''••II.II._........

".

RIO, 15 (v. A.) -' Publica o "Diário de Notícias"
em sua edição de ontem:

"Promete um desenrolar interessante a' realízaçâo
das sete provas do programa do Campeonato Brasileiro .

-de Remo, a realizar-se domingo, dia 17 do corrente, na

Lagoa Rodrigo de Freitas.
Nada menos de nove Estados intervirão no certa

me e onde os filiados da Confederação Brasileira de
Desportos, tudo farão para a conquista do cetra de cam

peão.
O Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande elo

Sul, Bahia e São Paulo, são os que reunem maiores pos
sibilidades de se sagrarem campeões.

Todavia, torna-se difícil um prognóstico sôbre o Es�
tado que sairá vencedor.

"O

Se é verdade que Santa Catarina' conta vencer o

"Quatro com patrão", "Quatro sem patrão" e Out-Ríg
géí- a 8 remos" não é menos verdade que a representa
ção do Distrito Federal espera conquistar o título com
o «Quatro com patrão", "Skiff", "Double Skiff" e' 'Out
Rigger a 8 remos"

Por sna vez, a Bahia, Rio Grande do Sul e Espírito
Santo, são candidatos fortes em provas isoladas.

.

O que podemos adiantar é que o Campeonato Bra
sileiro de Remo, de domingo próximo, será um certame.

,

sensacional. . .

-

INICIO DA REGATA - O início da regata está,
marcada para às 9 horas da manhã', em ponto, quando.
as autoridades designadas comparecerem às 8h30m, 11-3

I
Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. . /'

AUTORIDADES DESIGNADAS - São as seguin-

I.

IUrUbOSerV8UdO
O JOCKEV CLUB BRASILEIRO CONCEDE

'�re�
SUBVENÇÃO DE 200 MIL CRUZEIROS

. i. OsZ!s�? l�:����, -,

AO JOCKEY CLUB DE S: CATARINA
/

amanhã na Lagôa Rodrigo .0 sr. Luiz Gallotti, Ministro do Supremo Tribunal
.' _ I Federal, e o sr. Irineu Bornhausen, sempre estimula-

I .�$f-:r-�""'· de Freitas vao defender o

Iram e prestigiaram o aprimoramento do nosso plantel
em qualquer centro. Ciro nense. O louro médio vo- Isnel, como' Petrusk teve r.ome aquático da nossa equino.
Soncínl. (I guarda-valas do

I

lante do Paysandú, apesar sooerbas atuações no 'certa- terra, isto é, do nosso mar. 1 '. Por isso, bon� desportistas quAe s.ão, secundaram .

e'

em sua própria casa, dían- Atlético é outro que pro-' de muito jovem dernons-
.

me- máximo
�

do Éstado. Porque. esporte terraqueo apoiaram, com sua ;neg_avel mfl.uencla, os �sforço� do

d dversá 1 f I' I
'

. _

t
.

d 1 nosso .armgo sr, Jose Elias, Presidente do Jockey Santa
te e um a versaria va en- ',n,ete mu'to no, uturo, sen-', t.l· CiU. sua.' c�ass.e, seu arro- Também muito novo ..inda. por aqui nao em Vira a. C tarina." tid d bt 'd J' k CI b'

,

_

. ., , . I a arlna, no sen 1 o e o er, o oc ey u Brasi-
te e decidido, os catarinen- '10 mesmo PL:ss�vel �ua pre-, JO

e mteh�enc)a. no mane- Um construtor de ataques No futibol ja esta mais do leiro, uma subvenção anual para aquela entidade..
ses devem estar ainda pro- sença no proximo scrach. JO do balao. FOI um gí- que muito promete. Gaivo- que garantido que somos E é com satisfação que registramos o sucesso da

fundamente desolados. Bôa Antonir-ho atravessa ótima gante na cancha quer con- ta outro convocado {1 últí- perna de pau... Mostre- iniciativa dos três destacados desportistas, porque, aten-
id d f'

,,- .

b dendo aos justos apêlos que lhe foram' dirigidos. '1) ,10'-
oportuni a e para vencer e) orma e �e continuar em tra a seleção da Capital ou ma Iror'a, também nãj pró- mos, nó remo, que ruço e -

/ - ckey Club Brasileiro; acaba de conceder auxílio ao cc-

chegar á prorrogação [o- 'constante atividade cremos nos dois jogos com os cspi- '�u';{lu o que dele o públi- braço... irmão de Santa Catarina, no valor de Cr$ 200.000.00.
gamos fóra. No momento que difícilmente perderá a ritcs santenses. Como se diz co esperava. Todavia tem / xxx Nossos parabens ao esforçado Presidente d�' Jó-

preciso Antoninho "epchí- posição no selecionado. Ivo, na giria Péquinha "r-omeu classe. e fibra. podendo mui- - Conta um jornal ca-I ckey Clu\Santa Catari�a por essa significativa vitória.

lou' dando ensejo a Rafael que maravilhou os especta- a bola", Se assim continuar to realizar a'nda, Teixeiri- doca que um xavante, no I !ranscreven;-o.s" abaixo, os ca?og�amas. que, nesse,

d
.

.' i di d M di P �
sentido, foram dir-igidos ao sr. Jose Elias: .

.

para depositar a 1501a no i ores COIQ._ seu magnífico di(�cilmente perderá a po- nr.o voltou a arrebatar as, Ia o engo, isse ao fl.- 1 _ NC386 RIO 15.23.2128
barbante e conseguir o em- traball-o de defesa e apoio sição. Petruski pouco fez H1u]' 'dões com seu nagní-

I
sidente Gilberto Cardoso: I José Elias - Florianópolis.

pate com o qual os'capícha- é outra Estrela brilhante no nos dois jogos, é verdade. fico train, sendo ainda o Aiá takapo macui tepê 3C.l
.

�uxílio Jóckey corr:_ente ano fixado duzentos mil

bas se classificaram para Iírmamento esportivo de .Muito novo ainda. lVfas a número um de Santa Cata- fuziu: Ele está pergunta-i- cruzeiros pt congratulaçoes LUIZ GALLOTTI

f (C' , d' FI'
.

�
2 - NC366 RIO 43.4.1949

en 'rentar
'

amanhã a pode- Santa atarina. Pela sua julgar pejas magnificas atu- ':J'1d. O velho Saul conse- o com que cara o avio .

J 'El' P 'de
"

____�._ __, ' ..
-

.

"'�_� _'- "'"<'f'�: - - 'N°SP L:l" �"l mte Joc�e:�.q:;Wb Florjánópolis se
vem e .vencer o selecíona- dgoro-so· ",c'2uel'ro merece-u "'tl"'r:.O'O se revelou uma

osso cansoCIO Governador Ir B' I
�

•
� '1 � ii de tantas Vt?l.t'" brilhou.

I

L xxx .

meu orn lausen qlt8
do b�iap,;o. figurar CI1l1l0 o melhor ele- : e.rela·de'I'r� "ma'quI'na de fa-

-" i segue prOXlma quarta-feira nos fará nonra ser pC'r.tado:;·
-

co saiu-se mél. ·<l:"ilhasarnl:�;·(·. -O Flummense para vIr cheque duzentos mil ·cruzeiros correspond t h
.

Nao culpemos Antoninho 111cnto C:" segundo jogo ZH góIs"', Petruski 1130 en- Eis' aI�, se'r:'-:, ,.l es, o l',;,.;�., � Flor'an' l' I ção corrente an J' k CI b B
en e SU" ven-

d I
,1<_ ,.:>�",

a 1 opa IS, com a me-" _
. .? oce y

_

u rasileiro ao Jovem co-
o insu�esso de nossa es- com os '..apazes do Espírito corm·a·competidor �a extre- julgamento, sthl'e os �,('l'al, tade do seu team, ped:.u plrma? pt CordIaIS saudaçoes Mario de Azevedo Rih(�il'o

quaora nos minutos finais Santo. G:;r�'on foi o último ma diteita do selecionado. chmen de 53 200 mil cruzeiros livres ê
reSIdentept...

,

que culminaram com a con- a SE;: conovcado pé: r". o se- mais hospedagem no Pa- .,.·-.c>e"'04_0()4_�_Jto()_-.cICJ�í)4IJ"'G41r:a<
quisia pelos visitantes do lecionado, isso poucos dias --_'---

----- ..----'
I

' � _' . .1.

'1 d C 1
ácio. Se fôsse o MenGo,

go o empate. upa tam- antes do Legundo jogo. Jo- ..:
-

.' .'

vá lá.,.
b�m não cabe aos jogado- I vem, técnl�o e luüJ.f�or, co-

EM VISITA A NOSSA 'DEL}�GAÇÃO
:-:-es. Nem o técnico Hélio mo si esperava brilhou

()1�nger �E:ece censu:a.1 POn1!ficandCi na linha mé
P(;lO co�trano, todos, JO- I

dIa. Tesoura, que a�:uou no

gador:$ �. e técnico, 'devem
I
.;J':iJllciro j' go, melhor adap

ser dignos de·. nossa admi- tado ao i(,go dos COlJlpa
ração, pois souberam se nhei;l'03 poderá produzir
portal' como cavalheiros no 1�)(:1h(l1·. Bn�ulio" o veterano

gramàdo, réa!izando o que de :�antaf jornadas glorio-'
rodiam. Alguns, é verdade, sas do foot-ball barriga
ressentiram-se de preparo ve�dt�, nt'esar da idade, te-

-

.físico..A F.C.F. não quiz ve (.'casião de ma.i8 uma

que o scratch catélrinense Ví�' úql1:l�tar s�as reais

prodtlzisse o que póde pro- rossihilidac�€s técnicas e fí
daúi. Pr entidade pr�s!dida ::;ica�:. Nós (�lle tanto lufa
}_k!o·sr .. Osni Me,l19 não deu mo;; pela sua convocação e

.

tf'mpo suficiente para' a engaJamo::'to no scratch nos

:f
-

d " " I, '

')r�.�çao e um on�e ca- Eel1l:M.O�' lE'co_mpensados an-,teguuzado, harmOniOso e te o tle!"empenho estupen-
bastante ardoroso. Os en- d,) do f.l'énde "pivot".· va-l

,-

�ai(.'�; foram todos detuados J:.l'i� qm·. i.o�ou ,e'm Vitória RIO, 15 � (O Estado) _ da a Delegação, hosped"lda
em Brusque, exceção de n� ]úg� l!ll(']a_I e um va�or I E�

vis�ta à embaixada ca-' no Club� ·de Regatas VascQ
três, um- dos quais nesta amda 11"eXptnente para JO- tarmense, que competirá :,_ da Gama.
C 't 1fI·f O Flumin€'l se sagn 1 se,aI:'; a rente. ao se eciona- iOS de t2llHmha envergadu- . manhã no Campeonato Bra- d Convoco os S
1 Ih' A

To os' nossos. remadoces "nté-ontem vice-ca.n ""'�O CI b
1's. associados e simpatizantes deste

1',0 i , eu. ssim, pouco a- "a Act· -"'no's OU" co I '1' d R \ ' '.

' '. u e para u
.

bl ,. 1 .

. I··..
a. .," mi P: eIra. e ema, esteve f,'n- h b ' ma assem ela gera a I I dse ac aro : Eml e contam carioca de futebol de 1).'53 16 d' A ,

,'ea Izar-se no ia
(.\.:stumados com o estádio aperf(;!)(;r c menta n:ais apu- tem o ilustre deputado b

" '. ,. '_ . I ',' o mes em curso, as 1930 horas em no 'd .

1('om oa' classlflCaçaq, in- ao vencer por três ten'.;..,5a'
' ssa se e SOCla.

da rua Bocaiuva, os' joga- rado, o (t"ntro-médio lia Joaquim'Ramos, que se de- J' ..dI'
"�o)r€s devem ter extranha- Paula Ramos est&rá em

c �SIV: maIs, � uma, em'j dois a equipe do Vas(.!) da' �SSUNTO
.

d d
' morou em contato com to .. prlmelro lugar.

f
Gama. O pré,io foi 11m (I·,>; I . -'

"

ao G grama o,, o que influI'u "on '"õ"s oue
-

br'l'n . v_ El
-

d '

'., -,;" -
1 ar m- .�, \ ': "mais renhid)'5 e sens8cio-

elçao
. a_novª DIr�toria, que regerá os dp':,tinus

en)Imem�nte na baixa pro- t'�nsamenf� e� qualquer -_--'-- �'
.

d
.

,desta agremlaçao, nu penodo 54-55
dll�ão do quadro. conjunto :k país. Bo)ognini

nalS o 'certame, O conjun-
.

O I DECLARAÇO-ES'DE ZATOPEK'. AO CH"'" to de São Janua'rl'o ve' tlC)"a
" .

NOTAscratc 1 . barriga-verde, e�t{i é no };'áo nos deu o pl'a- ,.
.tI. �

"-=U,'lU eliminado do certa- 'zer de !nelhor julgar seu

I
GAR A' SUA PA'T.RIA .

por 2 a 1, ql'ando veio a'
d C B D d b ]1

?, te'ação fulrL)J tnt� dos t .. ;� Só terá direito a votar, o associado que estiver qui-me � . . . po emas afir- tl'a & 10, reis no match- AT
.' r"

,

. tes com· a tesouraúa..
trlar E.em exagero que é dos t:·(.'ino (,'_In a seleção lo.cal l)ico tLcISleTcloSMIO -

LEon'(llrZest14 k(U,dP')I-:- O atleta olim- çolores, sel1:1õ Telê o autor FIQrümópàlil;l, 14 de janeiro de 1954
1

-

,. .
'

.
sovaco, 1111 a ope, ec arou' em uma en- dos dois ten;.·);) com qcl3 �)

'on.s.... Com un.1 me� ou mals eXl'H�t.�;e. pcucos minutos, tl,·evista.r,ádio-,telefôni,ca, transmitida .p�I.a agência .O·f·l'-· 'b d
I d 1

.. ç.u e as La._é,njeiras en,;
(e CIl uo -tremaplcnto, po- contumhdo que foi num c�a. notiCIOsa Ceteka', aqui captada, qiJe o povo br.l-
dfri� produzir o f>uficiente encontro ,'um E'rico. Faze- sIlelro, depois de seu triunfo na corridR de São Pauia �

patou e des.:'r,lpatou ::I j, :t ...

�1m'a levar de vencI'da ate' 1
o ·.·havia ovacionado e gritara:. "Viva o T�hecoslova-:qui?�,- n10S -"0 os p,ara que o cen- V

,-'
lva o progresso e a paz". Za.topeck ·declarou .tambenl

me:,mo o selecionado para- tre nl� ;]',., do C""los R n h' h.- _1..,' .... e aux que _avIa gan o � Corrida de São Silvestre, 'disputada
na�·r,se. A muitos deles fal- e 6ra ':01 i��do . pelo' Fla- em �al) Paulo no· último dia 31, "sob conp.ições climáti-.,
tf'U experiên�ià.. Mossiman meng;o, (10 Rio, se.ia feliz :!as as quais não estava habituado". Segundo a tran�-

, _

d "C I"
;:,

é um' arquerro arrojado e 'no,' foot-hli'll guanabqrino.
l11ISSaO a

.

ete ta declarou: "Grandes'massas do pÓVJ
pI'ec' ,-:;] d' d d I p" .

h f .nos prop.orclOna,ra.m um_a cordial e amistosa recepça-",
. ISO, pouen 0, es e que I' equm a oi a revelação d

'J

urante nossa VIsIta .a Sao Paulo: não só' gente dessa ci-

_........

n
....

lelhor\ ,�(!aptado, ._bri,lh�; r.n��a do. scratch catari- _dade, senãq dg todo o. pats que veio assistir à corrida:'-.

•

Eliminados do Campeo
Futebol

.

nao Brasileiro de

._

•

'�;

tes as autoridades designadas:
ARBITRO GERAL - Sr. Air Pinheiro:
JUIZES DE RAIA - Arquimedes Pires Carvalho

Carvalho (Bahia) - Evaristo Cardoso (Pará) e Aríos
to Bueler Souto (São Paulo).

JUIZES DE CHEGADA - Alcides Rosa (Sta. Ca
tarina), Anacreonte F. Nunes (D. Federal) e Túlip' de
Rose (Rio Grande do Sul).

JUIZES DE PARTIDA - César Rosemini (Esp.
Santo), Luis Cavalcanti (D. Federal) e- Atila Temporal
(Pernambuco) .

CRONOMETRISTAS - Pauxy Gentil Nunes (Pa
rá), Gastão Wolff (Rio Grande do Sul) e Taufic Calil
Nasses (D. :rederal)." .1

HOMENAGEM DA TORCIDA IT.ORIANO.
POLITANA AO C. R� FLAMENGOxxx

- O Vasco ontem leru
uma pôdearrozada.. PerJen-

A torcida ;ubro-negra local oferecerá ao C,R. Fia
do pãar o Flü obt .

meng� um arhstico Bronze comemorativo da brilhante
, eve �om) ,conqUIsta do campeonato de 1953. _

prêmio o direito' de ficar
I •

As lista� de contribuições se encontram com U'3 S(.>-·
com a metade da lanterHi- gumtes pessoas:
nha Dr, Milton Leite da Costa

Sr. Otaviano Botelho
Sr. Acy CabraÍ .Teive
Dr� Fúlvio Vieira
Sr. Argemiro Coelho
Sr. João Andrade'

. Sr. Luiz Polli
Sr. Mário Bastos
Sr. Filinto Bastos
Sr. Laerte Povoas
Sr. Dirceu -Gomes.
CONVOCAÇÃO

xxx

Dom ,Castilho (Le-
cite) fez das suas. C,�,· ta
hora atirou-se para a (,.s-I
qGerda e a bda ia entr::ll,1-
CIo pela direita. Q cou"'o

bateu na trave. voltou_ �a
ra o ataque e Alvinho h
zi)ou na mão de Dom LI!
dte ... Que n�) Mundiál �e-'

J
I
I ja sempre as.,im, amem!
_.._.._'....._..

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
FLUMINENSE, .

VICE-CAMPEÃO Convocação

Djalnia Vieira
Secretário

HOJE: AMÉRICA X
BANGU" JAmérica e Bangú hoje,
no Maracanã" despedir-se

. ão dó Campeonato Carioca,
jogando uma bô�' ,Partida; .

Expresso-São Jorge
- �IARIAMENTE _

_FLOIUANÓPOLlS- BI.UMENAU
AGENCIA _.

eACIQUE r-

""i�_ .

"'t#'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

.

I

TUOS�g:;��s RS, mocratlca� I nhort do Parto
AGRADECIMENTO E MISSA DE ACAO DE

GRAÇAS

Diari. �a Melropoles
A' I

Q
,

I

Iraneo. l!erer por-em, cons� l

I
truir o "subway" com re-

I cursos que não, temos, é

(Alvarus de Oliveira) ;nalhar em ferro frio. Tere-
-

. I mos de fazê-lo por conces-

O Anuário Estatístico das : são a companhias estrangei
Nações Unidas referentes a Ias, e o exemplo de Buenos

1952, registra inter�ssante Aires deve servir de lição e

relação das cidades de todo de orientação para os "Me
o mundo que possuem po- trôs" do Rio e de São Pau

pulação maior de 500.000 lo!
habitantes.

Pêla primeira vez num filme colorido a Dupla
quando OS .otimistas apre- ABOTT & -COSTlBLLO, numa comédiáqúe é uma ver-'

sentam-na como quase pa-I
dadeira fabrica de gargalhadas.

ralela em populacão ao Rio •

Ê 20
.

�

.

..

A GALINHA DOS OVOS DE OURO, é uma pro-
-

m as maiores cidades ducão da Warner Brothers, em SUPER CINE COLOR,
do mundo o Rio está em 13° em' que não falta um sem numero de situações engra
lugar e São Paulo em 17°.. çadissimas, entremeadas com romance e belas melo

A maior cidade do mundo
t dias.

é - já se sabe - Nova Ior- II A GALHINHA DOS OVOS DE OURO

que que mantem no centro. Abbot e Costello.

ur-bapo 7.900.000 e dom a I
periferia atinge aJ2.300.000.!Londres é a segunda cidade
mundial com 8.400.000 na

periferia e 3.350.000 no cen-

ti o urbano A t
. , Estamos diante de- uma das grandes obras do cine-

. erceira e
d P'" D'Al d

-

d J 1
, .

-

ma mo erno reClplClOS' ma, pro uçao e osep '1

Tóquio com 5.390.000, a Kaufmann associado com JOAN GRAWFORD, que'
quarta Shangaí com I é a principal interprete, destaéa o talento dramatico da
5.400.000. Paris é a quinta I famosa .estrela, ainda em plena forma, atravéz de uma

cidade com 2.730.000 no !performance notaveI que sobrepujou a todas as suas

t' b
' 47-80 000 I anteriores realizacões no cinema, secundada brilhante-

ccn 1'0 ur ano e . .

. �

,

. . .
mente por JACK PALANCE, aquele gangster de PA-

com a periferia, Buenos Al-1NICO NAS RUAS, muito conheciro na Broadway ao

res está em 10° lugar 'de- substituir Marlon Brand? em Uma Rua Chamada Pe

pois de Moscou em 6°, Chi- cada, e<ea excelente Gloria Grahame.

cago em 7°, Berlim em 8° e

�Leningrado em 90. A capi- P��CIP.IC�O?__D'AL�A é um empolgante. dr�ma
,

tal »lãtens� �
tem 2.990.000 de amor, 0�1O palxao e vmgança Slue repou�a .llltelra-

� :
"

I mente no Vlgoroso estudos .dos tres personagens que a

habItantes, no c.ent�o ur�a- narrativa apresEnta sob _os mais �motivos _an�ulôs, dan
!:o e. com a perlferla chega do margem um espetacular desfIle de açao llltensa e

,

a 4.600.000. J emocionante suspense, que termina com um clímax dos

Procuremos focalizar as
mais atraEntEs. ;

_õ-"""""'..:;.-/. ...��I"'"
cidades que incluem eri- �o:J:f"

'f

�

�,..' são nados' Ofi-l PREéIPICOS D'ALMA, dirigido por David Miller
ciais e universais que vem'

um legiti�o mestre, ap�sar de novo, no - genero que de�
f tI' Ifama

a Rltckoc, conta ainda com a participação de Bru-
�r a ecer nosso ponto de ce B!,!nnett, Virginia Rusto,n e Touch Connors. ,

VIsta a respeito do proble- ' -----------. --- - --

ma do transporte. As me

t1 ópoles mais desenvolvidas
contãndo com a periferia,
são. justamente aquelas que
facilitam o transporte, pon
do o centro urbano a mão

pa�'a o trabalho e "divers�o
e tôdas elas, Nova Iorque,
Londres, Paris e Buenos
Aires possuem como siste-

_

....

ma de ligação, o "Metrô".

"METRô", CRAVE' DO
PROGRESSO!

Embora as populações
não estejam corretas, de a

côrdo com as que conhece-,
mos mais de perto e

pOde-Iremos citar. os exemplos de
Montevidéu que se diz com,

um milhão e que aparece
com apenas 536.000, México
que é tido como cidade de
3 milhões e que aparece
com 2.233.QOO e São Paulo

que surge com 2.041.000

Temos sustentado aqui:
-- Para que o Rio e São
Pdulo possam crescer mais i
e terem maior vida diurna I

,

€ noturna, é preciso que a

Iperiferia seja posta a po�
cos minutos do centro. Pa
ra isso só há uma saída, a

c::mstrução do trem subter- I

STASSEN CHEGA
\

HOJE

RIO, 14, (Via aérea) -,
Está -sendo esperado a-!

manhã, à noite, nesta capi-'
tal, o sr. Rarold E. Stassen, j
diretor da Administração Ide Operações Estrangeiras I
dos Estados Unidos. O sr. I'Stassen permanecerá no Rio

Iaté domingo, devendo ser:

recebido sábado à tarde pe- I
10 presidente Getúlio Var
gas. Durante sua perma
nência nesta capital, o ilus
tre visitante manterá con-

"" tactos com os ministros do

-Exterior, da Agricultura e

da Fazenda:�'

A mesa administrativa desta irmandade vem mui
to sinceramente e de publico agradecer a Sua Excia.

Estruge nos céus do Bra- Revma. o Snr. Arcebispo Metropolitano D. Joaquim
sil, desde as densas flores-I Domingues de Oliveira, seu amado irmão benemerito,
tas amazônicas

.

às verde-! a grande honra concedida a esta irmandade aprovan

jantes campinas do Sul, o' do todo o pro�rama das festividade: em .louvor .á nos�a
b ;

celeste padroeira N. S. do Parto, e antorisando a' entra-
rado de alerta da Cruzada da solene na catedral metropolitana de sua veneranda

Democrática, congregando
I
imagem e solene procissão, indo sob o palio o Revmo.

em tôrno de sua vitoriosa Vigario Geral o Monsenhor Frederico Hobbold, nosso

bandeira as legiões de seus' estimado irmão honorario, representando Sua Excia.
.

t t I
Revma. Sr. Arcebispo Metropolitano, hiPO,tecando-nosm egran es. .! SE' R ' .. :d-

.
.

a ua. xcia, evma.: a nossa mais sincera gratí ao res-

Companheiros da memo-, peito e obediencia.'
- �

rável jornada de 21 de maio ,I Agradecemos também muito sinceramente a hon
de 1952! .

rosa presença a santa missa solene, acompanhado de

Retomai os postos em, seu_ Ajudande de Ordens, do Ilustrissimo Senhor Go-

fil
.

1 d'· I vernador do Estado, o=qual tambem se fez representar
nossas 1 elras; utan o pe- na procissão á tarde.

'

,

'j�S �adios princípi�s �a, �is-I . �o 'Exmo. Snr. Contra Almirante- Comte. do 5°
,

I cíplina e do respeito as ms- Dístríto Naval e ao Ilmo. Snr. Cap. de Mar e Guerra

!ituições, postulados iriefu-' Cap. dos Portos e de sua Exma. Senhora. Bem como a

e' •

d ld dã d
-

e , presença das Exmas Snras. .Das. Olga -Til Bastos e Da
LavelS o Cl a ao emocra- M

. . .. '

.

fico,
-

I
aria Cata:-ma d,a Silva, Jlllza:_ das festividades,

.

bem
como na rmssa das representações das irmandades de"

Reuni e esclarecei àque- ,N.. S: Jesus dos Passos. N. S. da Conceição, -

�N. ,S. do �
les que ainda desconhecem Rosario e N. S. ao Monte- Senrate.

as bases do nosso movímen- Agradecemos
.

tambem
'

muito sinceramente ao

t
A I, i nob ' ! Revmo . ..Frei Olivério'O:F.M. a 'selebração de todos os

�, so ire os no res p:opo- atas religiosos da festividade. Bem corno ás Cantoras:'
sitos que .nos norteiam, na doCôro da Parochia do P. Coração de Maria e do Asilo
coesão da classe, e na defe- 'de Orfans, e do Apostolado do S. Coração de Jesús, E
sa de aspirações comuns.

tambem o comparecimentos na procissão solene das

Aguardai
�

para breve a gn;�ndaddes n?ssas co�ir:?ãs, dl�s. cri.anças do Asilo de-

P '1
- /'. r as e emais associaçoes re igiosas

.
que atenderam'

roc amaçao em que o Di- ao nosso apelo e convite.
notório) Central, confirman- Tarnbem sinceramente tornamos. público a género
c o a pureza de objetivos e sa cooperação dos �ornais desta capital A Gazeta e O
: .iéias, e a coerência de ati- Estado, bem como -as irradiações da Emissora Rádio

tudes fundamentará a cam-
Guarujá. E estendemos este nosso-muito sincero asra
decimento a' todos os irmãos desta irmandade e· aos fieis

panha para as eleições de em geral, dando o maior brilho e explendor ásfestivida-
1954. des realisadas. .

Lembrai-vos, finalmente, A todos mais uma vez nosso mais sicero agradeci-
.que a situação de tranqüi- mento, com um Deus lhe pague e que nossa celeste·

1. 1 d 'I padroeira N.S. do Parto, derrame sobre todos as suas
1 a e mi itar que ora usu- mais belas e generosas bênçãos e graças.

no Estreito _, f· uímos, alicerce indispen- Ao mesmo tempo convidamos a todos a assistirem a
.

sável ao monumento de al- missa de 'ação de graças no proximo domingo, dia 17 as
f ejadas realizações, é con- 8 horas na igreja de N. S. do Parto. .

mista vossa; mantê-la será,

!_lois, corolário inevitável do I ' ",
-

---

"mtusiasmo vibrante

e'dasr D AI de> Ih;_)ú\bal�veis convicções com r_'J " "Va-ro� e
-

arva o
�......._I ,:ue .

,levamos, ao pedestal Despede-se .dos seus cli:ntes- e am.igos e comunica

I � o trmnfo, a nossa causa.

I
que tt;ndo seguldo para o RlO de J,anelro onde perma-

I P I' D', t' " C' t 1 d
necera durante o ano de 1954, fazendo Cursos d� Es-e o II e OIlO en ra a .

l'
- , . .

--"'�'-"'-!� �
,_ "<>r1 D ' . I peCla �za9ao, esta ao mtelro dispôr no que permitam os

'@14;.�. '(';:"l ,r.p� -

emocrabca. seus Imutados prestimoso
,-

'! �(UZ) �'G"--- M-=-' 7 Henri-I Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Lemea en. anlJt:.
-__ - Rio ---.,. TeI. 37-0528,

;íuer Gomes" - Pr�sidente.
(Círculo dos Oficiais Re

formados das Fôrças Arma�
_ c:las - :rraça da República,
Ü)7 - Telefpne 43.9391
Distrito Federal) .

JW_��r__

• PLACAS SIF'ILITICAB.

Elixir,de Nogueira
Medlc.�•.�uIliar ao tra

ill.ente da sUlIbI.

A principal causa dos

"dentes estragados ou caria

dos é a alimentação pobre
em cálcio, fósforo e vitami-

na D. Corrigir a alimenta-

SÓCIOS DO CLUBE
MILITAR!

c:;ão defeituosa é o primeiro
passo para evitar a cárie

dos dentes.

Proteja seus dentes in

cluindo na alimentação
leite, ovos, verduras e

[rutas - SNES.

SÃO PAULO
RIO?

�'
.

- �C��·
.

-

SABADO

A GALINHA DOS OVOS DE OURO

com

x x x

DOMINGO

PRECIPICIOS D'ALMA (Sudden Fear)

Vende-se'
'ema casa de madeira,

com terreno de 24x30, sita
à Rua Antonieta de Barros,
continuação do Bairro N. S.
de Fátima,
(Canto) .

'Tratar com Analgibo
\'�dra, no S-alão "Ideal", ;'0
Estreito (Canto)."
J
,

'1_. ".'

....
-!,

Precisa-se, \ com o m1111-

mo de 3 quartos, sala gran-
.

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

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

marina, à rua' João

126,. com a gerencia.
Pil,lto

,Oficina Mecânica São
Cristóvão, rua 24 de Maio,
no Estreitó, precisa' de um
meio-oficial. Tem que ser

competente; senão é favor
uão apresentar-s�. Também

,

',necéssita um aprendiz de
'J4 a 16 anos. Preferível
�prendiz de uma viuv� ou

de uma senhor'a só.
Precisa uma empregada

para toma� conta de uma

sem irnpQ)."tância

()."'(l�()'_"(l'_'()�(b

Ven'C!lelÍls'e

OL3

Vende-se uma cadeira de
"dentista, com 2 pistões, mo�
•

tal'. etc.
_ -.,1-,Tratar com Boí-?

I

/

,

Últimos lotes, na praia da Saudade em Coqueiros;0 lado do grupo escolar "Presiaente Roosevelt". co�
l?dmetdros de frente, area de 400 metros quadrad�s ser-
vIas .e agua encanada e luz.

'

Iqformações 11,0 local com o sr. Gilberto Gheur.
,.ns- z-:-....-... UWIlflllIll. "' ...·�.� ......__.........""�...._......""" __. ... .. _"!-

Humanidades Irt.�--91
CURSO' BOSCO

(R�g. no Departam.ento de Educação)
�A�RICULA: Duran.te o mês de janeiro;- na Li-

vraria Llder -- Rua Tenente Silveira' /'

�FORMAÇÕES: Telefone: 3.661'.

f Lira feRis Clube
PROGRAMkl DE FESTAS PARA O MÊS

DE JANEIRO

Dia 16 - Sábado - SOIRÉE - início
22 horls.

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

Dia 30 - Sábado - SOÍRÉE _. PRÉ-
CARNAVALESCA início
22 horas.

--_._--_._------ --. -�-------

18ANCO
de C�f�ITO PO,PUlARI'

. z AGRICOLA ' ,I t-
���,1ó', ".,

. �, fLORlANOPOLlS � srÕ. ({�lÚtnô..
.

.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

VIAJt_ C?ONf"O�TAVtLMtNTt:

��o��8/��1)��.....
:

.
.. \

em:

L
"

d
JUSTICEIRO- SOLI-

etes a ven a I Con���:�do:
, o PORTO FANTASMA

Últimos lotes, .na praia da Saudade, em Coqueiros, No programa:
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

C I t N15 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser- omp emen o ac.

vidas de agua encanada 'e luz. Preços: 6,20 - 3,50
..
�
".

.Imp. até 10 anos.

'OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA� �,,,,
GENS:

.'

PROGRAMA DE F·ESTAS PARA
DE JANEIRO

O MÊS j PASS�S NA NOITE,
No Programa:

, �

I Copo Nac.

Dia 16 -- Sábado - SOIRÉE -� início I Preços: 7,00 - 3,50

I 'Imp. até 14 anos
22 horas. Leo GERCEY em:

..

. ·1
-

-

, O PROFETA DA
H.......................................... Dia24.-Domingo-,-SOIRÉE-início ,(:"re i;�a "i '. FAVELA

.

E
L. 21 horas. ., No-programa:H.'m' .-Iton

.

Ine-Z'I'm, . '!"" ,

As 8hs.
� " Comp. Nac.

"

, - ',P--T '. Dia 30 -,-o Sábado -, SOIfl,E-E 1- PRE- AI3BOTT e COSTELO, - .P;rJ:Ços: 6,20 _ 3,50 Oficina Mecânica São
-

.

'

.
. '� CARNAVALESeA - início - Dorothy FORD em:

.. -c �

-Imp. até 14 anos. Cristóvão, rua 24 de Maio,A ,Casa Crediolar, de F�RIA & Cia. L�D�., esta�- 2 h A GALINHA DOS OVOS no Estreito, precisa de umlecida a rua Deodoro, esq. Vldal. Ramos, av�a a sua. dlS-1
2 ora.s. "

. DE OURO "meio-oficial. Tem que sertinta freguesia, que o Sr. Hamilton Espezim, deixou
xxx

suas funcões de cobl'ado� da mesma, não estando mais ....,_.,.;;..- .,;r.__T�'_"'_W'__"'."""�__
,

No programa: /competente, senão é favor
portanto- auto�'izado a receber qualquer importância

D' A'I .J _ Cf. ,,,,," -tL � Comp. Nac. hATENCÁO: J
não apresentar-se. Também

em nome da fírma.: r II Alvar..o--ue \JlItVillUO -�0;7 60.-::....3-5;--- �I· "'Em �;tti"d;'da -dr'�ue ne_ç�ta J!m �pr�ndiz de
,

'Avisa ainda que' não se. responsabiliza por. paga- pesP'ê�os seus clientes e amigos e comunica, Imp. até 14 anos. Falta �e.Niquel, a �MP�E- 14 a 16 anos. Pr'eferí-�, _'
mentes que venh.am a ser feitos ao mesm� a partir de�- quê tendo seguido para o Rio de Janeiro onde perma- _

ZA solícita, encarecidamen- aprendiz de uma viuva ou
ta �ata, bem como por q�alquer ato pra.!l�d.O �10 -CI-. nec�r� d,:_rante ,0 an? d� 195.4, fazendo Cursos. de Es- �WIJt. I. ía.gl te, a cooperação de seus da.uma senhora só.dadâo, em �ue entr� em, Jogo ? n�e � firma., -

,peclalIzaçao, esta ao inteiro dispôr no que permitam os �__ � . distintos frequentadores, Precisa uma empregadaOutrossim �9_n;nda o referido cidadão a comparecer seus limitados prestimoso
. . ri ·

'I d DINHEIRO d
-----'''-'- - r- d f' f' d t t d sua -

- trazen o o para tomar conta e umanos escritórios a Irma, a im e pres ar con as e Endereco: Rua Anchieta, 16 _ apart. �1l04. Leme .'
,. -'.divida, que monta aproximadamente, em Cr$ 12.000,00 _ Rio _ Tel. 37-0528, As 8hs. I TROCADO, pelo que agra- menina, sem importância

(doze mil cruzeiros). Lloyd BRIDGES em: decem antecipadamente. de côr.
Florianópolis, 9 de Janeiro de 1954

_

Cerâlica São C.ta�o Um
produto digno
,do mundo

Terreoos,- na Vila Florida I
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendído lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto. e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

.

Peça. hoje .mesmo informações a

SOCIEDADE Il\IDBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

FARíA & CIA. LTDA.

Tf.TOLOS PRENSA,")OS,-HXJIAS" LADRI·
LHOS, RODAPÉS·'E. MATERIAL RF�RA·

TARJO
.

,

' --- ,

I'tlONTA ENTREGA

Osny'Gama &Cia,
" I

JERONIMO COELHO, 14 - Caiu Postal,
239 - 'Floriall6polia
DISTRmUIDORES

-\

.I '

A G R A D' E C I M E N' T O
, -) ",.,. /

.

MARIA JACINTO:" DOS, SANTOS, depois de
longa enfermidade e de ter' ·§id�.'subínetida a uma
delicada intervenção cirurgica, vem, de público, ex
pressar seus agradecimentos ao ilustre' cirurgião
dr. ROLDÃO CONSONI, pelos ell\vados conheci
mentos profissionais e espírito devotado ao nobre.
apostolado, em cuja missão, abnegadamente se vêm
conduzindo, não medindo esforços em atenuar os

sofrimentos físieos de seus semelhantes.
Externa, também, seus profundos agradecímen

tos às Irmãs LlLIA e JOCELINA e à: Enfermeira
ODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que
sempre a trataram, com devoção e pondo à prova lo. ' ..

a grandeza de suas missões.
Que Deus na sua 'infinita bondade, sirva-se em

abençoar e proporcionar, com os meus melhores!

.......__...,:�:�:�i��:��t�::n�t:�: _::����i;a,�l��i��t:��ª:!h;:� ),de minha família.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

lira Tenis Clube··

:.. ,',,"',

t j!,

Ap".ent4,.tlo "'�!f�vo Modêlo "120"
. '�.,

A qualidade do DUPLICA,DOR. GESTETNER � modêlo
120 - se faz notar - em' todos os serviços que ê1e

realiza. Desenhado çom o objetivo. de -reunir, numa só
..
méquina, eficiência -e presteza- à altura das cres

centes 'exigências dos trabalhos de escritório - e a

tamosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120
: produz cópias perfeitas, oferece grande sirnplícldade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que Inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par-

"_;'.:�'e, no momento que lhe seja mais conveniente

\

'

,

.

;'-s. I. CiSa, PRIII
'lj., -,

..

"RUA OA QUITANDA, 46·1· ANO.·TEL, 51·101S

----------

�ITZ
As 4,30 - 7,30 - 9,15hs.
ABBOTT e COSTELO
-,

- Dorothy FORD em:.

A GALINHA DOS OVOS
DE OURO

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

As 4 - 8hs.
'Leo GERCEY em:

Leo GERCEY. em:

Johnny Mac BROWN

f3Lt)VIÂ
Estreito .-

As 8hs.
Dana' Andrews - -Gene

.

TIERNEY em:

o ESTADO
'---:..----�+ � -

Humanidades Ad. -� 91'
CURSO BOSCO

(Reg. no Departamento de Educação)
MATRÍCULA: Durante o mês de janeiro, na Li

vraria Líder - Rua Tenenté SilveÍl�a.
INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

---------------�---------

I'
BANCOdeG�f�ITO POPULAR

Iz AGRíCOLA "

'.,

Rv..o, �'W�, 16
", ,

FLORIANÓPOLIS -5tc.\.('c.\ic.\rlO�
I

'--------- ---- .. -----

I����a�:i�� [*fsmm�DI
dentista, com 2 pistões, mo
tor. etc.

Tratar com Amaurí Bot-

Aluga-se
I Aluga-se uma casa com

.... 2 quartos grandes e um

sotio para empregadas, sala
de visita, sala de jantar,
casinha e aparelho sanitá-
rio com chuveiro. Agua

.

e o Centro de Irradiaçãoluz com abundância, sita
I Mental "Amor e Luz" realiza

á rua 14 de Julho n. 595 sessões Esotéricas, todas as se
no porto do estreito a tra-

I gundas feiras, às 20,30 à rua

tar no local. !Conselheiro Mafra, 33 - 2°
landar.
l ENTRADA FRANCA

(),_.()...,.().....()._.().-.(�\

Precisa-se

O�CERCO .

'p..,__

.• '1,;;;

,

i

_'
'I!'
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Florianópolis,' Sábado, 16 de Janeiro de 1954
--------�----�--------------------

O
.

Doutor MANOEL BARBOSA DE LACERDA,
.JtLiz d\e Direito, 'da 4a. Vara da Çomarcc de Florianó

polis, Capital do Estado de Santa Catarina, na fonl'!1
da lei, etc.

,

FAZ SABER aos que o presente edital de citação
com o prazo de trinta (30) dias virem ou. dêle conheci
mento tiverem qt.�2" por parte de IZIBQRIO JOSE'
JEREMIÁS DOS SANTOS e sua mulher MARIA
FRANCELINA DOS SANTOS, na ação de usucapião
em que requereram perante êste Juizo, .Ihe foi dirigida
a petição do i\"ôr seguinte: .;_ Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 4a. Vara. Izidorio .Iosé Jeremias dos Santos,
brasileiro, lavrador e sua mulher Maria Francelina dos

Santos, residentes e domiciliados na localidade de Pan-
tano do Sul, distrito de Ribeirão da Ilha, r�esta Comar- Horário de saída: . de Fpolís., às 24 horas

ca, por seê: bastante procurador, o advogado ingra assi-I
do Rio, às 7 horas/

"

_nado, inscrito ,na. Ordem dos Advogados do Brasil, sec-
.

çãc de Santa Çatarina, com escritório à Praça 15 de No-, Para mais informações dirijam-se à, _

vembno 23 sobrado, nesta Capital, vêm expôr' e final- I EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

!11(!nt� req�€r:.r a V. Excia:, _o seguinte: Os suplican.tes 'I Rua:.. Deodoro
-

caix.a
Postal n. 92 - Telefone: 2.212

sem mterrupçao, nem opOSlçao, o terreno em seguIda. -

,

descrito e como não possuam nem tenham titulo de
posse e domínio, querem, perante V. Excia, regularizar ,'

os seus direitos sôbre o referido imóvel, pela ação de
usucapião, com fundumr nto no art. 550 do ·Código Civil
e segundo o processo estabelecido pelo art. 454 e seguin
tes -do Cod. de Processo Civil. O terreno 'em referência
acha-se localizado no distrito de Ribeirão da Ilha, nêste
Município, tern a forma de quadrilatero e a área de ..

600.000 metros quadrados, com as seguintes confronta
cões: frente ao Oeste nas vertentes do Morro da Tape
i:a, numa extensão de 300 metros, em terras da, proprie->
tários ignorados; fundos ao Leste, tambem numa linha
de 360 metros, com proprietários. também ignorados, ex
tremando ao Norte, numaIinha de 2.000 metros com

terras de Ete]vÚla Nunes, brasileira, viuva lavradora e

'ao sul com terras ocupadas por Anastácio Tomé, brasi
leiro solteiro, lavrador e com propriétários ignorados,
tambem numa linha de 2.000 metros. Pelo exposto, res
j.citosamente requerem a V. Excia, a designação de

dia, hora e lugar, para a justificação exigida pelo art.

451 do Cod, Proc, Civil, na qual deverão ser inquiridas
as testemunhas abaixo arroladas que comparecerão in

dependentemente de citação. Requerem, outrossim, .e
pois de feita a justificação, a citação pesssoal dos ãtuâis
eonfrontarrtes conhecidos, Etelvina Nunes e Anastácio
Todté, bem como do Representante do Ministério Pú- 'f::,l
blico e, por editais de 30 dias, dos interessados e con

frontantes ausentes ou desconhecidos, todos para acom

panhar os têrrnos 'da plI':-:'llk ação de usucapião, depois
da terminação dos prazos dos editais, nos termos do

,í�t. _455 do Cod. Proc. Civ�por meio da qual deverá
�V:r:econhecido. e declarado o dominio dos Suplicantes
�,5,�)l'e o alúcHdô terreno, ficando citados, ainda, para no

l�ãzolegal sentença, sob as penas d alei. Dá�se- a esta

o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de pagamento da
t::,xa judiciária. Protesta-se provar o alegado com os de
pÓ!mentos pessoais de interessados e de testemunhas e

vistorias. Têrmos em que E. R. Mercê-. (Sôbre estam'

pilhas estaduais no valor de Cr$ 5,50, inçlusive a re.<;

pectiva taxa de S. P. Est::tdual, devidamente inutiliza
das): Florianópolis, 22 de outubro de 19ii3. (assinado)
Alvaro Millen da Silveira. RóI de testemunhas: - Jo.ão
Belarmino da Silva, brasileiro, casado, aposenJado, re

sidente e d?miciliado .•01 Ppntano do Sul. Manoel Fran
cisco Vieira, brasileiro, casado, lavrador, residente, e

dcmiciliado em Pantana do Sul. Em a dita petição foi
proferido o despach.o do teÔr seguinte: - Rec. Hoje. A.
à conclusão. Fpolis., 3-11-1953. (assinado) Manoel Ba;'"
losa' de Lacerda. Subindo os autos à conclusãó, recebe
rm11 o seguinte despacho: Designe o sr. ,Escrivão dia e

hora para a justificação a justificação, ciente o DOUtOl'
Promotor Público. Fpolis, 6 de nove,rnbro de 1953. (as·
sinado) Manoel Barbosa de Lacerda. SENTENÇA
Vj�tosl etc. Julgo por sentença a j_ustificação de fls. e

fls. em que são justificantes Isidorio José Jeremias dos
Santos e sua mulher· Maria Francelina dos Santos, afiIn
d€ que surta o§ seus devidós-e lega.is ,efeitos. Citem-se,
}:oor mandad,o,. o Sr. Diretor qo Serviço do PatrimôniO
da União e.o Dr. 4.0 Promotor 'PL!blico, na qualidade de
Representante do Ministério Públiéo e da Fazenda' do
Estado, para contesta)'em a ação, querendo, no prazo
legd. Citêm-se, por edital, com prazo de. 30 (trinta)
Jias, os interessados incertos bem como os confinantes
do imóvel, 'citação essa que deverá ser feita' na confor
midade corn o ,art. 455 § '1° do Cod. de Processo CivjL
CU3tas afinal P. R. L Florianópolis, 7 -de dezembro de

.

1953. (assinado) Manoel Barbosa de Lacerda. Juiz da
4:.L Vara. E,' para que chegue, ao conhecimento de to-
dos, mandou,. expedir, o presente edital que será afixado
no lugar de costume e Pl!hltcado na forma da lei./Dado
e passado .nesta 'cid�de de Florianópolis, aos nove "(9)
de dezembro do. ano ,de mil novecentos e cincoenta e

tl#� (1953) Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscre-
vi. (assinado) Manoel Barbosa ,de L�lCerda. Juiz d� DI-
reito da 4a. Vara. Confere corri o original. O Escrivão.
Vinicius Gonzaga.

\
.-

.

"_
-,

o ESTADO

Edita,1
JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA

DE FLORIANÓPOLIS /
.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA
.

(30) DIAS

•

Com ist. vAloV' '(J.S.
Ab�i..á. umA oont� .qu.
lhe ..enda"" ju..o com.
pensc.dor ,

.

.
e

l�vA"� 'PA"� SUA residin.
c}ó. um lindo li útil presenttl,:

um'BELíSSIMO eOFREde >4(10 eIlOMJ4D,o.

APl"ocul"e hoje o NOVO'

NCO GRiCOLA·
�v'· ,16

fI.ORIANÓPOI.I$ �NTA ÇATARI�

7

, .

I Navio-Motor «Carl, Hoepcke» Te_Ireno - E
RAPIDEZ - CONFORTO _ SEGURA�ÇA Lo,caJ de. ',oloro .

, Vende-se um' :.,lote 'nas'
.

Faço .público pàra conhecimento dós interessados

,Viagens entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO' proximidades da Vila dó que, de" conformidade com o dlespacho exarado pelo Sr.

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo ,50 Dístríto Naval "Pedra nspetor da Alfândega no processo n? 204_, de 12 do cor-

,

1 d'
- '- rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partirneste 1.1 timo apenas para 'o movimento

'

e passageiros. Grande" medindo 10x26. da presente data, obedecerá rigorosamente o disposto
Informações: Rua Bo- no .artigo 26, letra "b", dá Censolidação

.

das Leis do
caiuva, 225. Imposto do Consumo, assim diiscrü:ninado,:
Negócio á vista. Preço "de 2 de janeiro a 31 de março - para os que tiverem

de renovar as respectivas "Patentes dt(R�gistro", desdeCr$ 28.000,00. h 1 d" '1 día
ú

Ique teu am so icita o a renovação àté o u timo ia uti

ge fevereiro de cada ano, pagando o emolumento inte
g!I"al, .de acôrdo com o do ano ianterior, se antes de ven-

cido aquêle prazo, terminarem o-comércio ou o fabrico;
os contr-ibuintes que não tenham pago ,os emolumentos

.

da "Patente de Registro" até 28 de fevereiro, deverão
pagá-los, de acôrdo com a letra iniéial de sua, firma,
dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de Í6 a 20
de- m�rço, os de letra "A" a "H"; de 6 a 10 ou de 21,
a 25-'de março, os .de letra "I'l a "O"; de 11 a 15 ou de
26 a 31 de marco os de letra "1''' -a '�Z".

� .:,o , .

..'

Outrossim, informo, para esclarecimento de- quais
quer dúvidas surgidas, quanto ao, assunto '€-111

. questão,
que a Alfândega de Florianópolis, por intermédio

.

de
seu quadro de Agentes Fiscais, .estará a disposição -de
quem interessar.

'. -,�
•

'I Alfândega de Flor�?�ópo1is, em 13 de. janeiro ' de
1954. " ,-'

.

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

..

CITAL..:
E D I T A L N° 1·

..

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

Tabela de saídas prevista' para JANEIRO e FEVE·
REIRO de 1954:

-

;._i ..VOLTAIDA

Fpolis Rio SantosItajaí

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

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

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

21/1
1/2
i2/2
23/2

---�_.

Vencle';;'.�e, \tencJCl�Se;�"
um -Bar Cafe Restaurante '

"

L.... ··t I d boi Por motivo de \ viagemuem 1ns a a (;) com oa .

.

f
.. .

..

'Ih· t
vende-se uma c-asa de se-

reguesia, o me 01' pon o,
.

d· M d M
,.

1 d cos e molhados à Rua Ma-
o erca o umcipa e

It' j , jor Costa n. 136 por preçoa a1. .

,.

de ocasião tendo .a mesma
Tratar no mesmo com

comodo para família até 6
EdÚ' Veríssimo. ..

pessôas aluguel' " favorável

C"A.'·5A LEILA 1 aproveitem ver ,e tratar �a
'Iiiiia _'" '.fII\ " '

.

' mesma com o proprietário.

:F-"7.7":���i�� &y L�;E de.·M(lur� IVend&-s�
\i'IfC��cantO de��.-" .., � �; Aprazível vivenda à rua

:Vai eoef9ia'- tóc:i\: �.� CIJ!Ia.
�

_/

';'>r.:. Fazendas, armarinho, crivos, renda� bordados, en- 14 de Julho _ próxima à
l..- \Ac ser' t1'IOtOf

;'.... Ieites, roupas para homens senhoras e crianças, perfu- '

� mv ossantc '..

M'" práia de Coqueiros .
.

'

.. ·1\'0 de um P

5a'
maria, louças e artigos para presentes,.

"'C_
'1UlU·1

'D',,'H .. .'.
-

Rua ienente Silveira Edificio' S, Cat'àún'l -o--

J, Florianópolis - S. Catarina. Contêm as seg".ui�tes pe-

ças: 4 quartos ':� 2'-saletas

H O R S f -
"4 .: sala de jantar ..::_ saia de

.iI��'.f'--.,.: S��A -_"''Cle ��,�A: 22Jj:P.,� �ç��_Ut�Jt�� ��u-:,Au�iltª,�,§�,i���.j��f�om ����A�?,:-:i_t�!-, é�" >

�. �- --
e--

.' .

, "'p
,

Cosl.ra�'
,-

�-�-�-'�p'�et:z.�::' ág,::�nqe�:::::;"�"�
�

,

Dllltribuldor '

. Plecisam-se Costureiras e auxiliares 'de costura fria':_ quarto e instalações
com bastante prática em confecções de crianças. sanitárias para empregada

Serviço' pel�martente.
-

- ótimo varandão - garaTratar à r:ua Saldanha Marinho, 127.
____- -'- ,___ ge ..:... amplo'quintal - água

. ,

ligada à rêde. Parte do pa-

gamento financiado na Cai
xa Econômic&pelo prazo ,de

,

12 anos. Condições e infor-

mações com Charles Moritz
- Tiradentes n., 45 - tele
fene - 2.180.

C� RAMOS S;A
•

Comercio - Tranllporte. 1

Rua lol., Pinto. I Fpo)"
-.I0I.o. • I

Expresso Sjo Jorg�4�
_ DIARIAMENTE ....:. I

FLORIANóPOLIS -- BLUl\IENAU
- AGENCIA -

--_.....--.

•• ·.,......,�a4I... · ..I.. \•. ,
� ..•

CIHII'lM rIUCIIA... , PROSE li'_'"
l!ACIQUE HOTEL \"...:.

ECQ,NOMIA absoluta� ,

Grande CO'NFO�RTO,
CONFORTO absolu1o
Grande ECONOMIA

(

j

"',

AGUECEDOR �EL�TRICO CENTRAL

,
.

/ ,Càpacjd�de:
100 a 1,000 litrOS

"

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO e

.Capacidade 30 LITROS

• Construido inteirameflte de.

ç�bre.·

.' Construção sólida, ,sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente 'ISOLANTE (lã de vidro),
• _ Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle aufomátiro de te.mperatura por.1J;RMOS1)\TO.

•

que proporciona grande, EC.ONOM,IA.
-

; .,'
.... '1/

.."/{,,, /

\

• Aquecimento ultra rápido,

•. Játo' ab,u!,dante na tempe·
/.,_ Fatura desejada.

---

"

\

o MISTÚRADOR DÁKO, de regu.
tog�m ··instantaneo; permite a

móior escala de Qraduaçiles d.

TEMPERATURA,
.

''', �
:-'\

,

�
�.,

.,-./ f. BAMOS �/l.�'Comé,rclo 8 igenelas
'R ua Joao 'intol ,;..Fpoli,·.St•• Cltlrinl

I

,

.')

GAAANlç O QUE FASRIC� .

\ " -
' ..........�

,_

"-,

....
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(stra�a Campos Nuvos�Joaça�a TI�F:A:�R
de Curitibanos, ôu, então,
rara alcançar a rodovia fe
deral quê atravessa êsse úl-

O.deputado Walter ,Te
nono Cavalcanti que' se

vem batendo pela conclusão
do revestimento da estrada
de rodagem Campos Novos
Joaçaba, voltou à tribuna
da Assembléia na sessão de
15 do corrente, demonstran-_}

do com argumentos irres-

pondíveis . a necessidade de

ser macadamizado, com ur

gência, o pequeno trech.o
ainda não revestido, naque
la estrada. O mencionado

deputado apresentou, na

, ocasião, o requerimento- se
guinte, que contou com a

valiosa assinatura do esfor

çado e brilhante deputado
Oscar Rodrigues da Nova,
e que f,Oi aprovado, por una
nimidade:'
Exmo. Sr. Presidente cifi

Assembléia Legislativa
Santa Catarina.'
A estrada de rodagem en

tre Campos Novos e Joaça
/ ba :está, em grande, 'parte

sén,_ foi pilhado numa in

fração às leis trabalhistas.
Com a bôca �a botija. Por

•

!II UI n rama�
.

Aumento' n�o�;p"rt'ç;o;:"da carne?
está .sendo chamado

.Ainda� continJlam,as mAa-I ,cal da C.OFAP, a qual, porCOFAP se não vai expul-edital)" às puas. O f
-

d
-

b bm estações a mao o a certo vai dar em brancas sal' daquêle local o em-
Diário Oficial do Estado, êneros de nri I
de 11' último, no cocuruto

nos generos 'e primeira ne- nuvens. ,pregado de mão bôba, de-
cessidade, abusando d a E' dolorõso. As barbari- poís da punição. E ao sr.da página 8, réza, "Jornal

- falta de fiscalização e da dades continuam. Quem sa- PREFEITO, dêsde quando"Diário da Manhã", esta -

nossa ingenuidade. be quantas pessoas não fo- 12 e 16 têem o mesmo va-
belecido nesta praça. ,DR. Hoje pela \manhã veio ram lesadas por aquela ba� 1 C d
49.017/53 _ Ãuto de infra-

01'. arne moi a, pelo pre-
queixar-se nêste jornal, o lança atrofiada 'e pela ines- ço antigo ,custava 12 cru-

ção n? 851. Multa de .... Sr. Aristiliano de Abreu crupulosidade de quem zeiros, Se o preço não au-
Cr$ 100,00 - Art. 360, da N

,.._

eto, que tendo comprado vendeu a carne ao sr. Ar is-
C.L.T." Mais uma vêz (ti meio-quilo de carne Moida tiliano.
públicamente) S. Exa. de-' 1 dno açougue n, o merca- Perguntamos ao fiscal da nova é essa?
monstra a antipatia que d 'bl' ( dta-se, aliás, da melhor es� o pu ICO, açougue o

trada de ligação entre o
nutre pelos assuntos operá- marchante), recordou-se

Oeste e o litoral, naquela
rios. O caso dos armazens de pezar alí mesmo na' fis

zona, até que seja- construí-,
do SESI é típico. Quando, calízação a moida carne.

da a estrada do trigo.
S. Exa. inteirou-se da fina- Qual não foi :,ua surprêsa,

. _ Iídade dêsses armazens
Essas considerações mos- ,,'

.

, depois da pesagem, ao
,

,. A • t disseminados em varios h
.

lram, a evidência, a neces- , constatar que aviam ape-
.d d de concluí

'

pontos do Estado, chamou o
nas 450' gramas. E o pior des: a e

,
<� cone Ulr-se o em-

pedramento da estrada sr. �ayer e deu o serviço. tudo é que pagou 16,00, o,
'Campos Novos-Joaçaba,

Ordem dada, ordem cum-
que devia ser 12,00 (cru-

,

� prida. Tacaram uma multa
prosseguindo-se para Curí- zeiros}.

tremenda nêstes postos de
tíbanos, afim .de ligar o re-

vestimento àquele que será venda (pelo custo) ao ope-

Jeito, na excelente estrada i·ariado. Que assim, não te

rá vêz para comprar gêne
ros e' medicamentos, pela

..�.�(.......�

metade d� prêço. Dói vêr x x Na hora de incertezas
um capitalista, voltar-se de-

Najib Paulo ',.,.- Rubens Jo-
x que atravessamos, quan- Niró Mayeta - Gercy sé Krapp __:_ João Fábio da

do se faz necessária uma Elias Pereira - João Pe- Silveira - Pedro Costa _
modificação dos _homens a

- �

reira da Silva - Setembri- Laerte Lemos Povoas
quem cabem os destinos da no Ferreira Maciel _.::_ Sa-' João R Peixoto - Adalsi
Nação" bem como de suas muel Querino de Albuquer-I jo Roque do Carmo ..:_ AI
particulas federadas, torna- que � Leopoldo' Januário cides Neves - Aldo Vieira.
se necessário que o civis-

mo, o nobre sentimento de

brasileiro, estejam na reti- '

.rnpedrada, ou seja revesti

da de modo a permitir, na
quela parte o trânsito em

qualquer tempo.
Porém uma parte, relati

vamente curta, cêrca de 15

quilômetros, ainda não tem

revestimento, pelo que, com
chuva, o trânsito entre as,
duas progressistas cidades.
fica interrompido, no que

If . h'- dse re ere aos camm oes e

transporte.
Acontece que o desenvol

vimento industrial, agrícola
e com-ercial de Campos No

vos, e de Joaçaba, -é verda
deiramente- notável e,\ em

consequência, o trânsito en

tre as duas cidades é muito

grande.
Acresce, ainda, que, a,

mencionada estrada serve

de de escoadouro à volumosa

produção do Oeste catari-
- ,-

nense, em sua demanda dos

portos de ltajal e São Fran

cisco, através do município

O jornal do sr, Bornhau-

tlmo �unicipio, e se dirigir
ao sul ou ao norte .aos mer-

._, isto
cados consumidores. E exa-

(portamente agora, que entre

Curitibanos e Campos No-
vos o rio Marombas não

constitui mais obstáculo, a
travessado que está por

que liga é'. cidade de Curi

tibanos �4 BR2. Em conse

I quência apresenta�os a es-

I' ta .

douta Assembléia o se�
" guínte: .

'

,
'

REQ�RIMENTO:
Requer emos que, ouvídc

o plenário, esta Assembléia
se dirija, ao exmo, Gover
nador do, Estado, por ofício,
em que, 'seja tra:.1�crito <>
presente, sugerindo à ur-.

/ geute . r.ecessídade de con-
Decidiu ainda a comissão clusão do revestimento da lário irrisório, sem margem

origi- não conferir o 2° premio, estrad,a de rodagem Cam- para o trato da familia. Em�
nais, teriâo obtido o primei- _:::abendo o terceiro ao pa- ?OS Novos-Joaçaba. prosse- IÚljaí sistemáHcamente, o-

10 premio o candidato, d. dre Manuel Rebouças e Al- guind()-�e até a cidade de sr. Bornhausen é derrota

buquerque, de Santalé�, Curitibanos, e destarte pos-
do nas urnas eleitorais, on

MORREU OSCAR Estado do Pará, qu� ?ootou sibilitanuo o trâm,i(c, mes-
de S2ncorrem os operários"

GUANABARINO ' o pseudônimo .b u'ElIcario IDO, com chuvas, dos c.ami� :d-e,3;;uas fábricas. Que brio-

"EILHO <�e Be1ém"., nh'ões que servem ao :��a� iirii�§nte derrí'�ri.stram' a' sua
�IO, 15 (V,A.) Viti- ';"t5 jUlgamento foi homo- m�nto da produção agrí�ola rep�ls� a quem lhes toihe

ma de um derrame cere.::_ logado pela Comis3ãa Exe- e ,i:ldmtrial da região. os 'dÍl:eitos; esgôtando-lhes
bral faleceu olJtem, ao.s 71 cutivà <ic próxi:no <;:erta- S�la das Sessões; 15 dé as. energias, num trabalho.

'anos d� idade em sua, resi- me, sob a presi.denci.l do janéiro de 1954. árduo. Pagando-lhes uma

dência, em Niterói, o. sr. OS" cardeal D Jaimz d(· Bar- Walter Tenório Cavalcailti. ninharIa. Agora,' aqui, na

car Guanabarino Filho, de- ['Os CacU1:"ra. Oscm' ,8,cdrigues da Nova. Capital, o seu jornal esta

cano dos jornalistas flumi-
-'

o '.
" , ajustando contas com a fis-

nens�s. O extinto era filh.o

Pobre' EnSI.DO
,calização, do. Ministério do

de Oscar Guanabaiino, q�e
,

Trabalho. Por infração à

SI' notabilizou como crítico CD�solidação das Leis do

de arte do "Jornal do Co- ,Trabalho. O fats! lião' causa
mérciô", e repr�sentava êsse .

' 'espan, to., pois, não faz mui-
Se ,perguntarem PQrque o ensino eatarinen.

matutino 'carioca em Nite-' se sofreu uma 'queda vertical, nestes' últimos
,to tempo, um jornal da Ca-

ró�.\ desde 1906, ou seJa, há anos a resposta est.á no' conhecimento de, todos: pital foi processado pelo
47 anos. O extinto era apo-!

-

porque foi politizadô.
' �

Delegado da Capiíal (assa-
s'_'ntado. do, Departamento '

Fomos, por anos a fio, o Estado modêlo em lariado, do. Diário. da Ma-
o matéria de .instrução. Fomos, por_ varios deee- h-)dos C0rreios e Telégrafos e

nios,) PRIMEIRO LUGAR. Com apenas tres
n a por infração' quanto

ex-presidente 'da Associação anos� bornhauseanos, já estamos no sexto, se-
ao registro. Constatou-se,

J'lurdinense de jorriali�tas. gundo as últimas estatísticas. E, não tenhamos na ocaSIão, que o mais irre-

Deixa viúvia senho.ra Ca- Iduvidas, contiÍmarernos a descer. Fomos os pri- guIar de todos os jorqais
rolimí. ,Augusta '. da ,Cruz meiros porque os diretores do

o

D.E. se chamá- da �idade, em lllatéria de
vam Héllrique Fontes, Barreiros Filho, Altino

Guanabara,
'

dois ,filhos e FI
' registro, era justamente o

ores, Mâncio Costa, Bezerra da Trindade, EI�

1pídio Barbosa. órgão do 'governo. E o ·De-
o

Agora, qu'and(f·um elemento disciplinador e le�ad:nho moita.' � cargo
organizado!'" (Palavras do sr. Irineu Bornhati- nao e para cumprIr a lei.
sen) recupera um edúcandário como o Institu- ,E' p'ara fávorecer os ami-
to de Educal'ão" como o MaJ'or ,Jaldir Faustino," gos, para os quais não há
a política, não o

o

p'er��)3 e as trancinhas urdidas
'

na própria Secretaria da Educação acabam por
lei. Agora" no entanto, a

afastá-lo do cargo. coisa fiou fino. E a multa
Já públicamos, em nossas colunas,

o

ordens canto.u em cima dos que
de um chefe político udenista no Tubarão mar- não fumprem a legislaçãocando reuniões partidárias �com' ,as professoras,
obrigadas a c'omparecer, nO próprio recinto dàs trabalhista... Está expli-
escolas. 'E 'isso imediatamento empós o sr. Go. cada a razão dos àtaques ao

vernador, em Mensagem, anunciar solenemente dr. -Raul Caldas e ao Mi-
que iria retirar o ensino. das intromissões polí- n[stro Jango Goulart. ..
tieas. Nada, em nossa terra, foi tão be,u"cumpri- ..

_ do, �s avessas, do que isso. Ainda. agora lá do
extremo sul nos remetem a prova de que o eh- '

SblO continua cada vez mais atado à política.
'Sem ordem dos chefes e·chefotes políticos da
E.D.N. n�da se faz nas escolas e grupos.

O telegrama abaixo �o demonstra:
. "Sr. Afonso Ghizzo - Ararangitá
l\fande urgente hoje vg tres professoras Re

g'ionalistas ou NOl'lualistas pt Somente eu estou
ÍeCÍollando Curso Complementar' pt crianças es

tão voltando casa pt. Estou só com uma profes
sora pt Até hoje estou dando aula.

Resposta urgente - Santilia Paladini
Diretôra 'do- Grupo Escolar Angelo Scarpa.
(Pa.sso S�rtão,

-

5 de Março de 1953 Carim
bo Correio)"

,

O sr. Ghizzo não é nem foi autoridade esco

lar.. , E', somente,' chefe udenlsta.
E' assim que o govêrno não admite int.ro

missão política no Ensino!

uma ponte provisória en

quanto não : se conclui a

ponte de cimento armado

que alí está sendo construí:
da, mais importante st! tor

na a referida estrada. Tra-

urnas

Alí mesmo. botou berrei
ro e queixa grossa ao fis-

sumariamente contra
classe desfavorecida.
bre e ínanida. RÔta e

uma

Po

fa-
Florianópolis, Sábado, 16 de Janeiro de 1954

HINO DO CONGRESSO EUCARISTICO

Reuniu-se, no Palácio

I
Marcos- Barbosa; monge do

São Joaquim, a comissão Mosteiro � Silo Bento do

.julgadora do Concurso de H'io de Janeiro, registrado
Letra para o Hino Oficial � com o pseudônimo de "Ti

-lo 36° Congresso - Eucarís- bagi".

minta: Só por um capricho;
por uma idíosincrasia in

eoncebí;el. ,O operariado
do Estado - aí está, sem di-
.

reito a nada, senão cair
môrto, Percebendo um sa-

tic'O Internacional.
Concorreram 176

\,

�'umerj)sos netos. ",

]-IOMENA.GENS OFICIAIS
O passamento do sr. Os

(ftr Guanabara �aúsou pro- '"

{uada consterl!.aça({ aos ni

�eroienses.· A Assembléia
J _egisl�tiva, em' homenagem
�; sua memór�a, solicitou à

Iamí_lla enlutada permissão
para custear os seus fune
rais. Assim, o corpo será

t "�nsportado hoje, às 11 ho

."às, par� à sede do Legisla-.
tivo fluminense, junto, ao
qual er_a. o extinto creden

ciado, dalí saindo às 14 ho
l'as para o. ceqlitério de Ma

l'I1í. Antes, haverá uma ses- .

�ão em· homenagem à me'
mória do jornalista.
O governador do Estado,

CiO ter ciência do aconteci

menJo, determinou aQ seu

Secretário particular que

ppdisse à família licença
para que o,Estado fizesse o

entêrro. Já havia sido acéi

to, anteriormente, eutrl?

tanto, o oferecimento da As-'
[embléia.

na dos que irão às

sufragal;em nomes cápazes,
nomes à :lltura -de enfren
tarem o descalabro e Q coi-,.
birem com desàssombro.
Quanta desordem, ,quan

ta de3::mestidade, -quanta \

corrup';3o, quanta, injusti
�a, estamos enfrentando, e

quanta
.
podridão se espa

lha, corno preambulo ao

próximo pleito eleitorp,l ...
Ao povo, que tudo sofre,

depoi� de promessas for
muladas [I esmo, sem o,sen

tidô de realizações, cabe a

grande l'esponsabilidade de
bem saber escolher' seus

ca!ldidé3tos, àqueles que tra
rão melhores dias ,para o

/

Estado e' para a Nação.
Não mais se deixem il�

dir, não mais se vejam en

volvidos nas promessas, nos
eternos 'cantos de cisne",
porqu� o seu mais sagrado
e inaliepavel dever deve

pairar adma, muito acima

ciosmtet'e�seiros, daqueles
qu� tudo farão apenas pa
ra se VH€ln eleitos.

,O POv') 'dev� lutar, com

desass0mbro, pela liberda

de, pelo direito, pela dig
nidade, porque jamàis olvi
dará () ."acrificio ingente
uos bravos de 1889 com o

regime J'E;publicano que ho

Je estão espE:sinhando fl'a,u
dulentamente! '

O !mü�� alto galardão
do Povo - a Liberdade -

está ameaçada. Élémentos
c sold,) 2e estrangeiros
prescrutmn, .. na tocaia ...

aguardan'lo o momento o

portuno �.nn�a desencadea
rem a :;ua peçonha doutri-

....BUM.

camari-

rária ...

IBGE
,

J

O nosso regime é do Po

vo, pelo Povo, para o Po-

v'o, e nunca para
lhas ...

A In,;peto'.:'Í7l Regional do Alert2, pois!

" I,.B.G.E. CO!l�unj,Cfl' :lOS can- Aproxima-se o tempo da
Jidatos :mérik� no 'Con- restauraç:l0 m�ral,. da rein

curso pala Agente de Esta- tegraçã9' dos '�omens de ca

tística qUi'! �� pro�as serão rate1,' impoluto, dos de 1110-

realJzadas po próximo dia ra1 sadia, d.os que não fra-
31, Don'tinga, em local e quejam,
hora .:\ ser anunciadl). , Brasil!

•

mentou, �omo estão
dendo a 16? Que

ven

tabela

PEREIRA OLIVEIRA & da Silveira - Paulo Cunha
CIA., Estabelecidos à rual- Ivo Luiz Carlos - Ivone

I '

Conselheiro Mafra, 6,
'

Gomes - Deoclides Santos
convidam os ,cidadãos, a- I Cunha - Hélio Martins .,.

baixo relacionados, a .Nilton Olavo Nunes - AI
comparecerem em seus I varo Marcos - Oscar Avila
Escritórios, dentro do - Augusto Barbosa da
prazo de cinco dias da Fonseca - Avelino Fernan
data desta publicação à- des - Osny Rafls - Flo
fim de tratarem de as- riana Borba - Jo'sé Maria
'suntos do. seu interêsse. Filho - Osmàr Butzhi _

DAS ALMAS GRANDES .. ,

Do. meu velho amigo e' àntigo correligionário,
dE:,putado Cal'uso Mac Donald, recebi, ant�-ontem,
generosa caixa, de generoso vinho Urussanga. Fun
da e profundamente co.moveu-me a cordialíssima
oferta, partida de quem partia e partida para quem

'

partia. Para não mandá-la ,di? g'raça, veio ela acom

panhada de uma fatura políticà, em forma de bi
lhete, no,qual o to.m ag4do. do Caruso se casava

com o fino sense of htfmor do Mac Donald. Com
efeito, o cartão ítalo-inglês informava que para'
curar resultado de, eleição não há nada como o vi
nho Urussanga. E a/ im'ensidade humorística estava
na porção remetida: uma caixa! A propriedade re

confortante e consolativa do presente é, de fato, in
questio.nável. Em 1950, lá mesmo na fonte, tive que
usá-lo co.mo. i-emédio con,tra o mesmo mal de agora,
provocado. pelo próprio fabricante. Perdido o pleito,
exausto dos trabalhos eleitorais, traçava já, com

êsse magnífico e indomável companheiro que é Tor
quato Tasso, as primeiras providências pal'a a mar

cha oposicionista, quando o Caruso Mac Donald
procurou-me e assegurou-me, em nome dos vitorio
sos, que seríamos respeitados sacratissimamente,
Cm'uso est�va austero e enérgico. Lembrou campa:
nhas passadas, que fizeramos unidos nos próposito3
e assegUl'ou-me que a vitória udenista seria come

morada em, casa; que 'eu não toparia ria rua neU1

mesmo com 'aqueles risinhos dolo1'idos; que daquele'
,

diá por frente iria haver paz 'e harmonia etc e, , -

etc, " Com essas cavalheirescas e 'úobres garantias,
deixei os companheiros e fui deitar-me .. De repente,
um estrondo pavo.roso! Mais o.utro! Outro mai,,!
,:t.evantei�me e fui saber que bombardeio ,era aq�e
le. Era .. '- o começo das féstas da v.ÍtQria. Perma
,neci apenas mais duas horas em Uruss'anga. E dê'
2 em 2 minuto.s, explo.dia um morteiro arraza

quarteirão, fazendo a pacata cidade estremecer, co

mo que submetida ao canhoneio da grossa artilha
ria de Montgo.mery. -Tomei dois cálices do cordial
Urussanga e abalei ... Depois, tocou a vez do pró
prio Caruso precisar do seu vinho para sedativo.
Foi quando apuraram uma urna de Cocal, que an
dara avionando. cçmi 'o Jyiz Varela é-.__que descera
na. Laguna, oiid-e, no lár paterno, fôra embarrigada
Os votos que nma estavam para o Caruso e paré3, o

Tasso sumiram, trocadas por cédulas pára- o Volnei,
'que na outra. urna de Cocal - 'ambas as seccões'
tinham sido no grupo escolar, com os eleitores3 in
dicados por ordem alfabética '- obtivera O votos,
Com,setenta votos aí enrttstidos, o Volnei 'elegeu-s��
e-o Caruso fico.u/suplente, Vem daí a certeza de'
que €) esplendido vinho'Urttssanga é ótimo remédio
para males eleito.rais. 'Com êle curou;-se o taruso.
Com êle devo. curar-me eu, que aqui' lhe deixo um

abraço, cheio de em?ção. e afeto.
Do cO,nvalescente

�,
:"IlB1.,

GUILHERME tAL
���....""""""",:-
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