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Em virtude de sua recen-

' mais brilhantes figuras, e a

te promoção o Ten, CeI.
I

população sentirá, por cer-
• I

,

Méd, Dr, Oswaldo Luiz do to, a grande lacuna que dei-

��
DIRlTOR

, t
Ru&enl d. I

Arruei Ramo.,
IERE.TE I

Dominlol f. i
d. Aqúino� 1

." ..a.c��"_"" I ,�,._...._....... - ------------�------::_ Rosário deixará esta Capi- xara.

Edic�hoje � 8 paginas Florianópolis, Domingo, 17 de JaQeiro de 1954 :1 Ctll...
tal, pois foi classificado no Ante-ontem, no Clube "12

R� f· �r-I·a-d-·e-"Dbata"O Dr Iderbal R da Silva :�':t��:::�e�:r�érCi- �:t�!!:�: �e Â:��:;!:
e110a .

u .. ter, :.:::::r:ãod:Sd:�,::.���::�a� il;:.S ;�!�;:�R:=.::rj� �:;;i;e:O::�::!:�:�:: :��;:;: S;i:;:=1�
b-

·

f
• -

ld nesta Capital, de há muitos ram parte todos .os médicos•
,.,.

e das comp.::.n Ias 10 ernaclo Silva desde muito cedo começou a projetar-se na VJ aIn.eress U
,

-

social e política do EstadovDos seus tempos de acadêmico anos vem servindo em Uni- desta Capitai.
na-Is de petróleo para o ·fornecimen'o datam as primeiras indicações do seu nome para encar- dades e Estabelecimentodo Saudou o homenageado o

gos de responsabilidade, se bem que distanciados das ati- Exército, aqui sediadas, sr, dr. Artur Pereira de
do o,leo crú à primeira grande "idades públicas, Completando o curso jurídico, iniciou-

Moço ainda, quando 1° Oliveira, apresentando as
se nas lides profissionais na maior e mais trabalhosa bano -

relinaria nacional ca de advocacia do Estado, que era a de Nerêu Ramos. Tenente, veíu servir na ex- homenagens da classe, Se-
-

tudo indicando Ali, por vários anos, de par com a, prática forense, ad- tinta 3a, B....I: A, C, e desde guíram-se, com a palavra,16 (V A ) Por importância o edital dívul- refinados, I f 1 V
RIO, ' ,

quiriu para o seu nome invejável conceito, que ogc 1'U, então começou a grangear os drs. Jú io Doin ieira e
um desses curiosos parado- gado há dias pela nossa im- que o mesmo ocorra em

tificou com a sua eleição para a Presidência da Ordem
o círculo de amizades, a es- Major Médico Dr. Ruy Por-

xos da econonll'a ínternacio- pr.ensa, solicitando o compa- meiados de fim de março dos Advogados do Brasil, Seção de Santa, Catarina.: N6 '

,

. tíma e o respeito de quan-nal do petróleo, é bem pro- recimento de concorrente dêste ano, Sendo relativa- seu trabalho diário" então, os mandatos dativos, de aSSJs,

Para o fornecimento de óleo mente curto o período expe- tência jurídica, eram frequentes, por que até so�icitados,vável que a Standard Oil
com empenho, pelo jovem advogado que se fazia espon-d 'f" d C 'bata-o ri'mental de uma refinaria, 'seja a principal fornece 0- cru a re mana eu,
tâneo- patrono dos desajudados da fortuna. Em 1935 a

ra do óleo cru para a pro- Esse edital, com toda a sua pode-se concluir, que antes
sua popularidade, na Capital, deu-lhe consagradora vi-

l �eus deveres, como de pro-.c ia d C b simplicidade, encerrava uma � fim dêste ano o Brasi tória eleitoral, elegendo-o deputado estadual. Na Assem-dução da Refinaria e u a-

d I d d fissional dedicado à mediei- O homenageado, visível-d notícia marcante para a lu- estará economizando mi- bléia Constituinte teve atuação destaca a, ao a o (!
tão, E' possivel, aín a, que

d d 1 t Ivens de Araújo, Barreiros Filho, Alt.amiro Guimarães � na, da qual se tornou uma mente emocionado agrade-não apenas à Standard Oil, ta nacional pela emancipa- lhões e O ares gas os t �o tantos outros. De 1937 a 1945 voltou .ao seu esc�jtório pro- das mais nobres expressões, ceu as palavras dos orado
mas outras companhias pe- ção do Brasil, em matéria início das atividades de sua

fissional. Em 1946, em memorável pleito, o povo catari- u'o{abilizando�se na círur- I
res, dizendo 'do s�u pezartroliferas a ela associadas, de petróleo, com efeito, o primeira refinaria, com ca-

nense, que o havia elevado à representação federal" foi , I '

�

gia, .com méritos ínvulga- ',em deixar esta Capital, on-1" edital sígníficâva simples- pacidade de 45 mil barris buscá-lo para' o Govêrno do Estado. Da sua conduta "naassim como o grupo ing es .

'.
I t t

.

res
.

I de conquistára amigos e co
'

11 mente que a refinaria de diários, o que a coloca entre suprema chefia do Executivo, do qua , no en an o se' VJU -'.. ,. "
'

-
_

representado pela She,
afastado por longo período, por motivos estranhos à sua Fossemos publicar todas ,legas, mas que assim pro-também sejam as fornece- Cubatão já está em vias de 'as' grandes refinarias do
vontade _ fala eloquentemente a just iça que o povo lhe_

as intervenções cirúrgicas I cedia. por fôrça da própriaderas do óleo que deverá iniciar suas primeiras ex- mundo, faz e lhe fazem, t.odos quantos não julgam pelo interêsse
(C

"

6 ') di
, à seu cargo e o fariamos,

I, profissão,alimentar a primeira gran- periências de produção_de ontmua na a, pag. imediatista' e pelo ofício de endeusamento de me IOCrI·
bd eludes. Na sua campanha de candidato não fez promessas diàriamente, muito em ora Uma salva de palmas co-de refinaria nacional a

,
.

f' ,

1
-

1 d

M I� �
mirabolantes nem jm"1Hl governar acima dos partidos. O so o izemos, uma vez ou roou as u Umas pa avras o"Petrobrás", a entidade que

. 8 Or.
.

ver nO
que prometeu fazer, fez, e, no terreno político, agindo outra, porque também a sua Dr. Rosário,reunirá e controlará todo o

,?

-

mesmo sempre partidária- modestia assim não nós per- O ESTA,D() se congratulapatrimonio nacionál da in-
mente, não desceu às perse- mitra, com o homenageado e dese-dústria do petróleo, guições políticas e �os ges- Com o seu próximo atas- [a-lhe, nas novas funções,

.

GRANDE IN'l'ERESSE IN-
tos mesquinhos. O seu go- tamento desta cidade perde toda sorte 'de felicidades,TERNACIONAL PELA

N d I
vêrno fo� exemplo de demo-

.él classe médica uma de suas pessoais e administrativas.CONCORllt:NCIA ABER-

nO O r es e cracia, de serenidade ede, "

T�:���A�O����O. �:b:��..:':�ç7:r·::�e::� ;Vereador ·Inlônio Ipóst.11Embor�R���� pa�sado (_li��e������i!:a (�':;_ t')l�a�::á���i��c::����::� :::p;r::: ;;í;itOex:;;:��:_ICP.::rd:t�::e��j:n�:e::�:;� 1·, .�,.
-',

despercebido, é de invulgar

I
paio Ferraz, em carta envia- da grande seca de 1951 a com

.
superior dignidàde,. natalício, o no�so mui pre-:

ada ·ao agricultor Osmani 1953, Ao contrário, boas ra consentânea às tradições sado e distinto amigo sr,
- '-'-

'r4.-achado". proprietário . da zões há para que sé admita ' honrosas de quantos o pre- I Antônio Pas�hoal Apostolo,JAZIDAS DE �URA- f Faz;�lda �'Il�'uá, em Cra- a possíbilídade de 'um. 11-1C-
.

cederam. Na Capital, asse. I do ftlto �o�iúh'cicdoc�l li in-NIO EM PERNAl\f7 le'ü-s, dis§'e: -

lhe)' inverno em 1954, vereu dar solução aos pro-
I teqrtmie.

da. 'bancada ao P,

Duto ' '-... - -� ..r. �;a-ItlflaiQ. Ferraz ade
"''' ---.""'_':-..,...�....,�que· a angustiavam: S, 'D, na C�1l'iara Municipaln'O f. C-O· rrel·o m iüu a hipótese da inter- água, liiz e- leíte, O }lriméít(), de solução já iniciada, foi desta Capital,

. <;(·');;210 direta da estrela concluído; e os outros dois;racionalmente resolvidos. Rea- Por suas elevadas quali-RIO, �6 (V.A.) do Pov.o'. cI'Alva, o planeta Venus, no}liZOU, ain�a, o abastecimen�ode água,�e Tubar�o e a rê-
dades o distinto anive1'sari-S d omunicaçao ' 'd' h' N'

de de esgotos de Lages. Manteve o ensino catarlnense noegun O C reg.l!l1e e c uvas no or-
nível singular que alcancara no Brasil. Porfiou, igual- ante é muito benquisto nos

recebida pelo diretor deste, acrescentando porém mente, em manter' em tráiego permanente toda a extensa meios sociais desta capital
executivo da Comissão Encontra-se entre nós, que nada de positivo se sa- l'êde rodoviária do Estado, enriquecendo-a de inúmeras e, lJelo seu acendrado e no-

1 d A
' A AI be sôbre o assunto, obl'as de arte. No seu govêrnQ feriram-se dois pleitos elti-

. bre sentimento, sempre a-Naciona e sSlsten- I desde ante-ontem, o sr. -

torais, hoje apontados como .os mais livres e dentocráti.
Ih 'd S t entante feito ao bem da coletivida-cia Técnica conse ei- CI es an os, repres

Preso cos de quantos houve em Santa Catarina. O poder" nas

R t d' M d do CORREIO DO POVO no mãos honradas de Aderbal Uamos da Silva, foi um ins- de, m.uito estimado pelo po-ro ena o e en on - .

,

Estado de Santa' Catarina, irumento de benfazer nunca desviado para rumos toro vo 'desta Ilh.a a quem te.m
ça, em recente' viageIl1

com sede em Tubarão. O '

•
tllOSOS, nem usado pára fins e�cusos. A sua administra-

d t d Abre os' re •

d
. cão p'aui'ou.se llela }nud,ência no terreno econômico-fi-e es u os so -

distinto colega deu-nos on- O rei o prfoO
-

C'ursos minerais no Po- tem o prazer da sua visita,
t' (J- nanceiro, fugindo ao aventurismo que tanto nos tem cas-

t tigado nesse setor, nestes últimos anos. Traído, nos últi-

L' t· DIAligno das Sêcas, o geó- informando-nos' que sua SUO O» mos dias 00 seu govêrno, por alguns abissinios que se teOIO IV8S D ti ..
logo fran.cês Aubert Oe presença nesta Capital pren- LISBOA, 16 (U,P,) _ O ajustaram interesseiramente à nova ordem, conservou a

t.lll·cas Para ad 60 n{ajestade do cargo, para deixil-Io com a fidalguia e a ILaru'e descobriu na .:1t'-se ao lançamento o ,'''Rei do presunto portu-
dignidade de· quem sempre soube ser vertical. Daí, sem

B b·d I d E concurso que o CORREIO g,.lê�", sr, Isidoro Sampaio '

a 18parte oci enta o S dúvida, porque a campanha que lhe moveram, de início, tão as homenagens de que
-

DO POVO e a FOLHA DA de Oliveira, terá de cumprirt d d P b l'essoou em repulsa enérgica da opinião pública, que o RIO, 16 (V.A.) _ A Rê- se1'ú merecedor, pm'tidas dea o e �rnam UCO
I TARDE vem promovendo, 3 anos de prisão, visto que [em, hoje, na coilta de um autentico líder e de Ulna da" de Ferroviária Leste Bra-

,

d'
.

guro de '

.

t' I 'd f' d t l'd d se.us amigos, adm.i1'ad01'es eln ICIOS ,se S, vitoriosamente e com êxito foi condenado num caso de mais es Ilna( as e querl as Iguras a nossa a ua 1 a e.
"1' d' I RI A data de amanhã é a do seu aniversário natalício. "I elro eneomen ou a . 'correligionú1'ios,. às quais,llranlO, .

espetacular,' nestes últimos fraude complicada e de ten�
Nas demonstrações de apreço e afeto que receberá �e F, A, dez locomotivas elé- O ESTADO, prazeroso,. seA existência de tais ..:nos, Para as demarches em btiva d� subôrno de um t d d '{ I E t d I

-

"'li' I t
'

l' 1.I o os, os qua l:all es (O �s.� o, ulDa cone lIS?O po era' seI' l'lcas para as suas· mnas 1ssocia, desejando-lhe mui-l'ndl'Cl'OS, al'nda comple- tôrno dessa iniciativa dOI funcionário, Seu recurso à repetIda pelo Ilustre catarmens"" Neste pais ser homem ' "

d 'd d d( ,( ....
. alaIS proxlmas a CI a e o tas felicidades, extensivas àtamente desconhecida grarjoJ� órgão

porto,alegren-I C,ôrt(, Suprema foi rejeita- de bem ainda vale muito,
',,___ Sal,vador, . f 'l

daquele Estado, é mui- sbe;
esteve neAstla ,cdapüGal tam, oe,

d '1 I,R.,'-P8ULO FON'f�...
-

'Dessa encomenda já fo-
�xma.. aml ia,

, ,em o sr, CI es omes, Quatro e seus cump ices
l'�m desembarcad�s, nesta _to interessante aSSlna- d 1 Iiretor do jorna e promo- lamhém deverão cumprir capital, três locomotivas,lar, pois,

.

se trata de tor dos seus' empolgantes pen:.s de prisão, porém, um
óxidos . amarelos . de Concursos, que, êste ano; dêlel.:, o comerciante' Fran- Na data de amanhã '1 om,enagens qüe o ilus
urânio ,em terreno serão lançados também em e;scc< da Silva, está fowagi- vê transcorrer a do seu 1re aniversariante re-
g'nal'ssl'"COS atravessado São Paulo, cio • ,.

al' b' d IélmversarlO nat lcio, O l:e era' e seus corre iGratos pela \ visita dos ---�--------

'por pigmatites, visiveis prezados confrades, aqui 'limes, Brasilei.. Isr. dr. Paulo Fontes, eionários e amigos.
a 30 quilômetros a oes.., lhes renovamos a nossa dis- Prefeito Municipal da ° ESTADO cUinpri- Tem Novo Olre-. te de Arco-Verde, no posição em auxiliá-los no ros na lodia Capital. menta-o.

I I
:

município de Sertâriia. que de nós estiver ao al- S, PAULO, 16' (V.A.) Por tão significativa tor O nst tutoDe acôrdo com o pa- cg_nce,
A Comissão Executiva do

data muitas serão as O' 1.1 Crecer daquele técnico ' Pril1J,eiro Festival Interna-
DEPUTADO' SAULO Iva uo ruz

O S INDU C'ional de Cinema do Brasil
�, RIO,16 (V,A.) _ O pre-da Unesco, ora emmis-

II
- éicaba de receber uma car- OI Tempo RAMOS sidente da República assi-

são no Brasil, seria al- tCi do sr. p, K. Mukerjee, da nou decreto, na pasta da
tamente valioso fãzer Colour Filme' of India, na Previsão do tempo até às Há dias se encoritra nesta Saúde, nomeando o dr.
pesquisas mais profun- �m ·St!. Catarina <lual êsse tradutor e distri- 14 horas do dia 17, dd�de o nosso conterr�neo Françi!'ico da Silva Laranja
das naquele setôr,a, buidor ,indiano comunica I Tempo _ Instável, com sr, dr, Saulo ·Ra�os, depu- Filho, ocupante do cargo de

fim de assegurar-se �o RIO, 16' (V;A.) - O mi- que está interessado em chuvas e trovoadas, .' tado federal pelo p, r, B ..
, medico cardiologista, classe

, nistro do Trabalho baixou exibir na India, Paquistão, I . Temperatura�, E�tável. Hospedado no La Porta 0, do Quadro Permanentevalor dos sinais de urâ- 'c 1 f 1 V t V f H 1 'I
' !,

d I d dr,ortaria designando Rafael Bilmânia e ei ão, i mes en os _ anavelS, res- ote o I listre catarmense o nstituto e Aposenta 0-nio que êle acaba de re- Cruz Lima e Lourival Sch-I brasileiros, dos quais se tor-
I
cos'. tem sido muito visitado. na e Pensões dos Indus-',.

conhecer,
f

de qu� �elo midt, membros da Delega-II �ou, se�undo suas próprias' Temperaturas '_ Extre- O ESTADO apresenta L'i1lI ios, para exercer o car-
,momento constitUI a- cia de Controle d,o SAMDU'Jexpr�ssoes, grande' aprecia- mas de ontem: Máxima vO�Q� de feliz estada. nesta go, em comissão, de diretor'

...............-.penas. um indício, • em Sania Catanna, I dor, '�7}i: MínÍl�a 21,5, ('"pitaI, de InsUt�to Osvaldo Cruz, I .

.�

N. 11.804

tos o conhecem, pelas suas

elevadas'qualidades, não só

de militar cumpridor dos

servido, leal e desinteressa
damente,

que, após experiências na

linhà auxÜiar da Central do
Brasil, com resultados .sa-

,

tisfatórios, _estão sendo re-

�.nbal·cadas para a Bahia,

r

tinho de Moraes, cujas ora-

ções, por justas e significa
tivas, foram fartamente a

plaudidas,

Político estimado, negoci�
:nte honrado, o sr, Antônio

A.1Jostolo tem assegurado
lugar destacado nesta Capi
tal, como elemento tmba
lhado1' e sem.p1'e pl'Onto a

:ervÍ1',
No dia. de hoje -muitas se-

j lUSO DA GIDADE .. ·

Você não vai trló\b::.
lhar?
Eu não! O mél'lto

agora anda às av<;!s··
sas por aquÜ Não
viu o caso do MOi:lcir
Oliveira? Agora eu '

vou-é arranjar' pisto
lão! E escrever bm'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M ,E D· I� C" O S I ADVOGADOS ,I
MÁRIO DE LARMO'I DR. ALFREDO DRA�WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI .. i ADMINISTRAÇÃO

CANTIÇAO I
CHEREM W 'MUSSI

-

ROS VIEIRA I Redação e. Oficinas, à rua
•

, Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

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

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
nR. ANTÔNIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.'
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS, - Santa Catarina -

• RAMOS.
Doenças Internas

.

Ex-diretor do Hospital
'

MUSSl Gerente: DOMINGOS F. DE

CORAÇÃQ - FIGADO Colônia Sant'Ana. -

..,-:- MÉDICOS - AQUINO.
RINS""':'_' INTESTINO::) Doenças nervosas e men- ,CIRURGIA.CLíNICA ADVOCACIA .Representantes i
Tratam'enio moderno da .ta is.

-

GERAL·PARTOS e Representações A. S. La-
, .:: .SIFILIS ' Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório - Rua Tira- 'RQa Tifr�'dentes n, ':9. ,t;ializado das DOENÇAS DE '-- Rua Senador Dantas, 40
d

'

C lt d 15' 1 ADVOGADO:'
,entes,,!.l. : onsu as as .as ",9 SENHORAS, com modernos '- 50 andar. ,

'H
"

horas. Dr. Estêvam Fregapaní'. ORARID: métodos de diagnósticos e Tel.: '22-5924 - Rio de
Das 9 à�-l1 e das 13'à,s 16 FONE: 3415. tratamento.

Causas cíveis e trabalhistas
Janeiro.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ HISTE-
CONTABILISTA:

T I C 3 -4 E t 't' Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Uda.
e .: ons. - ,415 - Res. a -,- s rei o. �O --; SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
_ 2.276::' FlorianQpoJis. T�L. -.;6245; _ METABOLISMO BASAL As.sfun.tos fpiscsais em geral. 21 - 6° andar. I. ,

• Edi í�IO)'I A E"-5° andar

D'R'. RO"II'EU B'ASTOS DR. MARIO WEN-. Radloterapíap or ondas Te!.: 32-9873 --São Paulo
lU _ eurtas-Eletrocoagulaçâo - ASSINÁTURAS

PIRES
: DllAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. (Mi).RIO LAU- Na Capital

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.
RINDO

Ano Cr$ 170,00

Com .. prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano, Semestre Cr$ '90,00 I
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João, n. 1, 1° andar _;_ Edifício do e No Interior ,

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - TeCM. 7-69. Montepio. DR. CLÁUDIO IAno
Gr$ 200,00

Janeiro
- Consultas.: Das 4 às 6 ho-' Horârio : Das 9 às 12 ho- Semestre Cr$ 11�,00

CLíNICA .,:GERAL DE raso
' ras - r», MUSSI., BORGES Anúncios mediante con-

ADULTb� E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS trá to.

Oonsultério : Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. MPSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

Varg.as, 2 _ BIGUAÇÚ.
I. Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal p�lblicados, não serão

devol-I� liÕiá�!o: Segundas e Quin. OLHOS -. OUVIDOS powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides .

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

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

hoi'as > .-'
'

'I
ESCRITóRIOS sabilizá pelos. conceitos emi-I Lotes de terreno' situados na Vila Flórida·

-

�,

Re�id.ência _ »: Hotel I" DR. JÚLIO DOIN
D'AVILA Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados. Estreito, em prestações suaves e sem juros;

�10 T 1 2021 'CIRURGIA GERAL !SãO Jorge, rua Trajano, 12 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
- apt.. <t e .. .

I VIEIRA Doenças de Senhoras
- 10 andar - sala 1.

' ...(�).-.().-.()�� i medindo, cada um, 13 x 50.

'DR. WALMOR ZO- _ Proctologia - Eletricidade Rio de Janeie-o - Edifício I Uma vila de alvenaría na rua Arací 'Vaz Callado;
l\f'd' Borba Gato, Avenida Antô- Farmact·as Uma Casa de alvenarf F d M h d

MER GARCIA' ESPECIALISTA EM DOEN.,
,

e ica
e a venarra na rua ernan o ac a Q"

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor nio Carlos 207 - sala 1008.

I . Oit� cas�s de alvenaría na Avenida Mauro Ramo�
D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone: de PL:intão (cinco financiadas pela Caixa Econômica);
Nacional· de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica 1.507. i DR. CLARNO

.- Um -terreno na Avenida Mauro Ramos medindo
U

.: id d d B '1 1 G 1° Dia Santo _ Farmácia+jg 20 x 2280'
mversr a e o rasi Geral-do Rio de Janeiro, na Consultas: Às 11,30 horas •

I' "

Ex-Interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à t�rde das 15 horas em GALLETTI da Fé - Rua Felipe Sch- Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito

Maternldade-Escula Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO - rr.idt.
. I medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

'

(Serviço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João ' Residência: Rua Vidal Rua Vitor l\1eirelles, 611.
.

2 Sábado (ta�de) _ Far-'
....---

'

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3,422. FONE: 2.468.' mácia Moderna':"" Rua João
Ex-interno do Serviço de C D t

.

t N Fio' .

n' liurso no
.

epar amen o' a-
DR. GUERREIRO DA -:- na opo s - Pinto. OLHOS - OtTVJl)()8 - !fAIUZ • GAlln" -.,. ..

Cirurgia do Hospital cional de Saúde
.

... ... " •

I. A. P. E..T. C. do Rio de Consultas diàriamente das FONSECA'
....:-� 3 Domingo - Farmácia i DR. GUERREIRO DA FONSECA

,

Janeiro 10 a's 12 horas. Moderna - Rua João Pin-
'.

.__'_II-ta •• B---
Especialista do Hospital I I I

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

MédiC!1'Cd:ri:ao::ital d� 3as. e 5as. feiras de 15 às .Moderna Aparelhagem n ormações to. _,' �eGllt& de Oeutos _ Ex�m. d. J'uado do Olho para

às 18 horas. Lâmpada de Fenda - Re-
'

U'.
9 Sábado (tarde) - Far- ,1j1...Ufe&(lo da Pr...lo Ai'tuial.

))OEt'<jÇAS 'DE SENHORAS Atende no Hospital 'de f'rator _ Vertometro etc. _ leiS, ."

S t A
A •

'Modena Aparelba�tm;
'_ PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas. Raio X,' (radiografia da Ca-

macia an o ntomo -"( C.ulllt6rla - VI••o.d. ,. Oar. p,... L
.

'Cons' Rua João Pinto n 16 O leitor eDcontra�á, nes- Rua uoão' PI'nto."
-

'.""",':'" f ' ',','
' •

,

'. "
, Consultório: Rua Vito,r b ), - R tir d d ,C - r

.."""

das 1600 às 1800. . .
e'ça·· e ira a e, Oll- taveeluna, iJ;,lformlJçoes que 10D' F"

,

, , jMeireles, eS_9ulUa com Sal-. pos Extranhos do Pulmão e nC'�8slta;, diàri.tm�nte 'e de

I
' " oml��o � ,armac�a

horas. '

danha Marinho. E f
i

lmedlato ; ' Santo Antônio - Rua Joao
PI' h- ti'

so ago. a'

,� a. man a a enc e :Reshiência : Travessa Receita para uso de Oculos. JORNAIS' ,Telefont'. Pinto.
.

."..,....,..-----...-----------
dlàrtamente no Hos- Urussanga 2. _ C ltõ ,.

- V· d O E t d' 'O
'

p�"$'
-

Pita I de Caridade. A '102
onsu 0lJ_0 iscon e s a o 3. 22 16 Sábado (tarde)

,

OJ• A •
,pt., . de Ouro, Preto n. 2 '- Altos

IA
Gazeta 2;656

-

_

M

eResldêncla: '

� - da Casa Belo Horizonte). Diário da Tarde 3.579
Farmácia', Catarinense _' ,

$'Rua: General Bittencourt DR; VIDAL ! - Residência - Felipe Sch- Diário da ManhA .. , 2.463
Rua Trãjano. '

A'n. 101. ' CLíNICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Tel. 1.560. A Verdade 2.01(1
,

17 Domingo _ Farmácia
\.

I /- f
- �._�

,.iTelefone: 2.692. CONSULTóRIO _ )!"eli-'

I
Imprensa Oficial 2.688 Catarinense _ Rua Traja- � i

_

I pe �chmidt, 38., ' DR. SAMUEL HOSPITAIS
" I ffi- DURAI1TE TODO DIA '

DR. ARMANDO 'VA- CONSULTAS - Das 4 FONSECA De Caridade: 2.314,1 n023 ,S,áb'ado (tarde) (I" nos VAPCJO&. �.
LErRI,O DE ASS'IS .

'" 6 h
- CIRURGIÃO DENTISTA j (Provedor) . . . . . . .

I
" J

,

'

I
él, oras.

" . . � . ··1 (Portaria) 2.036, Far�acla Noturna - Rua
,II �"

••
�

tit
- MÉDICO - RESID11:NCIA - Crispim Jonsultono e Resldencla.

Ne"
'

R ".831 ' Trajano. I MD' - <;f'R F d M h do' 5 reu amos ..... , U

I
h

-

Dos Servi<:.Js de C.línica ln. M' 25
ua ernan o ac a , .

l\f'l't
.., ,

• tira Cl" G I C·
. I I ar .. ; . . . . . . .. 3.157 24 Doml'ngo - Farma'cl'a _� ,--, -

'"
_C<.

'

fantil da Assistência Muni
,. .,

I
mica era - J-rurgJa S- S b t'ã (C

-
-

•

I FONE _ 3165 '

B cal 'De tad' ras Pontes ao e as I o asa Noturna - Rua TraJ·ano'. -
-:: _" - ,»

"'" � � �
cipal e Hospital de Caridade.

. . u nu. -

d S
•

d ) � 7�1;;;;', '

I Móveis e fixas.' ,
e

� a.u e . . . . .. 3.15! 30 S 'b d (t d)
,. r'

CLíNICA MÉDICA DE I -'" 't l\:latermdade Doutor
a a o ar e . �

CRIANÇAS E .ADULTOS DR. ANTÓNIO MO- :r��Á�u� .n�:a�:�:�l:� Carlos Corrêa ... 3.121 Farmácia Esperança'- Rua
• - �

� Alergia -

I .,

'

'.

•

., CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra.
Consultório: Rua Nunes I NIZ DE ARAGÃO "exta-fel,ra gas 10 as12 ho-

GENTES
Machado, 7 _ Consultas das ras, e das 14 às 18 horas. -:-

C.orpo de Bombeiros
15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO. Das 8,30 às 12 horas aos

Serviço Luz Oleela-
Residência: R tTa Marechal LOGIA sába9-os. "

-

CLíNICA NOTURNA
- maçoes) .

Guilherme, 5 - Foné: 3783. Ortopedia .
-

.
as

Polícia (Sala Ctlmls�
Consu-Itório: João Pinto,' �uarta e g·exta-felras das 19

sário)
18.

'

as 21 horas.
Po-lícia (G�b:' D�l�:

.

Das 15 às 17 diàriamente. gado) ....•.....

Menos aos Sábados
Res.: Bocaiuva 135.
fone: - 2.714.

/

Indicador Prutíssíonal
�.

O ESTADO

31 Domingo - Farmácia
.1l.313 ,Esperança - Rua Conse-

2.4041lheiro Mafra. I
O serviço noturno será i

2.038 efetuado pelas farmácias

_ _Sflnto Antônio" Moderna e
2.594 -

Noturna,_- _situadas às ruas

João Pinto é Trajano.
DR· I. LOBATO

FILHO

......-..

o ES'fAUU

I
!
I
,

ULTRA SO. O
TERAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
TO PARA INFLA.MAÇOES E DORES.

.

TRATAMEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E lNFLAMAÇOES DA Cl\BEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
�QNSULTÚRIO - VISCONJl� DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO aORIZONTE.
RESID1!:NCIA _ FELIPE SCHMIDT N. 113.

Negncins de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

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

sa de alvenaría, situados á rua Présidente Coutinho'
.Duas casas de alvenaría e uma de madeira

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

Pernla-Restaurante
Salão de bar e sorveteria, salão de refeicões cozi

nha, depósilo e casa ele r l( Jadia, tendo uma· áre� 'com
Lente. para o mal' para uma churráscaria,

_

Funcionando à mais de quatro anos à
Maio ,748 .

.::.. Estreito,
Rua 27 de

Aceitam-;;e propostas .

/

•. �.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NÀ SOCIEDA,J)E
_BTAuo

esgaravatar as narinas com

os dedos ou assoar-se com cuja covardia se queixou o
cepción;almirante Huighens;

1651 d A
- em 1837, a bordo da

Procure assoar o nariz
- em , o pa re n- ,

tonio Vieira vem ao Mara-] corveta brasileira "Maceió",
suavemente, 'conser-

' I
d 1 'nhão a bordo da caravela morre bravamente no com-

van o

°t etnço apenas I "N. S. das Candeias" na

I

bate naval do� "Cerros de
em con ac o com o

ros-,
.

I

I
na residência de seus geni-, to. _ SNES. companhi� dos padres Ma-

I
San Juan". o guarda ma-

tôres, uma la,u,ta mesa de
I

nuel de LIma, Mateus Del-I rinha Tomé Justiniano
E. finos doces, ao seu grande

I I gado e Manuel. de Souza; G I.

' onça ves;
número de amiguinhos; - em 1809 nasceu em, -

, .'

-em 1844, morreu em"

- Sr. Antonio Carlos - A data de amanhã 3'1' Queluz, Minas Gerais o se-

Transcorre, nesta data,.o Dutra; ,I sinala a passagem do 'mi-I nador José Joaquim Antão Caçapava, onde' comandava
aniversário natalício. da

I
- Menino Early, filho do veisário natalício do preza- Fernandes Leão ex-presi- uma' divisão de tropas do

exma. snra. d. Izaura Bea-' sr. Ten. Daví Moura Lima
I
do colega Hilton Lobo, com- dente das provincias do exercito em operações o

triz da Silva, esp�s�_do sr.' e exma. esposa; .1 petente f��cionário da 11'1- Rio Grande do Sul e da brigadeiro Felipe Neri de
Aricomedes Esperídião da' - -s-Snra. Jurací Sales; prensa Oficial do Estado. Bahia e antigo ministro da Oliveira;
Sil�a, funcionário da Dele-II'

I'
marinha e da agricultura;

- em 1867; morreu em

gacia Regionad de Polícia, - em '1817, o capitão
. Petropolis o ex-presidente

desta Capital. .

.

I Elias de Oliveira cumprin-
Dama muito relacionada

_ PULMOSERUM do ordens do general Cha-
do Rio G. do Sul e antigo

nesta capital, pelas suas e-:. T6nlco Re.plrat9rio
.

gas Santo, transpõe o Uru- ministro da Fazenda e da

levadas virtudes, a distinta
O P O B'Y L

• guai á frente de'2õ'o mili- Guerra o barão de Urugua-
aniversariante será home-! cianos e derrota o destaca- lana (Angelo Moniz da

I fleado - Prl.ao de V.ntr•
.

nageada pelo seu grande
I

mento que Artigas tinha Silva Ferraz);
circulo de amizades.

I
- RHINllMIDB - em S. Fernando, Missões;

Sinu.lt•• - Coriza :- em 1884, no munici-
O ESTADO, respeitosa- - em 1824 - foi entre- .

d R
�

C' I

mente,' apresenta felicita-
OI LA.ORATÓRlOS A. IAIllY, _""". - Sn. MécliCOl • Fal'lllClCivtk"

C" 1 de p10 e ussas, earà pro-
"ué, a,._ deu difkuldodM de b"porla,••, c.nlinuam ••• a"lra,ie • gue a aXlas o titu o

ritmo d. fabricll4ão • prollla .lIt,... d........,..ial.... - '.dido. Cavaleiro dá Imperial 01'- cede-se a abolição da escra-
'

.

�;RDIS. la • Rua Mal. Deodoro, 521 • CURITII'_ dim da Cruz; vatura: . I
, , ",flORIANÓPOLIS '. �

- em 1809" morreu em' -"�-:;::':ein '1913, �ealizou-se
Humaítá �e!ll cons�q�en- a inauguração do trecho Icía .do ferim.�nto., recebido final do caminho aéreo do

I
na batalha-do 'Itororó, O' Pão de Açúcar:
br�vo paraense general

- em 1915, morreu o
,'Hilario Maximilliano An-

Il tun�s de Gurjão ;
ilustre republicano doutor

- em 1885 -. foi lançado Bernadino José de Cam

ao mar o encoraçado "1\- pos Juúior ex-presidente
quídaban", construido sob do Estado de S. Paulo, ao
a fiscalizacão do chefe da 1

,
� . tigo senac 01' e ministro ck

esquadra José. da Costa

I Fazenda;
A.zevedo, Barão do Ladá� .'

André Nilo Ttuu.eco
1'10;

em 1888, faleceu no

Paraná, o general' José.V dLuiz .da Costa Jr. que foi' en e-se·
um dos oficiais mais ilus- I

tres da arma de cavalaria. Vende-se uma cadeira de

I
- em 1891, Morre no

t dentista, com 2 pistões, mo

I
Rio de Janoeiro o barão de tal'. etc.

.Macaubas (doutor Abílio Tratar com Amaurí Bot-

VERÃO

Ei-lo em plena estação, puro e rosado!
Nascem os dias lindos e cadentes
E, após a noite, o seu manto estrelado,
Brilham nos cé6s os sóes resplandecentes ...

I, ,

Os passarinhos trinam de contentes,
Num mavioso som bem compassado,
Derramando. no espaço olores quentes,
Como saudando ao grande Deus sagrado:'

Desabrocham os lírios na campina;
Pende na haste a violeta pequenina,
Murmura o rio pálida canção .

É que o sól dá o alento pressuroso
Para saudarmos o verão ditoso, ..

Que nôs robustace a alma e o coração!
.

. � .

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Janeiro de' 1954

ANIVERSA'RIOS:

SNRA. ARICOMEDES
DA SILVA

ções.

FAZEM ANOS, JIOJE: ,_

- Menino Abrahão, fi-
I

lhinho do sr, Francisco Ro-Iberto da Silva,' industrial AGRADECIMENTO

MARIA JACINTO DOS SANTbs, depois de

longa enfermidade e de ter sido submetida a uma

delicada intervenção cirurgica, vem, de público, ex
pressar seus agradecimentos ao ilustre cirurgião
dr'-' ROLDÃO CONSONI, pelos elevados conheci
mentos profissionais e espírito devotado ao nobre

, apostolado, .em cuja missão, 'abnegadamente se vêm

conduzindo, não medindo esforços em atenuar os

sofrimentos tísicos de seus, semelhantes.
Externa, também, seus profundos agradecimen

tos, às Irmãs LILlA e JOCELINA e à Enfermeira

ODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que

sempre a trataram, com devoção e pondo à prova
a grandeza de suas missões.'

Que Deus, na sua infinita bondade, sirva-se em

abençoar e proporcionar, com os meus melhores
agradecimentos, muita saúde e felicidades, aqueles
que me trataram.e me restituíram ao seio carinhoso
de minha-família,

de, vê transcorrer na data
de amanhã, a do seu ani- I

versário natalício, a exma. I
snra, d. Adelina Barro� da (

Costa, esposa do nosso con- I -�_,_--------------------

terrâneo sr. Bolivar Nati-' • '

v�da?� da Costa, alto fun- Hamilton E.spezimcionario do Banco do Bra- '

sil naquela cidade. I .

O ESTADO
,A Casa Crediolar, de FARIA &- Cla. LTDA., estabe-

apresenta, lecida à rua Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa' à sua dis
respeitosamente, felicita- I

tinta freguesia, que o Sr. Hamilton Espezim, deixou

ções. suas funções de cobrador da mesma, não estando mais
,

portanto, autorizado a' receber qualquer importância
em nome da firma. '

'

Araujo; '';'
Avisa ainda que não 'se responsabiliza por

paga-,
18 DE J.t\NEIRO

, I mentes que venham a ser feitos ao .,mesmo a partir des- A data de hoje recorda-
___: N I' . d I _ .

ta �ata, bem como por q_ualquer ato prati.cado pelo. ci-
no .

, a a egl'la o ar v�n I dadao, em ,que entre em Jogo o nome da fIrma.
,

s que._
turoso do sr. Alvaro Acc1O- -Outrossim convida o referido cidadão a comparecer

- em 1567, o govt!l'llador
li de Vasconcellos e de sua' nos escritórios da firma, afim de prestar contas de sua geral do Brasil Mem de

exma. esposa, vê transcor- divida, que monta aproximadm:nentt!, em Cr$ lZ.000,oo, Sá chegou aO Rio de Ja-

reI', mais um aniversário (doze mil cruzeiros). 'neiro com uma esq1.ladri-
de seu natalício, o

galante)
lha composta de trê& ga-

Florianópolis, 9 de Janeiro de 1954
'

menino João Artur, que,
,

leões e .outros navios de menina,
por este motivo, oferecerá, FARIA & CIA. LrDA. guerra ,em socorro do seu de côr.

residente em Bíguaçú:
-. Snra. Maria, Joana

Silveira, filha do sr. - Ale-
xandre Silveira;
- Menina Lucia-Maria,

filhinha do sr. Haroldo Vil-

lela, tesoureiro da Peniten

ciária do Estado. i
! I

SNRA. aOLIVAR NATI-;

I,
I

I
Em Curitiba, onde resl-

VIDADE DA COSTA

FAZEM ANOS,
AMANHÃ:

Concurso
"

Até 12 de fevereiro ficarão abertas na Capital dêste
-Estado, as inscrições pàra o concurso de OFICIAL. AD-

,

MINISTRATIVO do S.P.F; (-vencimentos mensais de
Cr$ 3',580,00).

Se V. sa. qüiser receber umr. cópia das provas dada:;
nos três últi.mos concJlrsos e mais o programa e as ins·

ruções do que vài ser realizado êste ano pelo DASP,
remeta trinta cruzeiros (em 8'2los do cOT1'eio de Cr$ 1 e

Cr$?) �..E.S_CDL...- Caixa, Postal �OJô--- Rio de Jane11'ü.
ESCOL -:- Informaçôes e pontos para cemcursos.

10 Preceito do ,dia
ASSOAR O NARIZ

As poeiras do ar respira
do e as, secreções; muitas

vezes contendo micróbios,
acumulam-se nas fossas na

sais e devem ser removidas
de quando em quando. Isto
se faz com o lenço e assoan

do o nariz. E' anti-higiênico

violência.

aprendiz de uma viuva Ou

de uma senhora só. (Reg, no Depm·tamento de Educação)
"Precisa uma empregada MATRíCULA: 'DUi'ante o mês de janeiro, na Li-

para tomar conta de uma vraria '-Lídel� - Rua Tenente- Silveira.

Florian�polis, Domingo, 17 ele Janeiro de 1954

� � IHJlje . e alDanhã �D passado"
17 DE JANEIRO

I
sobrinho, o' capitão-mor Es.
tacio de Sá, que desde 15fi5

A data de hoje recorda- guerreava contra' os ta-

nos que: I moios .

- em 1631, Pedro Tei-]- - em 1636,' travou-se
xeira Franco e outros' ca-I terrivel batlaha de Mata Re

pitães destroçam um corpo donda em Porto Calvo, A
de holandeses em Olaria! lagoas, entre, as tropas do

proximo 'de Olinda; general espanhol d. Luiz
- em 1640, das quatro de Rojas y Borja e as ho

batalhas navais, entre a ar-Ilande�as comartdadas pelo
mada luso-espanhola decon-I,

coronel polonês Arcízewski;
de da Torre e a holandesa, - em 1817, o capitão
Estes, foram novamente re- Elias de Oliveira passa .o

pelidos e retornaram para Uruguai desaloja o desta
o Recife. O principe de Nas- camento inimigo' de São

sau fez enforcar alguns.dos Fernando (Missões) e in
comandantes de navios, de cendeia a povoação de Con-

Cesar Borges;
- em 1893, é criada a

Escola Normal de Barba

cena, Minas Gerais;
- em 1910, morre

Washington, Estados
em

Uni-

Precisa�se
Oficina Mecânica,' São

Cristóvão, rua' 24 'de Maio,
dos, o eminente pernam
bucano ministro -Ioaquuri
Aurelio Barreto Nabuco de no Estreito, precisa de um

meio-oficial. 'Tem' que ser

competente, senão é favor
I

não. apresentar-se, Também
necessita 'um aprendiz de I

14 a 16
.

anos. Preferível

sem importância

3

��o Uonqnistador"
EM ONDAS CURTAS E l_ONGAS

-
. -

uma crlafao .

RCAVrCTOR
�ste � um rádio' que marcará época na his
tória da RCA Victor, a história das .suas

conquistas nos domínios da técnica moderna.

Agora, com "O Conquistador", você terá uma

recepção estável, lirnpida, agradável. E poderá
sintonizar as estações mais distantes, nas duas

faixas de ondas, sempre corri a mai6r facili
dade. Procure conhecer êste modêlo RCA

I Victor, em lindo móvel de 'matéria plástica.
,

E leve para casa o rádio --qúe você desejave,
I

o NOVO MontLo 8-52 é doiado de:
5 válvulas. Ondas curtas e longas. AlIo·
falante de imã permanente • Tomada

para fácil ligação de loca-discos. Trans- .

forTrl4dor para: 100,120.180 e 220 volt»,

{, -�.
.�� �',_,/� �� _'

.... ;',-�--
'

j,

IRCA'ViCTOll
"

-�.
LIDO�l. EM RAD.JO E DISCOS ...

"

'1,...' � "�I�lBA �M ,��VliAO I (
- .

Alvaro' de CarvalhoDr.
Despede-se dos 'seus clientes e amigos e comunica

que tendo seguido para o Rio de' Janeiro onde perma
necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es
pecialização, está ao inteiro dispôr no que permitam os

seus limitados prestimoso
.

Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme
- Rio - 'fel. 37-0528,

'

Human!dades Irt--, 91
CURSO BOSCO

AVENTURAS DO

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

.,/;-

\

•
",

ZE-MUTRETA •..

\

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O -13 st"3r:d O E s p O r t ivo'
...._���)�I..()o_,(l_ u _. * o g: _ g' • _l..........

- -

HOJ____ DE RE'MO
COATA.RINE

TAS, GADO.
SES C R1001AS, - BAIANQ·S� CAPICHABAS, PAULIS__

as· ���PERNrAM-BtíJCAN.O'Sos CONCORRENTES

dos 500 metros, arvorou, Pernambuco. Não diremos
Barata esteve, em seguld-i, que vai para o primeiro
na garage cJ.o Flamengo. pôsto. Tem harmonia, uni
onde consegu�u um skríf, forme e vai lutar seriamen
r-ovo.

I
te (muito próximo) .

entre

PERNAMBUCANOS o os ponteiros da última pro-
Devemos observar uma va da competição.

coisa nessa intensa movi- PARAENSES E

mentação da Lagoa, nestes

dias que se antecipam ao FLÚMINENSES
Campeonato Brasileiro de Embora venham, se de-

Remo, (domingo). E' para clicando com afinco ao eu

. um conjunto que poderá saias, demonstrando mes

se constituir numa'. "bom- m9 certo avanço no remo,
ba" dentre as represent.a-I as representações paraen

ções que aqui vieram, sem

I
ses e fluminenses não com

intuito de levantar � c�r-I tituirão �erigo para os

teme, Trata-se do "OIto de I vanguardeíros,

. '\

Sensação na Lagoa _ Rod,[4g0 de
, t�

�

freitas --

-

fuyorito o oito de' Santa Catarina
As atenções do mundo 1.0 PAREO 4 COM dora do último páreo de

,
CAPIXABAS em m'édia 34 remadas por

esportivo nacional estão
t PATRÃO � 1 - Bahia; 2 domingo..Houve também n,' O "dois com" capixaba! minuto e fazendo forte ehe-
,'.

I

voltadas as pugnas desta - Espírito Santo; 3 - São "tiro" do "quatro com" 'e «Arroela e Henry)' contí- I gada o "dois sem" (favori-
manhã, na Lagôa Rodrigo I r aula; 4 - Pernambuco; ,5 "quatro' sem" eatarínenses..

'

nuam 'com suas apresenta-Í to absoluto da prova), gau
de Freitas, na Capital da 1- Pará; 6 - E. do Rio; 7' Saíram juntos e o conjun-' ções, sendo o favorito' ao-I cho marcou 7'55". Não te-ri

República, quando será1- D. Federal; 8 -'Rio G I to com timoneiro chegou rsoluto_ da prova. Ontem, competidor próximo. ACO;l
disputado o Campeonato do Sul; � - Santa Ca'arí-] nos ,2.000 metros com 7'19" deu uma saída forte e caiu teceu também o "tiro" do

Brasileiro de Remo, ao na. enquanto para o seu com- para um percurso de 241' "quatro com" sulino, 7'35".

qual concorrerão catarinen- 2.0 PAREO - 2 SEM petidor cronometramos remadores (ritmo) e têz
I
remando forte (ritmo de

ses, cariocas, capichabas, PATRÃO - 1 - R. G..:1:1 '�'23". Aliás o páreo de chegada num -bom "tíro" 34), foi o tempo obtido pe

paulistas, gauchos, pernam- Sul - 3 - E. do Rio" 4 "quatro sem" se constitui de 8'29". E'· o melhor con- la guarnição gaúcha. Tam

bucanos e baianos. - São Paulo; 5 - Espíci:o ;n0 páreo chave do certa- junto gg Espírito' Santo � bém o "oito" treinou for-

Os páreos, em número Santo; 6 - Bahia; 8 - D. me brasileiro, e- os catari- levará mais unia vez, os te, sem preocupação ao tem
.

de sete, prometeu" ser to-l Federal e 9 - Santa C;of a- nenses vãoJutar com os ca- louros de campeão. I po, O sculler Barata sala

.
dos renhidos e sensacionais, . rina,

.

riocas.
. .: OS GAVCHOS . I junto com o "dois sem" pa-

principalmente os de qua-Í 3.0 'PAREO - SINGLE OS PAULISTAS Descendo bem, fazendo ra o "tiro". Mas, na altura

tro e oito.
'

I SKIFF - 1 - Pará -,:I Os paulistas sempre exi-

A representação Catarí- - São Paulo 4 Santa Cata gidos pela sua lancha ve>
_._-

nense tem evidenciado nos
I rina 5 - Rio Grande do melha, estiveram Ana �a�hã ,Urubo";'rv8ndo' .

CAXIAS 5 X AVAl O
ensaios efetuados no local Sul - 6 - Pernambuco; � de ontem na Lagoa. LImita ..

\ .�V.
da regata que é das mais

I
_ E�pírito Santo; 9. _ D. rsm-se, porém, apenas à

.

serias concorrentes ao títu-' Federal e 10 _ Bahia. adaptação. Já à noite, quan- ZE' DO MENOO

10. As nossas maiores espe-! 4.0 PAREO '_ 2 ,COM do encerrávamos a nossa _ Vou 'hoje corrigir um
ranças estão depositadas PATRÃO - 1 - D. Fedé- página, voltavam os ba 1-

, esquecimento: ao dr. Ader
nos páreos de quatro com ral; 2 _ Bahia: 3 _ EST),· ��ira�,te� à .raia,. para os I bal e ào tio Evaldo apre
e sem patrão e oito, rito Santo; 5 _ Santa Cata- tiros finais, DIremos, to- sento meus sinceros para-
Eis as formações barriga- tina; 6 - Pará; 8 - R. G. davia, porém, que o "dois bens pelo Vice-campeonato.

verdes: do Sul; 9 - São Paulo. sem" (dos irmãos Castro}, O. Fluminense mereceu.

.4 com patrão - Moacir ,5.0 PAREO - 4 SEM vem bem trazendo a nov. Bastou que êle urubussev-

Iguatemy dá Sílveíra, pa- PATRÃO - 2 ---E. co dade de seu barco, suío I' I vasse o jogo do Mengo con

trão; Hamilton Cordeiro, Rio; 5 - Santa Catarma; ípesa 30 quilos), com bra- tra o' Vaséo para que tam

voga; Francisco· Schmídt, I} - D. F.del'at 7·- E'pi.. çad� iras e demais ferr l- bém Q':"'v·encé�se.o
sota voga; Edson Westphal, rito Santo; 8 - São Paulo; gene, tudo' em alumínio. -'f,_��. x�� -;

sota prôa e Sadí Berber, � - Baria-e dü - Rio G. '!'arrbém o "dois com" pa- ._ �JtJuJ;�;Tadeu, pa-

prôa, todos pertencentes ao do Sul. ';�.- �.' rece.sum. cim,juntl) competi; dróéirÓ:ta"b Mango, dizem,
Aldo Luz. 6;0 PAREO'- DOUBT:E,: ·�ior: 'lentaram (como dI já:. anda�'um fau'�o aborreci-

2 sem patrão - Luiz Ro� SKIFF - 1 '- '$spírHo háohb)
.
.esconder os; seus do com'Sao Ca�tilho Leeite, NOTICIAS DIVERSAS

varis e Altino Regis, o pri- 8anto_; 2 -, D.·Fed�ral; .3','f.J..r('llto.s.\e, em ,parte,· CaD: porque:., o· �"Lelteiro" já an-
- Bolognini não mais

S P 1 5 S �
.
irá ao Rio para experien-,meiro do Aldo Luz e o se- - ao au o; - an�a scgUJlam.'

.

da com muito cartaz CO'l1
"l'as no Flamendo O CI,,,�'r O Diretor de Futebol 'lo 16 horas, o primeiro tret-

gundo do Riachuelo. Catarina; 6 - Rio Grani.. BA:IANOS Jesus. Não confundir com
... . ':> • " .....

d S I 7 P b G "d
.

,,]' do Carlos Renaux perma- tri�olor, fará realizar na, no da. temporada, estand:>
Single-skiff Manoel ou; - ernam UCO; ",-,)tf'm, o ois sem (l8, o Adelino.

\ necerá - no futebol bl".ls, �·a. feira próxima, dia 18 .:omTi)cados todos os J·o2:a·
Silveira, pertencente ao' 8 - Bahia. "boa terra" dec:;ceu (depo',s· xxx

�

7 PAREO OITO ...J' d )'
.

quense. dores e convidados todos
Martinelli. .0·

'. .-
-

-

I C\".s t:/ros os ca�i.ocas, a I - O seu Flávio Costno
2

-

A'l 1 R G d d S I 2 D b t d M
- RIO, 16 (V. A) ..-... A!' que desejam defender a'"

com patrao - var.o - 10 ran e ou' rala. \ esceu om o e com depois da surra o engo,
EI

-

N I
.

p' S- P I 5 P a lIA' f d 8'0"''' I f IM'
faixas dos jogadores de duran'te o exercI'cI'O l'ndl"'l',

eorc� tricolores no campeo-
'po, patrao; e son lra- - ao au o; - ern lli- f' <;g<,n�la, azen o ,,'" ingiu ter c asse. as <.te- •

th K t K k b 6 D Federal' 7 I) d g h . d d FI Flamengo terão a seguint0 dual dos rubronegros, POl'
nat\) de 54, nos quadros d"

, voga e ur up a, o uco; -

'.
. ,,''\P. secun ar �s auc. nR pOlS a sova o u, es-

, I E" S 8
I

d d
- I ' inscrição: "Campeoníss;mo I

' b prof'ssionais e aspirantec;;.
primeoir' do' Aldo Luz e 'Os ,

� splrito' anta;
.

na H gata e omingo.· tourou ae verdade, no ves- sina o primeiro apos a ri-

I S C· 10
•

CARIOCAS de 1953". Isso ') que apu· Ih d I ddois últimos do Riachuelo. ànta atarma; e
.

tiário. O sururú foi ta\l1a- 'ante jorna a conc ui a

4 t
-

A tA' Bah:"" Por tos t h
.

, R'd' P
lOU a reportagem, na ma- f�ente ao Vasc", doml·n:...·'·osem pa rao - n omo -. seu urn , o me �\I" n o que ate a a 10 a· ..J

• ..:
,

O C IN NS
I !lhã de ontem, na Gávea,

Assini, voga; Valdemar An- Ü" ITO ATAR E E poHtrnos se lançaram co li trulha !1e longe escutou o último. AS,sim que tanto

i'tUseck, sota voga; Eâgai DECIDIDAMENTE VE1'\· 'TÍgc�' contra os cronôm�- eco dos bofetões trocado� tcrcedores como diretores

� nnuseck sota prôa e Hel- CEDOR t.os. Assim é que observa· entre o técnico e jogado>:'p.s do clube int�rpretam. a

muth Lutzenberger, prôa, Escreve o "Diário Caril)' mos os "tiros" entre o "doi-; e diretores do Vasco. Na coração, para cobri-las -le grande conquista realizada

todos pertencentes ao Amé- �a", em sua edição de s��·:· sem" e o "dois com", num'l próxima derrota do sele.!io-, glórias, mais uma vez. no dia 10 de janeiro correu-

rica, de Blumenau. la-feira: laqf'a parada, porém, cor. I nado vascaino todos sairã.) xxx te.
'ente,

Double-skiff Edgar "Os que estavam na La' Vtntc contra. O'''dois sem"' do vestiário 'de ambulâ!l- Eis as reações do Rp.ck - RIO, 16 (V. A) - O

I
TREINAMENTO FISIC,)

Germer e Heinz Steimann, f;ôa, na manhã de ontem (iSabu e China), chegou da, para o Pronto SocJrro. Filho, durante o FlaxVas Flamengo jogará no dia 24
Par�. dirigir o preparo

todos- do América, de BIu- (10,30 horas) sofriam in- na frEnte 11 remadas (I:!3, E na outra haverá coisa <,o: 1.0 goal do FIa: O Be': do corre_nte, no est�dio G,)
. fhico í?OS jogadores de 'I

mE:nau. tensamente o -calor, muito �'05"), de vantagem sôb:�' pior, pois dizem que D Flá- ck fieóu palido. 2.0 goal do· Maracanã. ante') de con;e-

I tebol co tricolor será COfi-

Oito - Moacir Iguatemy 'embora u.m, "ento que .'Ii": o c(.o"njunto
.

de Jor.ge Rudgê 1
via e,stá ..

exigindo que o FIa: O Beck saiu para to. -,
- der licença a seus craques vidado o consagrado atlé '."

da Silveira, p�trão', Hamil- nha da Gavea com destm(. :, �.r"rm\ento .(reglstr.ou . I Vascoo, c,ontra.te, para S'�,'.!llnar, ar e qU�hdo v,oltou, �.a .campeõ,es. E o. adversário '

" _'
Silvio Ney Soncini.

ton Cordeiro, voga; Fran-' �I Pequena Cruzada, tentas- b 30 /. Enquanto ISSO, o. aUXIlIar, o deputado

Teno-'I
estava de tres. AI o BeCK do t:t.fbronegro \O:!.Jtá entre

dsco Schmidt, sota voga; se melhoràr' aquêle sof,:,:, ECU11el Me,diná fazia 7'36". rio Cavalcanti. � , desl.igou o R�dio. Quando o quadro iugoslavo "p�u·t-
-

y- VOLEIBOL
João Artur Vasconcelos, menta. E foi nessa hora que E' u skiH vencedor, sem c!i- xxx. disseram que' tinha sido de zan" - .que se diz carne�-

.h.caba de reassumir sua;,
contra· voga; Kalil Boa-. que o "oito" de Santa C'l· vida. O "dou�le" (Fritz e - O Peladinho, do Ba-14 x 1, o Beck re�olveu de-. ão daquele país - e .o C')-

funções de diretor de VO�f:i
baid, 1.0

.

Centro; EdsOn tarina deu o "tiro" de a- Mec'ina) desceu sozinho t lança .. " v�u os indias xa- saparecer de circulação até 1 intians, de São Paulo.
lem;l,ino o treinador João

'Vestphal, 2.0 Centro; José pronto, saindo com um v�n-' 1:'�i'COU 7'23", enquanto. OI
vantes saindo d� Marac�� 5a. Feira... RIO,16 (V. A)' - Fala-

"?edro !�unes,
Bonifácio de Azevedo. Vi- to de proa, remando fino, 'f,matro com" (é o me,srno nã, no dia da grande vi�:'- xxx se nas rodas esportivas que

Eira, contra prôa; Antônio �o_m harmonia e muita vi,:,a- cowunto que .dobrará' nl) !'ia. Ao som de um tam- - Eu quero verl é o G Vasco est�ria disposto Ia

Boabaid, sota prôa e Sadí da espetacular registro "qü�ltro sem" - dará t.i".)
I

tam, eles marchavam len- "seu" Zé de Araujo expli- négociar os "passes" de Ip;:-.. :'.

Berber, prôa, 6.29", hoje), consignava o m;;.;-' tamente cadenciados, co!n Cal' o Bafafá do véstiário do jucan e de Ernani com o F. ':. e o preparador Gen '1

SORTEADAS AS
'

tsse conjunto encantou a mo u'mpo. O "oito" cario-' este rítmo: Flávio sai'u, Vasco. Outro mal entendi- América, E êste por sua vez Cardoso, para o ingresso
BALISAS quantos "corujavam" n') ca pão treinará hoje. Ama-' Mengo subiu, Flávio sa';'u, do, não? já teria feito consultas n uo cGnh�cido técnico IlO

RIO, 16 (V. A) - Com raia olímpica. _E' a guami· "lh'i.i i�rá 500 metros e 3aí-: Mengo súbiu... xxx direção técnica sôbre a ne· g.êl1lio praiano, estão qU.I-

a presença re representan- ção decididamente veL1er·- das. I' xxx - O Jaime de Carvalho, cessidade de contrataçã� :.{' concluidas. O atual ori ..

tr's das Federações cQncor-
- O único esporte qUt! como todo torcedor d.:> dos dois jogadores, vasca:,- (�ntador da equipe alvine-

. rentes, foi procedido à tar- i damos no couro, não te,m "Mengo", deve convidar o nos. Acredita-se' que tante gra <,arioca está mesmo dl.�-

de, na sede.. da C. B. D., o EZZARD CHARLES VENCEU couro: é o remo. Hoje é "seu" Zé de Ara'ujo para, o goleiro como o atacante posto a se transferir parà "

sorteio das balizas para o CHIÇAGO, 15 (U. Pj
I queixo de;�atterfield, mail- dia. 'Estamos todos na es- I�omer 1/4 do porco de 100 .:sião na lista dos dispen- Santos, onde conta con:

Campeonato Brasileiro de - O ex-camp�ão mundial dando-o, inapelavelmente ::l perança de um belo • feito Kilos.,.
,:

I; :á,vd� pelo Departamento grandes amigos. Por se'.!

Remo, a ser disputado no de box de todos os pes·):;, lona. C<!lni esta vitÓria Ez- dos nossos rapazes. Apesar xxx I'ecmco para â presente tv no, o clube .de Vila Bel..

prÓximo domingo, na La- Ezzard Charles venceu on-I zard Charles robuste(!�u de hdspedados no Vasc�, - O '�seu" Beck diz ..n;'e t(,inporada de 54 e daí <i :níro, espera, na próxima,
2ôa Rodrigo de Freitas. tEm ii noite a Bob' Satter-I oBua posição de -principal! nós aguardamos que el·�s é Vasco só no remo. .t\hs' f<l(:J:i.dade para as n�goci'l. i:�mporada, levantar o títu.

Ficaram assi� distribui- ,field por knockout no se.! .k'\spirante ao campeonato não liguem para os raios' hoje, os catarinenses vão! ÇÔf5. lo de campeão paulista e.

õa�, as raias da Lagôa Ro- 'g,undo rou�d. Ezzard. Char-:mundial, �Vl poder de Ro que o partam-dos vascdi- 'deixar o Beck sem descat· S. PAULO, 16 (V. A,) ,na tal. (.spera contar COl'Y1

dngo -de Freitas, para o les desferIU um. vlOI�nto
I
cky MarCIano. nos e partam na .ráia com r-a. Outros 4 dias na ca- - Pode-se aditar que as os �erviços profissionais de

I�e!'tame, de domingo: seco' âe esquerdã êóntra (J 'as 'cores catarinenses n::> ma!!!... . "'regcf'iações entre o ,Sanh�, GqJtil Ga�doso;'

o esquadrão do Avaí, CAMPEONA'rO BRASILEIRO DE
exíbíndo-se em Joinville FUTEBOL
na noite de quinta-feira, Sete jogos marcados para hoje
sem quatro de seus bons .

. ,

I
.

S 1 B 'I' I Em prosseguimento?1) Em Recife: - Pernam-
va ores com au, rau ro, . . buco x Paraíba.
Ad lfi h B 1- f' f Campeonato Brasileiro de

o ln o e o ao, 01 ru- E G' A
,

G
t

'

id 1
J Futebol, estão marcados m oiama: - oiaz x

gorosamen e venci o pe ')
h 'd Território de Guaporé.

C· 5 O O t
I para oje, atar e. os en-

axias por ,x.' n em,0I' Em Natal: _ Rio Grm-
t

. - >

d C :'t'l' d contras abaixo:
n-campeao a apl a e· '

ve ter enfrentado o Amé.1 Em Belo Horizonte:
de do Norte x Ceará,
Em Macapá: -- Amapá x

rica e hoje rumarâ p8'·3' Minãs Gerais x Estado Ó(J' Pará.
Brusque, onde enfrentará o

I
Rio. Em Cuiabá:

.

Mato
Paysandú. ,. Em Curitiba Paraná .Gresso x Território do Rl0

.

.

x Espírito Santo. I.Branco. .

NOTICIA'RIO DO CLUBE ATLE'TICO

FUTEBOL do correQte, com início ás

RIFA
A rifa de um rád�o . Phi-

lipf:, de 6 válvulas, correrá
!la dia � --de Março próx;
mo, pe'a loteria federal ,

no') maii>, no dia 20 do cor..

._-----\ �

.'

/ .
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.Normas 'Pari Concessão
de empréstimos aos· funcioná·r.ios - _públicos
RIO, �6 (V.A:) - A ad- n. 37-52. Também para as' QS efetivos, desde que ª sua

ministração do IPASE, ten-- propostas atualmente em I situação funcional conste

do egl vista l}ma resolução curso na Secção Local de expressamente dos atesta

aprovada pelo Conselho Di- Fmpréstímos � nas Delega-' cio� respectivos, firmados
reter do Instituto, quanto cias Estaduais, deverão pre- i elas

. repartições em que
. aos limites da concessão de �alecer os limites e condi- estejam servindo.

.z.
. ,/-

".
..._� ....�

......../!/
'

__"'h4

�<f/_ ,... ..«"",

. Ali/C:;': <�L j �OS '(ITrabalhes» da P(l lící a

.

�'ijt �
6fP/ •.

{AS
- Cark ca em t953

I

·Vjj�t�f/J· RIO, 16 .(V.A.) �
° ano' deteve 13.712 pessoas e pe-

""'j:�illllA :0�:3p::d:: ::�:r�:�:; ��a�ef�::md::�::C�:�;
�:�:.Õ�< .�.�.�, .' ::���i:s c::�::s�sfa��:�i::: �::!�g::ç:;:�U�i�2: i.��;
�
/

.
�

f
.

d 10 DFSP 'al o número dos/acusados porA irritação intolerável e os ardores orneci os pe ,-

produzidos pelos distúrbio� do bexiga, gumas das suas diversas de- crime de Economia Popu
devem ser combatidos, logo de .inicio. pendências acusaram o se- lar, sendo que se elevaramSendo o bexigo o porto de sctdo dos '

,substâncias tóxicos e impurezas que os V'uinte movimento: 2.147 a 1.152 os. flagrantes feitos
rins separam do sangue, sclre-se dores exames cadavéricos, sendo uela .Delegacia de Vigilân-
cruciantes Quando esse delicado orgão • . .

está inflamado, devido 00 contacto com 213\ homicídios, 294 suici- cia. Pela Delegacia de Me-
tais substâncias. O exagemdo desejo dias, 1.257 acidentes e 383 ncres passaram 3.312 meno-

de aliviar o bexigo os ardores e os r de causa !
I

t d
.

d
.

.

h
"t

• d ' ',.. 'd H'tOS e outros e causa ln- res, en o SI o encamin a-
I'" oçoes os .VIOS urinarias evern ser I

combatidos, tomando, ainda hoje, os determinada. A Delegacia elos ao Juizado ou aos pais
Pilulos de Witt poro os Rins e 1:1 Bexigo. de

-

Costumes e Diversões ror solicitação dos mesmos.
Suo oçõo calmante e antisética, loz·se
sentir logo no bexíço, nos rins e em

todos os vias urinári�s,

f'JUpréstimos,. em dinheiro,
f.IOS funcionários públicos,
vem de baixar instruções
que interessam a grande
maioria de segurados (la
Autarquia.
Essas instruções reduze:n

o limite individual dos em:

préstimos, adotando-se o

máximo de 10 mil cruzeiros,
pelo prazo de 48 meses, aosÉ

funcionários efetivos que
contem mais de dez anos

de efetivo exercício, e de 7

mil, cruzeiros, aos de 5 a 10

anos;' de 5 mil cruzeiros aos
, I

de 2 a 5 anos; e 3 mil cru-
zeiros aos de menos de 2
anos.

Os extranumerários men

salistas contratados e .even-
-

tuais, admitidos na forma
-

do art. 1°, parágrafo único,
do D. L. n. 6.555-44, de mais
dE' 5 anos de efetiv� exer

cício, poderão obter em

p-éstímos até e máximo de
E, mil cruzeiros aos' de mais
de 2 até 5 anos, 4 mil cru

zciros, no prazo máximo de
�'4 meses.

Esses limites não se apli
eam aos "empréstimos espe
ciais" para fins imobiliários,
regulados pelas' Instruções

As- Pílulas De Witt sõ'o fabri.
cadás especialme'nte poro os

dQanças dos Rins e do Bexi90'

,Pilulas
DEWITT
pata o,. Rins e, a Bexigéi

Em vidros de 40· e lOO piluidl .

O grande é mais e()r.ô�i(o
;.Ii i _

_.. _' .... ",,"'"

Preceito do Dia
:AFECÇÕES qUE COM

PROMETEM A VISÃO

Dentes �stragados, res-l
friados crônicos e inflama-! -

ções do nariz e da

gargan-,ta, amídalas hipertrofüídas,
"carnes no nariz" ou vege- I

tações' adenóides, são afec-!
ções .capazes de comprome�
ter a boa visão, .

Trate cuidatlosame·nte
das afecções do na1'iz,
da gm'ganta e dos den-

Opnrtunamén�e,., em data

a ser previamente marcada,
voltará a 'reabrir a Carteira

de Empréstimos, para re

colhimento de novas pt:p
postas de ebpréstimos.

cões anteriores.
Os funcionários ampara

dos pelo parágrafo único do
art. 18 e art. 23 de "Ato das

nisposíções transitórias" po
derão contrair empréstimos
nas bases estabelecidas para .w I'j'

���
,

.

.

l
Oficial AdmiBislrativo I

I
Vencimentos de c-s 3,580,00.a Cr$ 7.080,00.
Inscricões abertas d�' 12 de .Ianeíro a .m de Fcve- ',.re iro próximo, na Escola Industrial de Florianópolis,

(D. o. de 27/11/53). !
Prepare-se convenientemente para êste CONCUR- I

,

30, estudando em pontos organizados rigorosamente
'

.....
dentro dos programas oficiais (O. O. de 30;9/53).

.: i
,

Coleção completa Cr$ ?00,0�. Porte aéreo, mais �. él
Cr$ 50,00. Atendemos pelo Serviço de Reembolso Pos-

tJ!.l.
'

Pedidos ao LN,C.A., Praia do Botafogo, 526 - RIO._

(Recorte e remeta-nos êste anúncio -:_ 101)�

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

/'

IDU ES10MaCal 'OI'le•. "I1EOa" a sU�•.!...:..
, d' hiperacldez eSd "_"'quer

..I-totnaB a
'l' '"aze atn "1-

naOe ..... l�ncia, co lCaB '.' alé6ea na •

arrôiOs, SaiU inSuênCla 01

_......A e esercetn
r--a na

vida. nO lar e

sociedade.

Magnésia 'Bisurada'

paRA IRMAZEIIS,
'

cafts, BaRES,'
TORREFACOES, ETC.

o cllfé moido na hora .••

com os MOINHOS
-

,

LILLI
o café moldo à vista do

freguês é sempre preferido, pela vantagem d.

proporcionar um produto fresco, puro, higiê
nico, aromático - e uma bebida mais saborosa.
De fácil manejo e ocupando.espaço mínimo, os
Moinhos LILLA, onde se instalam, atraem fre

gueses .... e mais lucros! Solicite-nos catálogos.
Preços aces,iveis cf facilidades de pagamento.
f.mol também: Torradores e moinhos Industriaispara
café. Elevadores para cá fé e outros grãos', Motores

elétricos, Discos para-moinhos. Engenhos para cana"

Cilindros para padarias e pastelarias. Carrinhos para
transporte e rodlls de borracha. Bombas para ·água.
}3ombas rotativas manuais para óleo, gasolina,. etc.
Cortadores de frios e outras máquinas parll fins co

ml'rciais, Industriais e agrícolas.

CiL LILLA de MáquiDas
r

INDÚSTR'A , COMÉRCIO

�
Fundadll em 191,8

UA PiRATININGA, 1037 - ex. ,; 230 • S. PAULO

�eINAS E FUNDIÇÃO �MGU�RUUIOS (S. PAULO)
="'��,.,.",....".-.= "", -

l711i �,
ArCO'Àríus;

a

.

"

_.:\ '

,

,I,'
•

li
')

-.',

ir-
�

na �alJitlJI e

Uma das expressões máximas do Turismo no Uruguay
são as festas culturais e artísticas organizadas, especi
almente, para. os . m�ses de verão. Em Montevidéo e

_

nos balneários que se' estendem por 400 km, ao .'
.

'

longo dà 'costa atlântica uruguaia, eficiente

co��"·' ',';::missão Nacional de Turismo, zelando pelo pra-
"

Av:'"
zer dos turistas, oferece-lhes audições de artistas '

renomados, exposições de modas, espetáculos /
......'

folclóricos, "ballers", etc. O visitante pode,
assim, .unir

-

o prazer físico do confôrto e

da beleza natural ambieni:e, ao. encanta

mento espiritual, numa euforia de todos
os sentidos, numa aliança benfazeja
e sábia de tudo ó que há de
bom num veraneio no Uruguay.

o corpo de "b,allet" -du
S.O.D.R.E. dirigido por grall�
des bailarinos, pr.oJeta. além
fronteiras, a ar.te que -Imona..
lízou N1Jlnsky..

.') .-

• I

Viaje , c.sta

temporada.;
ao Vruguay!

,

,

�-

JANEIRO _. Av, Rio Bronco, 2 • 8'"
SAO PAULO - Av., Ipiranga, 795 - l' ond.
CURITIBA - Ruo Carlos. Carvalho, 414·1' ando

R. CeI. MeMa Barreto Mondara, 461
PORTO ALEGRE -RlJa dos Andradas, 1290·1·
BELO HORIZONTE - Ruo Santo Catarina,.

335 opto. 62
.

PASSAGENS, nas Agência.. de
Turismo. nas Companhia. de Nav.e
gação.
INFORMAç6es e' lolheto. no. es
critórios do Representação Turisti
co Uruguaia para oBrai;!:

�
..
•

'�-------------------------------------------------------------------------------.------------------

EST(JOIO 8. 8U1101üQ
, -,

. O "Vence,dor daCro.nica ·da/Cidade
A 1ª de Janeiro de 1.800, f ção de 1837 conhecido COJ.l

em Pouso Alto, ria então o nome de "SABINADA"
Província de Minas Ge-' e durante a, qual, o dr. Sa-

DALVIM ROSPIDE
rais, nasceu ANTONIO pe-I bino (daí o nome) da 'Ro-

Sentir num ser semelhante a agonia de uma' dor REIRA BARRETO PE- cha Vieira proclamou a Re-

que-as palavras não descrevem e os gestos' não mater ia- .

DROSO. pública Baiana.

lizam, é a angústia suprema daquêle .que tem coração. .Depois do curso .primá- Vencida a revolução, foi
E' o revérbero da própria conciência amaldiçoando ª rio matriculou-se na Uni- o' dr. Sabino obrigado a .re- .

misera, contingência humana. Existem lances do desen- versidade de Coimbra, onde fugiar-se à bordo dt! um
rolar da vida cotidiana, que melhor seria cálarrha�, para se' formou emd Ciências Ju- navI·o d g d

I
não despresarmos nossa razão de ser em face aos ci a- , ..

e uerra, ancora o

dãos que conosco vivem em coletividaãe. .

rídicas. no porto de são Salvadór.
Quinta-feira passada, quase à énfrada, ,do Hotel ,FOl;.madó, regressou ao Ajudado pelo Marech.'ll

! Central, assistí a tragi,comédia em que um menino de B·l
-

d d·
.

C 11 d' -

C
-

.

I
raSl ,. ocupan o IverSOS,.a a o, entao _ omandante

uns oito anos representava em face à \lma reduzida as- , , .,

'

.

d d d
. ,. c::_argos importância pública, dás Armas dá I Provinciasistência, a Reça esajusta a e seu orgamsmo raqUlü- I' ,

I
co e m?l nutrido, fruto do desamparo social e da nossa principálmente os de Ouvi-I pôde 'o Pre'siderÚe Pedroso
incompetência. .

.' dor em Santa Catarina, derrotar e su,fôcar, a revo-
h I. ,.

. O
. pobre menino, �m. ven?edor de' torradin o, se Chefe de Polícia no Rio de mção, que pãsk0� à Histó-

reborcava na calçada, mdlscutIvelmente· num ataque de Janeiro Presidente d a I . t·bichas. TelefoliOu-se à Reparticão de Polícia para a .' rIa com? nome
_

� seu prm-

vinda urgente de uma· ambulâ�cia, mas infelizmente, BahIa; Desembargador e
t cipal chefe. ,_

lá, como tive ocasião de notar, naquêle instante não se Ministro do Supremo Tri- O Dr. Antonio Pereira
enc�ntravam 'nenhuma das camionetas.

'
'

I bunal de Justlça,onde se a-
I
Barreto Pedroso faleceu em

Que poderíamas nós lazer, pobres 1?edestres sem posentou." -
- I Vassouras, no Estado do

fortuna e sem cartaz, a nao' ser ofertar aquele monte-' F· D t d S d
'

.

-

<

sinho de carne retorcida o nosso olhar miserando e
I 01 epu a o e ena 01'. RiO; a_ 5 ae ,Agosto de

sem lágrim�s.'
.

-

I Quando ocupava .a Presi- i.883�
Os minutos corríam e a "assistência" não chegava. ,dencia da então Provincia 'André Nilo Tadasco

Ele de tanto chorar contra a pedra que o abraçava co- da Bahia, deu-se a revolu-
I

:. ,.

movida, foi aos poucos no seio da matéria bruta recli- ....... . ' .•."_,

nando a fronte amarela e suarenta. Já quase não podia ouças clarinadas de esperança e vózes que falam dé
.mais_lamentar, pais suas fôrças' de tão PQuca,s, o aban- fartura e di-as melhores.

'

donaram.
�,

\.... • '��
: Filho de pobre! Para tí. não adeant9u Cristo mor-

E se eu contar que pO,r aquêle local, passaram tan- reI' sôbre uma Cruz. Tu não foste lavado do peca·do
tos automóveis, sern pressa � senl destino. j\1:as aquêles originál. E trazes quando nasces o estígrna de órfão da
que iam na direção, tinham emprestado sua alma à fortuna e da felicidade.
ossatura metálica em que se locomoviam 'e os quadros

,.,

Criahçá que sofrias na sarget�, eu também ·sou in
tocantes onde a humana consorte sofria, não. espelha- fame.· Esquecí tuas dores:meu pequeno irmãozinho e

vam piedade a seus cérebros afeitos à indiferença. Mas fui divertir-me no. bojo viciado de um Cinema., Preten-
'- se alí na calçada estivesse pma, "dona boa":,' não' há dí aju�ar-te. Mas. quem SOlJ eu? 1

I dúvida, a carona era garantida. t:
_ ,;

, E se ainda podes perdoal', filho 'de' 'pobre, esqu�ce

I Pobre vendedor de torradinha! As gerações vão que nasc�ste no século vinte e etl'l,meio a esta socieda�
,desenrolando seu novêlo de éras desgraçadas;; e tu, fi- dJ� apo(!alíptt��; pei;mitam' os céus que eu ·ainda -_......

I! lho de pobre, cbntírnt.'11""ás à inargem'"dá e.êtl{�ê1i:t onde à ,onça apregoar" feu·torr,a:dinl)o, em busca �J1�1}il. '.
sociedade marcha, ainda que, muitas. e l{i1j1itas vêzes des dez tÕe::;.; "Obrigado. 'sen�o'r",_

�.:;!,,;..;�: Í ;.,'

""'��B i __ o �,':'

CRONICA DA CIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
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� ."..... I

Primeíro Festival Inter·C in e; III ti s R f·
.

.. d ,C b t
-:

-

d.ato comparecimento das

!8 ra" S', l-I
Cop. Nac. concorrência, para o forne- derar que com "a produção companhias que acima men-

"
" Preços: 7,00 -, 3,50 cimento de óleo cru, mani- diária de 45.000 barris, a 1C- cicnamos, disputando cada
&1� I
MATINADA Imp. até 18 anos. festou-se desde logo o ín-! finaria,' de Cubatão é um qual a preferência do futu-

PAISES QUE JÁ ADERJ� da Capital, assunto que já � teresse dos grandes consór- consumidor altamente apre- ro h eguêsem Cubatão pro-
'

, �:.�O:!�TI�e\ ;;:�:;atame da Secreta- �����AS... il!' I iHlt1! :::i::::ci:::;r��;�:� cláve!.. ;:�:'�:s,;:::;.;�::,o �::���
f 1

DESENHOS.. .

I
'

comunicaram, o icia mente, INGRJD BERGMAN E
P '. 35 2' A·2 730h' vital, não só aos países que CAI ,POR TERRA A BA- micos desaparecem tôdas as

d
-

r A'
,reços. ,o - ,00 s ,-, S. I

-
" ' I '

T
•

sua a esao, iguram: ,e- ROSSELINI Livre.
-

, 'Joan CRAWFORD __

nao possuem �ualquer re-j LELA DA IMPOSS!B�LI- contradições, Numerosos

manha. Argentina, Austria, O ramoso casal do éine,., As 2hs.
'

Jack PALANCE ._ Bruce
serva de petroleo, mas os,. DADE DE OBTENÇAO DE são os países que possuem

Chile, Canadá, Espanha, ma, Ingríd Bergman e Ro- ABBOTT' e COSTELO' BENNETT em: i
que ainda 'estão em vias de

I
óLEO CRU EM MÃOS conjuntos próprios de refi-

Estados Unidos, França, berto Rosselini, reafirma- �,Dorothy FORD' em: PRECIPICIOS D'AL:VIA e�pl?rar �uas própri�s ja-I DOS TRUSTES narias, mas não dispõem de

Itália, Inglaterra, Japão, -

fam, em comunicação à A GALINHA DOS OVOS No programa:
' zidas, ASSIm, segundo infor- 1 Cai, dessa forma, por ter- reservas próprias' de, óleo

México, Portugal, Suécia, Comissão do Festival, o
, DE OURO

' ·1 mações colhidas por nossa
I
rã, um dos argumentos mais cru. Jámais qualquer uma

U V' Comp. Nac. 1-ruguai, enezuela. seu desejo 'de part�cipar do
(Super Cine Colar) Preços: 7,60 _ 3,50 í reportagem, vária i! emprê-

I

carinhosamente explorados desf;3s refinarias deixou ele
Em reuniões realizadas certame brasileiro, deven- I

'

té 18
sas � se apresentaram ao

I pelos
chamados grupos "en- funcionar por isso. Quar,lo

Preços: 760 - 3,50 mp. a e anos. I ,...

,

,

em Londres, nos dia 30 de do chegar a São Paulo, em' Livre. i\...· N . .P., para tomar conhe-, treguistas", que combatiam ao Brasil, também não deve

No�embro e 1 de Dezem- companhia de seus três ri- As 4 _ 6,30 __;" 8,45hs.
I

tIt'�1 iI:'- -.-Im----". I
cimento das instruções para' a construção de refinarias haver qualquer dúvida. En-

bro p.p., a FIAPF (FEDE- lhos, a 12 de fevereiro do J
'

CRAWFORD' ii' apresentação de propostas. nacionais, sob o pretexto de Quanto as suas .grandes e

RAÇÃO INTERNAC�O- I próximo
�

ano. J_.ac�a�ALANCE _ Bl'uce,r t; '1- Entre essas companhias que nos seria impossivel ob- hcje unívérsalmente reco-

NAL DAS ASSOCIAÇOES, Em�ora � I.tália não �.e- BENNETT eni':
'

_

I As 2hs. ; se destacam a Texas, ?ulff, tel� o óleo cru. das co�pa-_ nhecidas reservas não estio

DOS PRODUTORES DE (nha ainda Indicado os

,.II-I PRECIPICIOS D'ALMA Johnny Mac. BROWN' Socony, Standard 011 e a nhias estrangeiras. O ime- verem em condições de su-

FILMES) examinou e deci- mes que serão apresenta- N Prozr: _ prirem o mercado nacional,
di ôb 1

-

d
o rogramar > em:

,----- -

lh f l� ,

r
lU

• soo redl
a �ea ização os dos ao Festival é provável Comp. Nac. JUSTICEIRO SOL(TARIO

nao ., e a tara quem queira
estivais e cmema na A- que "Europa 51" de Ingrid.l P . 76 35 O PORTO N A .... l\lfA , V·I FI ·d

Icrnecer óleo para as suas

mérica do Sul, em 1.954. Bergman o Rosselini, seja I���0:�é180anos.',0 Leo GERC�� :�:i::liJ. e'rrenos ,na, I a orl a 'reiinarias.Eisto, se por um

Três certames deste tipo incluido nas Jornadas Na- ! '

O PROFETA DA FA-
l.i.io pode resultar numa ex ..

estão anunciados: o de São cionais ,de Cinema, que se VELA I
'

'(E t -I) prcssiva economia em dola-

Paulo, o de Punta Del Es- realizarão paralelamente
' S reI o res, ror outro marcará um

Preços: 6,20 � 3,5.)

1te, no Uruguai, e Q de Mar às exibições oficiais do Fes-
'

Inicio de colaboração entre
-

2h
.

-

Imp. até 10 anos.
Del Plata, .na Argentina. tival, no Cine Paramount. As s. MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A a "Petrobrás" e os grandes
.Resolveu a FIAPF, na ADESÃO OFlélAL DA Leo GERCEY em:

As 8hs. LONGO PRAZO SEM JUROS. consorcies internacionais de
ABBOTT e COSTELO -, _

reunião de Londres, -ratifi- ARGENTINA O PROFETA DA
em:

. 1 Oportunidade .especial para ,3quisição, com grande petróleo, dos mais premis-
car as decisões ,tomadás em A Comissão Executiva já , '

-c
,

FAVELA
A GALINHA 'DOS ovos Iacílídade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. f-.�;'Les. �ui.to em, bre'.'� ![e-,

Berlim e -Veneza, 'que in- recebeu a adesão ofícíal da Johnny Mac BR0WN
DE OURO ,Lu.g�� �lto e sa�dáv_el, e toda facilidade de condução, "'L'emos a�tto�óveis, é !��í'�-,-

dicavam o, Festival 'a; Bra- Argentina.' Foi êste o prí- em: ')< Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- , cas do Brasil consumirido
, .

'
, JUSTICEIRO SOLI (Super Cine Calor} TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização 1

-

1- :d'
-

.
,

sil, .como '� primeiro ,Fésti- me ira país a enviar a sua' , '�.
TARJO

-

Dana ANDROWS _ Ge- imediata. gaso .nae Q ee e Cubatão,
vál -Interrracíonal de Cine:, seleção de filmes para o l�m'ivi:ldos do óleo 'cru ex-:
,- ne TIERNEY em:

. , ' ,

ma na America do Sul, em Festival. Comp�recerâ com Conto Seriado:
PASSOS NA NOITE ,OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES, traído da Venezuela -QU <la

19'54. 'Dado tão especial re- duas películas: "Maria Ma- O'PORTO FANTASMA NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-! Arabia, de campos perterr-No programa: GENS
'

'

lêvo ao certame brasileiro, dalen_a",' dirigido por Car- No programa: ,.:__'

•
, cernes a Standard '91.f' Ó1J' !l

, C I t N' Comp. Nac. C'Oh '1 '
'

c

assegurou-se;' 'rriái,S:
'

uma 'los Hugo Chrístíensen e omp emen o ,ac. .� 1.'1. Esta é "uma nõtícia
A "'t '.' -

'.�, I
'L'

" ,.Pr�c.os.· 6,20...!.. 3,50- Preços: 6,20 - 3,50 Peça hoje mesmo informações a I '

vez, o seu eXI, o; PPis,os,pa- com aura Hidalgo no pa-j
>

-

Imp. até í4 .anos. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA que não póde e .não deve

ises participa:�tes' pão só pêl 'principaL ,Esta 'produ- Imp. até 10 anos. LTDA. (SUBRAL) ,
deix1:tr de alegrar os coõ:a ..

-

organizarã<_? d.ele�ações nu-I ção da "Argentina Sono- As 8hs. Escritório: Edifício São J'orge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2. ções de todos os 'brasileiros,
merosas 'e '�;il�o: �om�s.; ',,�ilm-es" ,foi ��teir.àrn�l1t�: Dana And�ews - Gene

:_':_ ,.

xxx

, l' "

'

'____
;,:ineeramente patri9tas, pi)is

tas, cprno: ta:�QeD* sE}1eClO-I�'roa�do":Q.a �abia"'70,6Ü- 'l'\.�Y;NEY en;. ;::,', _�<""C" ,AT�NÇÃ,º,;,(�, ',,"",h

-

€'a signi.{ica o reconhRC!Í- "';_,J.

na�ã�_filmes �ja',l?rl�ei�a'l tro, fHm�.,. é lIma produçãq PASSOS N4l'{OITF,;,:��;: ,W�v!rt�de ��!il_ G!and�',r;,'s'ure-ir-as �e- Auxiliares de rn��t,o 'oficial 'da:""�il�(I;:-
fi

eXlblç�o s� ,f:l'� ,no' Bí'a�11. Fd?S ...:..t.\.-rt�stas
. .A�gent�ós 21BBOTT e. COS���O Falta de NiqueI, a EMPRE-,' ':";' ,

bras" pelos ,grandes con�ól':;-
A

_ ç_o�ll';S�o: ��xec�b�aí Assoolaqos ; e, se "inti:tula -

_

Dorothy FORD em. ZA solicita, encarecidamen- .� Costura cios internacionais.

do I .Fe_sbval Iptern.aclOnall "Mulheres Casáqas". _' -: I � GALI�HA DOS OVOS te, a cooperação de seus

I DE OURO Plecisam-se Costureiras e auxiliares de costura
de Cmema do Brasil, 'está CINEMA PARA AS CRI- "

I
distintos rréquentadore�" com, bastante prátié'a em confeccõe� de criancas.

desenvolvendo ativamente I
. ANÇAS

'

',- I (Super Cine Calor) trazendo o' 'DINHEIRO
'

Serviço permanente.
' ,�

-

�
,

as tarefas de organização t Sempre com O objetivo No� programa: TRO�ADO, pelo que agra- Ti'atar à rua Saldanha Marinho, 127.
do certame. Uma verdadei-', de dar �s maiores possibíli-

.

Comp. Nac. decem antecipadamente;
ra rêde de correspondencia dades de participacão da Preços: 6,20 - 3,50

t b I é t SI, I
-

I
�.

Imp. até 14 anos.se es a e ec en re a: ecí'e- popu açao pau iS,tana no I

t�r�a Ger�l e as orgão� ofi-I F�st�val de C�nema, a.C�-�' '11'·", ClalS de Cln�ma de todos 9S
I
mlssao ExecutIva constItUl- I" IJ ... l)1t] :A VO", 'n' ,d e· _, g, e'paises convidados. A medi- rá uma sub-comissão en- _B.IJ'ft. L

da que se aproxima o rim
I
carregada de orgà�izar o

- .. " .. ,. r

do, ano, aumenta o volume
I

Festival Infantil de, Cin�-
A�2h�. Vende-se um automóvl."l, 'viagens entre FLORIANúFOLIS e. RIO DE JANEIRO

/ MATINAD' "Oldsmobile" 41, bem equi- Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
de adesõ�, de consult�s, ma. O mais importante Ci-

- .n

SHORmS p�ado. Pneus, novos, rádio, neste' último apenas para o movimento de passageiros.
de indicaçãó de delegaçao ne-Clube" especializados do

'
.

. -:1.: ".;.

DESÉNHO'S pintura e equipamento fla-
e de filmes selecionados. 'mundo, o 'CeJtdrillon, ,diri- .; ,

...

COMEDIAS. '. .

,mante. Prêco de ocasião.
Enquanto as relações com o I gido pela <Sfa.

- Sonika Bô, I Tratar co� -Adão 'na ,por-
exterior se tornam mais as- roi convidado -a ,trazer para

Preços: 3,50 - 2, ),') Tabela de saída-s prevista pata JANEIRO e FEVE-

d Livre I

I
taria do Hotel Metropo! a HEIRO de 1954:

si uas, as providências-' e as ·crianças , ;-brasileiras ,os'· ,

As 3hs. I
qualquer hora. "

,

contactos aqui no Brasil mais belos filmes da sua
ABBOTT e CO�}'I ELO

"

-,
\

,vão sendo realizados rapi- rica filmoteca. Serão apre- V ddamente, solucionando-se sentados os mais ramosos em:, -

. 'I en
-

e-seb
' A GALINHA DOS oves'

pro lemas ligados, a pro- filme infantis
/ 'já prodllzi-

DE OURO Por, n10tivo de -mudança
gramas de festas, transpor- dos em t�do o mundo, em

(S C· C' I) um Bar Café Restaurante
te, hospedagem e convites. exibição 'gratuita para as

uper me o 01'

Na 'última reunIão da crianças, durante os 16 dias Preços: 7,00 - 3,50 bem instalado com boa

Livre freguesia, o melhor pontoComissão Executiva foi de- do Festival. .

As 5 - 8hs:
'

.

do Mercado Municipal de
liberado que a Secretaria INTERESSE DA INDIA

Geral, exercida pelo sr. J. POR FILME Joan CRAWFORD ltajaí.

G d 'A' d A Jack PALANCE BrUCe Tratar no mesmo com
. 'e n rade Figueira, Comissão Executiva

BENNETT em' II Edú Véríssimo.
.elaborasse o programa das' do IFestival Internacional' .

I
restas que se realizarão·, du- de Cinema do Brasil acaba
rante o Festival. Já está de- de receber uma carta do sr.

cid ido que haverá uma ses- P. K. Mukerjee de "Coulor
,são solene de ahetrura e ou- Films of India" na qual a
tra de encerramento, res- quele produtor e distribui-
pectivamente, à 12 a 26

'

de ,dor' indiano lhe comunica Aog
•

fevereiro de 1954. Entr� es� est�� interessado em exi-' ..,
sas datas se efetuarão nu- Lir, na,rndia. Paquistão B',r
merosas restividades, cujo mania e Ceilão, films bra.:
programa está sendo de tal sileiros dos quais se tornou,
formá elaborado que se segundo suas proprias ex

torne acessível a todo o po- pressões, graQde aprecia
vo a presença aos espetá- dor, depois de ha've-Ios vis
culo s e cerimônias, assim tos nos restivais internacio
como o seu contacto direto nais de Cannes e Veneza.
com os famosos artistas'que
virão de todos os grandes
centros cinematográficos.• PLACAS 8I1'mÍTlCA8.
Deste progr,ama, é certa a 1IIIIr de IOllolr,a
realização de grande festa adiai •• ue..

.............,...,popu:1ar Ílum dos estádiõs' , t. iiI' .1IUI.. I,..."'......-"""""·,_,.---,..,...,_

I:?ITZ

Ate'nção
Casa de ramília, aluga-se

!
qualto com café pela ma

nhã a rua Conselheiro Ma
fra n. 93Navio�Molor «:Carl Hoeocke».

RAPIDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA

Vende'-se
A ESSO STANDARD DO

ITINERÁRIO DO NlYl. "CARL HOEPCKE"
'B,RA SIL INC., deseja ven-

der o seu armazem desta

cidade, situado à Praça dos
Recifes.

IDA VOLTA Aceita proposta por es

crito, que deverão ser en

viadas para a mesma Com

panhia, Caixa Postal 139,

Fpolis
.,;I

Rio , SantosItajaí

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

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

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

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

Horário d<:! saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Casa para
altigar
Aluga-se uma casa de

material (Nova) sita à rua

Pedro Demôro 1612, (Can
to - Estreito).

Para mais informações dirijam-se à
.

�MPR.BSA NACIONAL DE :-lAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postéd n. 92 - Telefone: 2.212

2
Aluga-se uma casa com

quartos gran(l'es e um

U:.I' G.·. do G.. I:. Tratar na Rua Saldanho
MarInho 123.EM BIGUAÇU O PAYSANDU'

O esquadrão do Paysau
dú, da Avenida Maufo 'Ra-Resp.·., Rflll•••

L'tj. · � Ca p�•.
Sub••• medirá' rorças l�om o fo�i,�

,

"onze" do Nl!gib, Salum,
mos, estará hoje na cidaQ.� local que na ocasião aprc'
de Biguaçu, onde, á tard;� sentará seu novo uniforme. Aluga-seCo n,vil e

Concluido o período regulamentar de ferias e mo- CA5A LE II
�

Adificado que foi o sistema, �e iluminação da Sede 80- ' ,

"

,I. '

cial, tenho a gratíi- satisfação de convidar a todos 03 II:.
DE

dã' -:. parã' prestigiarem com' á sua pr§!sença a se',,:. de
sotio para empregadas, sala

terça-feira próxima, 19 do corrente,
•

ás 19,50' hl)ras, :Eny Luz de M(}'ura "

de visita, sala de jantar,:
quando serão iniciàdos os trabalhos 'do ano em curso. casinha e aparelho sanitá-,

,

Outrossim, é desejo da Vén:. que, nessa pl'iOkira
'

...
rio com chuveiro. Agua e

ses:., sómente sejam tratados de assuntos de exclusivo 'Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, eu- luz com abundância, sita
interêsse da. Of: .

' feites, roupas para homens senhoras e crianças, perfu.., 14 d J Ih'
01':. d_e Florianópolis, 16 de janeiro de 1954 E:. V;. 1 maria, louças e artigos para presentes. '

,
a rua e u.o n. 595

A:. L:. R:. ;30:. I _

Rua 'Tenente S.ilvei1·a - Edificio S. Cata1'ina. no"" porto,
do estreIto a tra-

Ven: .

" FlOTianólJo!i.s ',...c_ S. <Cata1'ina. '1- ta.r �o (;lCal.,
'� -

, .4: 1!i' ,,;,. ,,'
",

7ff' }':' ';k ... ::?:,.'�<
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAVU ' 7Florianópolis, Domingo, 17 de Janeíro de 1954
-----=�------------------------- ----------.---------------------------�--------------------

;

AGENTES N,O
:.� . "(.". .' ". �

'INTERIOR
lVIESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA PRATICA

Grande Organização de Tecidos de São Paulo procura pessoas honestas
e trabalhadoras, para venderem CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS, di
retamente ao consumidor ou revendedor, pelü fácil sistema de Reembolso
Post<:l Paga-se ótima comissão e fornecem-se mostruários inteiramente A mesa administrativa desta irmandade veio mui

to sinceramente e de publico agradecer a Sua Excia.
Revma . o Snr.' Arcebispo Metropolitano 'D. Joaquim
Domingues de Oliveira,' seu amado irmão benemerito,

-----

a grande honra concedida a esta Irmandadê' aprovan-
,

• • do todo ü' programa das festivídades em �óuJür á nossa

UM BOSQUE MES- 'Olarlo da Melropole celeste padroeira N. S. do Parto, e antorisanâo a entra- EXECUTIVO CON-
\

MO POR MILAGRE' '.
'

,

; 'da solene na' catedral metropolitana 'de sua veneranda '

_ S. PA..UtO, 15 (V. A) ",
-

:-,,�� � '_
imagem e solene procissão, indo sob o palio o Rev�ü. TRA CHATEAU-

Q GANHOU A DEMAGO 11 P d d Vigario Geral o Monsenhor Frederico Hübbüld, nosso BRIAND
_ O 'prefeitü Jânio ua- -

- a? ro uçâo que püssa ar
estimado irmão honorarto, representando Sua Excia,

dros, no '�xpediente dirigi- GIA... lastro a moeda. Que justi- Revma. Sr. Arcebispo Metropolitano, hipotecando-nos RIO, 15 (V.A) - O juiz

do ao chefe da Divisão de fica essa tendência de au- ii Sua. Excia, Revma. a nossa mais sincera gratidão res- RIO, 15 (V. A) - O da 6a. Vara Civel, sr. Sil-

Parques e Jardins, exarou (Alva7'tts de Oliveira) mento do valor da moeda peito e obediencia. Juiz da 1.a Vara da Fazen-
'

vic de Oliveira, obsolveu o

. d h A
.

ti
.'

1
. ,n A líti ,Agradecemos também muito sinceramente a hon- da Publica, [ulgando um' ,'r, Huzo Borghí na acão de

o seguinte espac o: SSIS Imos em jorna Cl-, r rgcntina r nova po 1 1',�, - � z

1 t d t 'f" d P it
rosa presença a santa missa solene acompanhado de executivo fiscal de 4

" . -

t
,
"Aí vai a p an a o par-I nema ogra ICO a inaugura- e eron com respeito ao A' d d d O d d II tri S

v mi- mueruzaçao propos a POc'
seu lU an e e' r ens, o us rrssímo enhor Gü- -

'

.
, .. , 1

que púhlico da Cidade Jar- ção da grande estrada que,; capital' estrang�irü, a ex- vernador do Estadü, o, qual também se fez representar
Ihões de cruzelro�, prüve-I

Fell) e Mitre, atropelado
dim. Ataque-o, imediata-' na Venezuela; liga o Aero- ploração do seu petróleo na procissão á tarde.

" niente de atrazados do im-: por um camionete, cuja pro

mente, (l:lvido o Dr. Ma-' porto de La �aira a cara-l em bases mais ampl�s.e . �ü Exmo, Snr. Contra Almirante Comte. do 5° püs�o de renda. do senador
I �l';�ciad: atribuiu ao polítí

theiros. Quero um -bosque I
�s, capital--à(J�:"��� ÍD.rl!lStriais pelos _CM>Itals

Distrito !'i!_val_:, a� �lmü. Snr. Cap, de Mar e Guerra ASSIS Chateubrland, man- co �)auhsta.
. . I '

r
.r>. �"..-

ICap. düs Pürtüs e oe SUa -E-xa:ur Se.nhQra. Bem corno a d ...' I . ,
,

nascido por lml�gre., Po- es:rada com lux�üsü tunel, alienígenas..
-

,
[presença das Exmas Snras. D<'lG. Olga Til'&stose ]ja-;-���a-Io a, ,�entrü '�e Ouvido em JUl�Ü, negou

nha um bom numero de
I
mao e contra-mão, encur- Enquanto ISSO nos com- Maria Catarina da Silva, Juizas das festividades, bem 124 püras, l-e'SSarClr o- -erarle (9-�14g���e�"_ <;

homens trabalhando e com-
,

tou a viagem de uma hora batemos, pela política do
I
corno na missa das representações das irmandades de publico .ou .oferecer bens à dê!.<:a da acusação, alegan-

bine cüm o Departamento' para vinte minutüs. nüssü güvêrnü, .os capitais N. S
..
Jesus düs Passüs. �. S. da Conceição, N. S. dü -I penhüra, 'nü ,müntante da

I
do nua ser .o prüprietáriü dr,

1 Ob t
- d' Q

, 'b'l't d h I
Rüsano e N. S. dü Münte Serrate. , d' 'd 'O I ' "]' l'

. .

. ce rafo "- cüns ruçao e ue esta püSSI 1 1 an
.

o ('stnm .os e arrçamos nüV0': Ag d t b 't
'

,', IVl a.
, representante pa- VelCi.! o em ltIglO, o qual

, I, '
' ;.- ra ecemüs am em mUI o SInceramente ao I,'

cabanas, mesas e bancüs" tantü prügressü à Venezue- impüstüs internüs para mo- Revmü.' Frei 'Olivério O.F.M. 'a selebraçãü de tüdüs .os
r,aibanü sülicitou uma dila-' perterceria à I Fazenda O-�a-

que entendo devem ser ob- la? Petróleü, Petróleü ex- ver uma nova repartição àtüs religiosos da festividade. Bem cümü &S Cantüra:s taçãü de prazü mas .o ,mà-! t0ria. Excluído, assim, .o s�_

jetº de lápida concorrên- traido industrialmente, ser- que surge cheia de dinh.ei- dü Côrü da Parüchia do P. Cüraçãü de Mari,a e dü AsilQ gistrado nãü o atendeu, süb H.'go ,Bürghi dü processo,

cir públicl'l". I vindo as nescessidades dü' 1'.0 e de arreéadaçãü: _ A de Ol'fans, e dü Apü�tüladü dü S. Cüraçãü d� Jesús. -E . .0 fundamentü de que abri-
I
determinüu .o magistrado a

I ' .

' 'tambem o cümpareClmentüs na prücissãü sülene das .
I -' -

paiS e amda lhe fürtalecen- Petrübrás. /" 'rm d d " -

d .

d A I
I na um precedente perni- eltacúü da Fazenda Orató-

� ,/ 1 an a es nüssas cü-Irmas, as cnancas .o si .o de ' "

-

-----------..,--� do a moeda! E com .o dinheiro aqui Orfãs e demais assüciações religiüsas �Jque atenderarÍi ciüso. I ria para-cüntest�r .o pedido,
Lemüs tópicü em revista dentrü arran�adü de nós ao nossü 'apelo e cünvite. '

de repercussãü mundial, que püUCÜ temüs, que fazer- Tambem sinceramente türnamüs públicü a 'generü

que a moeda argentina vai mos lá fóra cüm .o cruzeiro
sa cüüperaçãü düs Jürnais desta capital A Gazeta e O
Estadü, bem cq,rnü as irradiações da Emissüra Rádiü
Guarujá. E estendemüs este nüssü muitü sincerü agra�
decimento a tüdüs os irmãüs desta irmandade e aos fieis
em geral, dandü .o maiür brilhü e explendür ás festivida-'
des realisadas. ,

A füdüs mais uma vez nossü mais sicerü agradeci
mentü, com um Deus lhe pague e que nüssa celeste
padroeira N.S. dü Parto, derrame sübre tüdos as suas I
mais belas e generüsas bênçãüs e graças.�

Aü mesmü tempo cünvidamüs a tüdüs a assistirem a

missa de açãü de graças no prüximü dümingü, dia 17 a�
8 hüras na igreja de N. S. 'dü Parto.

grátis, , '

Cartas para: ,TECIDOS MEHERO - Caixa Postal 4.020 - São Paulo.

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

, -

Aprazível vivenda à, rua
1"4 de Julhü - próxima à

práia de Coqueirüs.
-0-

Cüntêm as seg':!,intes pe-,

ças: 4 quartüs - :2 saletas
- sala ,..-de jantar - sala de
estar com la!eira - cüpa
- cüzinha - banheirü cüm-

. pletü cüm água _quente e

fria - quarto e instalações
Isanitárias para empregada

- ótimü varandão - gara

ge - aIl)plü quintal - água
ligada à ":rêde. Parte �do pa

gamentü financiadü na Cai

xa Ecünômica pelü prazü de
12 anüs. Cündições e infor

mações com Charles Müritz
- Tiradentes n. 45 - tele
füne - 2.180.

,Vende"se
'ema casa de madeir,a,

com terreno' de 24x30, sita
à Raa Aptonieta dé' Ba"rros,
cüntinuaçãü dü Bairrü N. S.
de Fátima, no Estreito

(Cantü) .

'fratar 'com Analgib.)
\'idra, nü Salão "Ideal"" ;�c

Estreito (Canto).

Terreno-:-,
Local de 'uturo
Venc!e�,se um lote, nas

prüximidades da Vila dü
5° Distrito Naval "Pedra
Grande" medindü .10x26.
Infürmações: Rua Bo

, iuva, 225.
� N ',. ,

egoclO ,a

Cr$ 28.000,0.0.

reagir ainda mais. Ainda cada vez mais, desvalürizli
mais pür-que vem reagindü dü? Cümü cümprar maqui
de maneira apreciável, püis nárias, comü arranjàr téc-

enquantü .o pübre cruzeirü nicüs e experlencia_ cüm .o

'valia mais que .o peso ar.- I nüssü' dinheiro cada vez va

gentinü, há pÜUCü tempü, lendü menüs?

já agüra o nüssü câmbiü es-' Errada, pülítica' 'não há
tá a düis nüssü cüntra um

I
dúvida! Mas se salvüu o

dü país platense. E vai me- naciünalismü jagunçü e ga-
, I '-

lhürar ainda" só pürque? O, r.L ':lU mais uma partida a fa-

que cüstuma elevar müeda
I
mosa demagügia güverna

nü jôgü financ,eirü mundi'-
I mental!

".Agentes· revtô-dect6tii' .,

Para Çasimira's -é� Linhos
Casa atacadista de casimirás com seçãü per

feita de vendas pelü reembü!sü postal, .oferece

i' .oportunidade a elementüs ativüs e relacionados,
para trabalhar cümo representantes vendedüres,
em qualquer praça dó país.

Fornece-se farto mostruário e' paga-se boa
comissão.

'

Cartas para "PRIMOR", C. Postal 10.030 -

São Paulo.

/

Expresso' flo·riaDópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transpo1'te de cargas, em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

-

Com Vlal(enS diretas 'e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

'

Rua Conselheiro Mafra, 135

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

'Agência: - CURITIBA
A,venida 7 de Setembrü 3320/24

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

Agêncla: ,- SÃl\ PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

'

-0-

Fone: 9-3l-96 � Atende Rápido RIOMAR
End. T..legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Jap,eiro e em Belo Horizo'lÍte com

t'ráfego mút'uo ati São Paulo com a E.mprêsa de Trans-
portes Minas Gerais SiA.)

.

PROGRAMA DE FESTAS PARA
,

DE JANEIRO,
o MÊS

Dia 16 ,_''; Sába:_ldo _ SOIRÉR - início
22 horas.

Dia 24 _,
-

Domingo - SOIRÉE - início
21 horas.

Dia 30 - Sábado - SOIRÉE -, PRÉ
CARNAVALESCA' início
22 horas.

Ir ndade·de
lolulra

Pa,ra o Figado e Prisão de Ventressa Se
PartO

PRISÃO DE VENTRE
PILutAS DO ABBADE MOS_S

As vertigens, rçsto quente, falta 4e ar,

vômitos, tonteiras e-dores de 'cabeça, a '

maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e conseqúente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moas são indica
das no tratamento dà Prisio de Vea·
tre e suas manifestações e as Angioco

lltes Lícencíadaa pela Saude Publica, as Pílulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

AGRADECIMENTO E, MISSA DE AÇ�O DE
GRAÇAS

i;.:..::�:a
I

ABSOLVIDO O SR.
IlUGO BORGHI

""_ .# #. "

�_�.g, ',I� T A, L.
E D I T A L N° 1

_,

TR' 'Pt"
;;-

·��I\:,)E"�rL ·:E'"
,

',R{'
'

.

"

' -;--' ��:; �,,:" >
, .

.
'

, Faço públicü para cünhecimento düs interessadüs,
que, de cünformidade com .o despachü exaradü pelü Sr. I
Inspetür_da Alfândega nü prücessü nO 204, de 12 dü cür

rente, .o pagamentü das Patentes de Registrü, a partir
da presente data, üoedecerá rigürüsamente .o dispüstü
nü artigü 26, letra "b", da Cünsolidaçãü das Leis dü
Impostü dü Cünsumü, assim discriminado:
"de 2_ de janeirü a 31 de marçü - para .os que tiverem
de renüvar as respectivas "Patentes de Registrü", desde

I 9ue tenham solicitadü, a renüvação até .o 6ltimo dia útil
oe fevereiro de cada anü, pagandü .o emolumentü· inte-·
gral, de acôrdo cüm .o dü imo anteriür, se antes de ven
cidü aquêle prazo, terminarem .o cümérciü .ou ó fabricü'
os cüntribuintes que nãü tenham pagü .os emülumentü�
da "Patente de Registrü" até 28 de fevereiro, deverãü
pagá-Iüs, de acôrdü cüm a letra inicial de sua firma

. dentro dos seguintes períüdüs: de 1 a ;) .ou de 16 a 20
de marçü, os_ de letra "A" a "H"; de 6 a 10 .ou de 21
a 25 de marçü, .os de letra "I" a "O"; de 11 a 15 .ou de

-��

PRECIPICIOS D'ALMÀ é unl empolgante drama
26 a 31 de mars:ü, os de letra "P" a "Z". de amür, odiü paixão e vingança que repousa inteira-

Outrüssim, infürmü, para esclarecimentü de quais-
mente nü vigürosü estudos dos três personagens que a

quer dúvidas surgidas" quantü aü assuntü em questãü,
I narrativa 'apresenta süb .os mais emütivos angulos, dan

que a Alfândega de Flürianópülis, pür intermédiü de 4.0 margem' um espetacular desfile de acâo intensa e

seu quadro de Agentes Fiscais, estará a disposicãü de emüciünante suspense, que termina com �m climax düs

quem iiJteressar.
� mais atraentes.

Alfândega de Flüi'Íanópolis, em 13 de janeiro de
1954.

FREDERICO, PLATT - Escriturariü Classe "E",

I
Interino

DOMINGO

PRECIPICIOS D'ALMA (Sudden Fear)

Estamos diante de :uma das grandes Q.bras dü cine
ma modernü Precipiciüs D'Alma, produçãü de Joseph
Kaufmann assüciado com JO,âN GRAWFORD, que
é a, principal interprete, destaca o talentü dramatico da
famQsa estrela, ainda em plena forma, àtravéz de uma

perfürmance nütavel que sübrepu'jou a todas as suas

anteriores realizações no cinema, secundada brilhante
mente pür JACK PALANCE, aquele gangster de PA
NICO NAS RUAS, muitü conheciro na Broadway aü

substituir Marlon Brandü em Uma �Rua Chamada Pe
cadü, ,e ã excelente Gloria Grahame .

PRECIPICOS D'ALMA, dirigido por David Miller,
um legitimo mestre, apesar de novo, no genero que deu
fama a Hitcküc, conta ainda com ,a participaçãü de Bru
ce Benne'tt, Virginia Huston e Tüuch Connors.

.*
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março próximo. Sim, virão
orquestras �o Rio, bem co-'

!TIO artistas famosos do

broadcasting nacional. Loló

(vedete do Stúdio do Théo) ,
não virá. Seu contrató é pa
.Ia atuar somente na' Cidade
Maravilhosa. E' uma pena,

ves ,comentários" técnicos, aparelhagem "Siemens" pa- pois dizem que é do balaco.
que de maneira clara, pude- ra Abreugrafias e Radiogra- Miss.Cinelândla está em co

ram demonstrar a todos os fias, aquela viatura merece gitações. Sôbre o último
que alí se encontravam, ser visitada, porquanto, é o itern.. nada podemos infor

porque motivo e quais as que há de mais moderno em mar.

razões que levaram o DE- matéria de equipamento Illlôa' (Nesta). Toda gen- ,

PARTAMENTO REGIO- móvel. te sabe disso, menos você .

r,

NAL DO SESI de Santa Os meios industriais ca- Jngenuídade ou chegou do J
. C�tar�n�, a adotar ta� .tipo i_::�s::e�� de pa- interior tagora? E' Diretora L
��P�� râbens. 'íntêr1nã� N';6th1Ôr{� ----::-""'���,!....--If(
sobremaneira o critério se-

. O que havia sido anun- e sim, complementarísta.
guido po� aquela Entidade ciado pelo sr. Celso Ramos, Está firme na posição e o

.Regional para alcançar a Diretor- Regional do SESI,. santo forte é o sr. Fernan

consecução de Seus intuitos já está cumprido, Aquela do Melo. O que êle manda
:!e combate à "peste bran- Entidade atinge mais uma (absurdos, perseguições)

?liatura ,radi&lôgica '\ ,.'

ela faz. Sr. Fernando está

so Ramos, Presidente da mér�io de Santa Catarina; I
Federação das Indústrias e dr. Renato Ramos da Silva,
Diretor Regional do SESI, Superintendente do Depar
seria iniciada em começos tamento Regional do SESI;
do' corrente ano uma cam

panha médico-social, visan
do o combate à Tuberculo
se nos meios operários.
Recebemos convite do

DEPARTAMENTO" ,R E':'

'<, G I O N A L DO SESfpara,
no dia 12 p. 'P. �s;ist1rmos
a' inauguração do -serviço qe
cénso tará:kico'e da .vacína

ção ínterísíva p�lo B. C. G.,
bem como, da viatura radio

lógica adquirida' pelo J;ESI

.

�Inaugurou O 08�artam8nlo 8e�onal da·S(S1
-em Santa Gatarioala SUJ campanha' cORtra�' a

tuberculose nos meios oqerários
-'

no primeiro dia abreugrafado5 pertoIdé
.

duzen'os( operários da indúsfrial. .

Conforme já. d�vulgou ê�te I �el�g�do Regional (;.,.), Mi- sendo inaugurado, be� �o- NAL DO SESI em Santa
. Jornal em. edições allterio;"

Illlsteno
do Trabalho; Char- mo, da maneira magnifica Catarina adquiriu.

res e através de uma entre- les Edgard Moritz, Presi- com que o mesmo fr�'a or- Construída com o "maior
vista concedida pelo sr. Cel- dente da Federação do Co- ganizado. Teceu S. Sla, bre- esmêro e dotada I de uma

TIM... I
Ibis (Capital). Nada me-

nos que '16 pintores estão

trabalhando. Veio 'uma or-I
dem (há poucos dias) man

dando acelerai' os' trabalhos.

Triunfalmente, o sr; Irineu

Bornhausen inaugurará o
/

Palácio da Agronômica em

50

Demagogia é uma coisa e

solução prática no
.

(duro)
� outra, muito outra. Sei

we não vendem paciência.
C) geito é continuar na bi

eha, dêsde as três da ma-IIrugada, Mas, ir vestido

�O� uma roupa de briga.,
:;enão' vai custar um' prêço
'ãbu!oso, o quilo da car�e.
j terno, idem. Por emquan
o tudo (turismo, melhora
nentos) está no-faz-de eon
a. Leia o "Diário' da Ma
.ihã" e terá sonhos lindos.'
�stradas asfaltadas, uzinas

elétricas, o pouco valendo
muito, o govêrno apartidá
rio, coibido o abuso dos car
ros oficiais, impostos redu
zidos. Tudo muito lindo e

muito contente com ela. E

da, muito contente com o

sr. Fernando. E' .uma dupla \

'lo barulho. Emquanto isso,
'lamas, (rnelancólícamente)
passando para o sexto lu
gar. Coisas da Escola da Vi
ela .••

em nosso Estado; sr. J. To

lentino, Provedor interino

do Hospital de Caridade; dr. .:

Paulo Tavares, Diretor do

I"Departamento de Saúde .

Pública; MajOl: dr. Ruy-Por- r

tinha de Mor�es,' Dir�tor do
Hospital "Militar; 'sr.: Luiz
da . Costa Mello;" rep�sen-,

-

J

tanta do Govêrrio do "Esta-
., ,'"'-'"

-

'"
.

do no Consêlho Regionaldo
SESI; dr. Atih:u!' Pereira
de+Oliveira; .

Chefe ,�o Ser-

Sete Barbas (Estreito)

A abreugrafação do primeiro operário

ca" nos meios índustriários.' de SUas etapas de serviço
�calizando através do Cen- tom as quais tem prestadr
30 Toráxico, uma operação ao operariado de .nossa ter

le _:-cG!lhecimento das cond�-JJa, sem alardes e sem de

ções de saúde dos operá- magogia, os mais ponderá
-, rios, entrará depois na fase I veis benefí�ios.
orinclpal da campanha, qual
seja a de preuençiio, prote- Tivemos notícias que no

�endo pela' vacina, hoje 10 dia de funcionamento do

.nundialmente consagrada, serviço, perto de '200 operá,
aqueles ainda não afetados . ios, já foram abreugrafa

•

oela terrível moléstia.
I
dos. Em .poucos dias' la po-

Na palestra realizada, o pulação oper,ária da nossa

ilustre médico abordou. to- cidade estará, poís; benefi-
I

dos o� pontos do problema ciada eom o Censo Toráxico

�lé maneira '
.

sintética e de, e poderá a viatura
_
radieló

tal: l�odq qu�, os' presentes,' g�cà do -:-SESI seguir para
.

quanto seria possível 'oütros.ntunícípios.- \ <, \

muito. azul. O, diabo é que,
depois do sonho, aparece a

(malvada) rda' realidade. E
a gente vê (com tristeza) o

t-=mpo passando e a coisa
pública abandonada, esbu
cacada, espinafrada. Sem
uma providência. Sem uma

:sperança, siquer ...
... BUM

.,

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

-." - ---------

Flozianópolis, D�müng�',' 17 de Janeiro de 1954

Sindicato dos Trabalhadores
em Oficinas Mecânicas de

-Vi.ieira
RIO, 16 (V.A.) - o mi

nistro do Trabalho assinou

nicas de Videira, em Santa
Catarina, e da Federação
Nacional das Emprêsas de
Seguros Privados e 'Capita
lização.

as cartas de reconhecimen
to do Sindicato dos Traba
lhadores em Oficinas Mecâ-
--_._------------- ------�-�--,

)
,_/

TÍTULOS

A êhantagem que a fôlha rosada vinha fazendo
com os colonos está virando mingáu assustado. Rep
tados a· provarem onde e quando escreveramos que
o sr. Bornhausen ,ªstava. dando muita atenção aos
colonos os chantagistas do órgão mamadeira da 'Im
prensa Oficial não puderam apresentar os -documen
tos. Correram de campo, perseguidos pelas próprias
mentiras, apavorados com o repto. Mas, vergonha
que é bom, não criam. Vamos lá, srs. da desenvergo
nhada mentira, vamos lá: apontem, nas colunas de
O ESTADO uma só ofensa-aos colonos. Digam o nú
mero do jornal, a coluna e a página! Vamos!

Muito de propósito deixamos que vocês se ato
lassem para depois pedir contas. Vocês mergulha
ram de cabeça .e agora estão atolados. Provem o que
disseram. Vamos. Se não o fizerem, documentada-
-mente.ifica-nos o direito de tratá-los por CHANTA
GISTAS CONFESSOS! Vocês, segundo vocês mes

mos, já são caluniadores por sentença judicial. Ago
ra, p�r certo, vão adjudicar mais êsse título _,J�

�CHANTAGISTAS, -�)Quanta honra para um jornal que é o poria .,�
do Govêrno! .

_
8<)1

POLITICAGEM

Tudo, por aí, anda girando em tôrno da políti
ca. Ontem'mostramos. isso" com referência ao ensi
no. Leiam mais êste telegrama, de 7 de dezembro do
ano último:

"Evaristo Bertoli .r: Auxiliar Físcallzaçãc.>"___
Araranguá

N. 20 - Solicito obséquio favor não renovar

contrato guarda Medeiros sem consultar Afonso
Ghizzo. Almir Schmidt - Coletor".

A intromissão da politicalha, em tudo, é até de
baixo de obséquio e fav01'!!!

VITóRIA CARA
r

O candidato/do sr. Governador e 'do deputado
Mascarenhas para Prefeito de São 'Francisco era, sa

bidamente, o sr. Felipe Mussi. Mas o atual Prefeito,
sr. Adson vetou esse candidato e impôs o seu. Ga
rantiu que o elegia por qualquer partido, se a U.D.N.
não o acolhesse. O Governador e o deputado tive
ram que concordar; pois sabiam que o prestígio pes
soal do Prefeito não era' prestígio udenista ou bor
nhauseano. Agora estão fingindo borboleta com a

vitória, muito embora saibam que o sr. Adson vai
fundar õ P.S.B. e no próximo pleito eleger-se depu
tado estadual, com os votos que foram dados à U.
D\N. desta vez. Como o genial guerreiro romano, o

Chiquito sabe qúe mais uma vitória como essa de
São Francisco, êle estará cobaltizado ...

BOLAS
.',

. O sr. Governador não quís sancionar a lei que
criou os novos municípios. E arranjaram uma des-
" '

culpa super esfarrapada, digna, sem dúvida, dos
constitucionalistas naipe Professor Medereiros. Pro:"
mulgadas privativamente pela Assembléia serão
apenas aquelas leis que apenas à Assembléia diga�'
respeito, Ao que, como a das municípios, envolvem
posteriores providências do Executivo, estão enqua
dradàs naquelas de sanção executiva. Além da san

ção, no caso, feita de acôrdo com o art. 52 da Cons
tituição, essa lei manda que o Executivo marque de
terminado prazo. Se o Governador não a sancionou,
com a desculpa de ser assunto exclusivo da Assem
bléia, vai ou não vai marcar o prazo? Se vai, devia.
sancioná-la; se não vai, a lei será descumprida ou

a Assembléia, marcando o prazo, estará -ínvadindo
competência atribuída ao Executivo.

Como se vê, a desculpa é chinfrínzissíma.
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