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.Incêndio
prej�üzos (totaIS), 30 famí- A temperatura elevadís- reia, 16), levando 'joias ava

lias sem lar, além de outras sima também concorreu pa- liadas em mais de 6 mil

consequências de menor ra que o incêndio melh.or cruzeiros. Como dona AUl'é2

monta, foi o resultado do se desenvolvesse. lia moravam mais 11 pes

€-Dorme incêndio que ante- Quinze lanchas e um bar- soas. Todos agora, no en

ontem destrÚlu completa- co de pesca que estavam tanto, encontram-se sem

mente os etaleiros "Qua- nos estaleiros foram total- habitação.
resma", em Niterói. mente destruidos pelo fogo As outras casas que so-

A polícia levantou -a hi- E também 30 casas residen- freram grandes avarias com

pótese de ter sido êle cri- ciais que circundam os esta- o incêndio são as de núme

minosamente provocado, e, leiros "Quaresma" ficaram, ros 18 e is. Na 'primeira
por isso, deteve por alguns por sua vez, também ao sa- reside o operário José Tei

momentos, para averigua- bor das chamas. xeira, e, na segunda, a srs

ções e interrogatório, o sr, Graças aos trabalhos in- Olívia Cardoso
�

com seus

João Quaresma, sócio-pré- cansáveis e corajosos dos quatro filhos.

sidente da firma. As chamas bombeiros do Rio e�iterói, SEGURO
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-;::::;':;;1") Uma Oue Morre na
riO

d�:��tln·l· Cadeira Elétrica
N,. '1.805 OR�O, 18 (U,P.) ;- A I que também assassinou a

sra.vDovíe Dean, de õãanos um rico paciente com ve-
'''K..w.t� Ide idade, mãe de seis filhos, neno, tendo sido executada

e avó de oito crianças, foi I no ano de 1938.

executada ontem à noite na A sra. Dean foi declarada
cadeira elétrica da peniten- culpada de haver assassi

cíária desta cidade, por ha- nado o marido com o, pro
ver' assassinado o espôso pósito de herdar seus bens,
Hawkins Dean, de 68 anos avaliados em 27.000 dólares.

II Ctt 1...

Em que pesem as lucubrações científicas,
arranjadas pelo conspícuo e sábio Francisco de

Campos (Custódio), esclarecido (pelo Prof.'
João Roberto Moreira) Consultor' 'Técnico do

Departamento de Educação, para explicar a de
cadencia do ensino catarinense, estamos em que
as causas primeiras e verdadeiras 'não foram
consideradas.

Ainda em nossa última edição publicamos
o angustioso apêlo de uma diretora de grupo
escolar, feita a um chefe político, pedindo pro
fessoras para o educandário, pois estava sozinha
e as crianças estavam voltando para casa.

Um grupo escolar com uma só professora
não é causa técnica' da decadência do ensino,
mas indicação segura da balbúrdia e da falta de
direção que lhe vai pela antes modelar organí
zacão. Coo{ somente uma professor; não há gru
}10' escolar que possa cumprir suas finalidades.
Com só uma professora num grupo escolar" o

índice de aualfabetos tem que' crescer' e o en
sino forçosamente entrará naquela melancõllca
decadência: que' o Prof. Prancisco -dé' Campos
(Custódio) quer explicar com as explicações do
seu culto colega, Prof. Moreira.

Mas, 'aquele grupo escolar Angelo Scarpa
:

,

não precisava estar naquele dolorosa míserere.
'Hen� perto dali existe uma escola reunida, a de

Guatá, que funciona com as honras de grupo
escolar, Possuindo apenas

-

3 (três) salas, possui
nada menos de 13 (treze) professoras e 4 (qua
tro) serventesl l l Nunca se viu tanta professo
ra e tal)to servente para tão pouca sala. E, nessa
escolin ha modelo, até a verba para sopa escolar
é gasta, sem nunca haver sopa escolar!
Essas, e tantas outras como essas, as verdadeí
ras causas da decadência do nosso ensino. O
ilustrado Prof. Francisco Campos (Custódio)

S b 1verifique se o que aqui fica escrito não corres-

a o aumponde in totum à verdade. E se quiser ajudar o
'

ensino a não decair, que evite a perda de- tem- _,
-: ',�_ ,� -"_�,--- '--'

1)0 C.p�l desculpas (irnaR-?gi,cas 'e se apinche a ' ,',' ..

,�.
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da''\".,' ca1'a"s'trofequele, uma pr-ofessora para 6 ou 8 salas; nesta , ,U '

mais de 4 professoras para cada sala! E, com' 1..
.

d fI C t'· d B)' 4 serventes, mais de um para cada 'sala!!! Se I O ,,' ome a 09Cdessa anarquia não resultar a decadência, eu- ,,� � . �
ti

tão, eminente Prof. Francisco de Campos (Cus- LON:qRES, 18 (U.P.) - feira próxima, 'os vôos de
tódío), é porque não' estamos fazendo oposição Logo 'ão/regress�rçm a esta adaptação do pessoal nave-'
construtiva ao denunciar isso tudo"mas, apenas, capital, 'o� membros da co- gante nO!'! "Comet". Toda-

6:JI.Uvando demago.gia de baixo quilate para em- , ' f

d
' missão de inquérito que f-o- via, nenhum passageiro se-all> os menos aVisa os�

------------�--------------�----/------� M�àil������&ri��ç��� ffiq��
•• :lma conferência técnica re- todos os aparelhos "Comet"

I[!�, Ur I�
"llzada no aeroporto, a "Bri- da Companhia não tiverem
'tish Overseas Airways Cor- sido 'completa e minuciosa

poration" deu, à publicidade mente ,examinados.
um comunicado, no qual NO "VALE DAmenciona a possibilidade de

MORTE"ter havido uma sabotagem
no aparelho "Comet", que VIENA, 1 9 (U. P.)
10mingo último c,aiu no Me� Uma fr-ota de arados para

1iterrâneo, ocasionando a. _a Jaeve, se desloca, lenta

morte 'de todos os ocupan- mente, -'no, "vale 'da morte",
tes do avião, 29 passageiros abrindo a primeira rota

e 6 tripulantes. terrestre para facilitar o

salvamento das vítimas dos
Q comunicado precisa aludes, enquanto os pilôtos

ainda que, em consequên- dos helicópteros, em sua

cia das conclusões dos mem- maioria norte-americanos,
bros da ,comissão -de inqué- 'continuam desafiando o

rito, a BOAG recomeçará, a mau tempo, em difíceis
partir do dia 18,' segunda� missões de socorro.

Nf'-ÇÕES UNIDAS" 18 pague pelos. menos uma J-
,

d C f' ,..:
_(U.P.) � 'R�s�alta da l�stal parte si�nbólíca d� �uant.i�. a,�_ta r ,e (} D ralerolzaçaode contrlbUlçoes _pubhca- Nos meIOS das Naçoes um-I E' t

. -

�-G B' II

das pela 0, N. U., que

OI
das indica-se mais que si- J::,O re

_ regos e rasllelros
Paraguai há dois anos não tuacões semelhantes se a-' ATENAS 19 (U P) - altas paten-t s

. '

J , •
" .:.

j
, e naVaIS e mi-

paga, a sua "part� anual",
I presentara� no. passado, e Em �i�eúguardas-m�ri�I:;s l1ist�os de Estado greg-os,

que e de 17.000 dolares. In- que os paIses mteressados braSileIros do naVlO-esco-, bEm como oficiais da fiúlri-
dica-se que será chamada a sempre solucienaram sua I "D' d C

.

"f t.. b Aa uque e aXlas 0- AIJda ritanica e membros
at,mção do governo para- situação, jamais tendo ha- I <o:m obsequiados com um do corpo diplomático.
guaio sôbre o fato, esperan- vido questão de anpliar as jantar pelos seus camaradas o....o.-.o._.n......_..
do-se que êle antes da reu- disposições do artigo 19 da g�egos, na Escola de Ca- O RISODA' CIDADE-�·
nião da Assembleia Geral Carta. detes Navais da Grécia. Ao ---

"\), ••
banquete assistiram � � � �

�

O comissário Valdir Ca-o fogo não se alastrou para
outros prédios da vizinhan

;a.
INCÊNDIO E ASSALTO"

elevaram-se a tamanha al

tura que, ate da Praia do

Flamengo, podiam ser nota

das.

bral apurou que os preju:·
zos (12 milhões) foram

too,tais. Soube também" 'por

intermédio do sr. João,

Quaresma, que os estalei-I'
MAIOR DO ANO Aproveitando-se da con-

O incêndio dos estaleiros fusão estabelecida, alguns
"Quaresma" é reputado o ladrões assaltaram a resi- 1'OS não estavam _ no seguro,

maior dos registrados na ca-
- T,,:r..T J..T.L" T...:r..-I....:_T ....,...,.. T_ .. :!!Ii =m

�::� ��:i;o"';�t: �oP'o,:� I NO Orien te . .

mandante do Corpo de ._

Bombeiros de Niterói ter )

solicitado a colaboração de um suntuoso temploseu congênere do Distrito
'

Federal. ' HAIA, 19 (D. P.) - FOl. cuja cupula hemisferica,
Atendendo ao pedido o ('o:1��ruido na cidade de Is- com uma superfície de 250

coronel Saddock Sá colocou - r.el, UIT. templo da seita metros quadrados, foi inter-
3 disposição do tenente-co- dos Bahais, de mármore, ruir €'nte coberta com telhas

ronel Hermilando da "Silva, il nrradas, em numero de

v'ários carros. Entret�nto, 13,QOp, fornecidas per uma

Ãpenas 2 carros do Quartel
' firma ue Utrécht.,

entral, foram transporta- PLANOS DE AJUDA As telhas, que têm o for-

dos do Rio para Niterói. ,MILITAR mato de Escam�s de peixe e
�,'.-.�'�

C.\USAS DESCONHE- são l'e,isientes a todas as

CIDAS NEW YORK, 19 (U. P.� com1'çõEs de- tempo, fora';l
l'ccoijcrtas com uma fina
camada de ouro. A: enco

menda foi executada em

A pericia de Niterói ain- :....- Os Estados Unidos estão

da não revelou as causas d,�c'Jidos a acelerar o aca

(�ue provocaram o impres- l�amento de seus planos de

sion�mte incêndio. Acredi- ajuda militar direta ao Pa

i3-se, no entanto, que o fo- k;stão, ao Iraque e à Ará

go se originou de combus- ci,:), Saudita, apesar das ob

tão própria, uma vez qu�, jeç0fs f<;>rmuladas pela In

nos estaleiros se 'encontra-· dia e por Israel.

seis meSES.

Demagogia
/

de idade, com veneno para
ratos. O crime ocorreu em

GREVE DE SOLI
DARIEDADE'1952.
PORTO ALEGRE, 19Vestindo um leve traje

(A. P.) - Os funcionáriosazul, a sra. Dean caminhou

com-assombrosa firmeza até da Companhia -Sousa Cruz,
a cadeira elétrica, fechou Os

tem número de 800, paralí
olhos sem dizer uma só pa-

saram suas atividades, na
manhã de hoje, em sinal de
solidariedade ao colega Má-Ilavra,'e morreu às 20,01 ho-

,ras. ",' .

I Esta foi' a' 'segunda mu

lher executada no Estado de

rio Silva, que, com mais de
9 anos de casa, foi demiti-

Ohio. A primeira foi uma
do por ter: assinado uma pe ..

, I t' - A bléi G Ienfermeira
,

dê .Cínclnati," ,Iça0 n� Assem ela era

____,_---- I: do Sindicato, para tratar

NEGOU ORDENS

IPARAI TRAN
;SAÇÕES
I

do aumento de salários pa-
ra a classe.

; OFENSIVA NA

',INDOCHINAWASHINGTON, 19 (U., RANO'!, -19' (U. P.)
P.) - O govêrno negou \ Dizem que a-temida of'eo

peri.rissão a um negociante I, �.': comunista, que vem

de Mínessota, para realizar I sendo esperada na parte
U'!l:1 transação com a União c cidental da Indochina, pu
Soviética, pela qual lhe se- derá deixar de lado o prin
ria fornecida grande quan- cipal baluarte francês, Dien
tidade de manteiga exce- Bien Phu, e lançar-se, díre
dente, a preços considerá- tamente, contra a, capital de
vr-lmente inferiores aos pa- La ..-s segundo informações
�os pelo consumidor norte- farilitadas pelas autorida-
americano. .'es francêsas.

: Do "Diário de Noticias'� 11954. _cmtoriza�
o morticínio p,ro' I,ele'" V I- r 'a:o' B ra S 1-,1de 17, transcrevemos: ' JGS caes da VIla de, Cava, a ,

_;_ "O subdelegado Alcino' lJartir de 26 de dezembro do' PARIS, 19 (U. P.) -;{
sua excelência deixou o

PO�ISãO
grandes' admiradort!s

José do Nascimento, do 3° "lr.,O anterior, o que era o Falando ante-ontem a um der, temos a esperança �e do eminente homem públi
distrito de Nova Ig�açu, fez lf!eSmO que se se dissesse: representante da Franc0 que não demorará muito co francês, o qual tem dado

afixar· nos postes das ruas p(I(�em matar c�chorros o Presse, o embaixador' do a visita, pela qual tanto an- demonstrações de ser um

de Cava o seguinte aviso: "no paisado. Nada disso o Brasil, s�. Caio d� Melo ::eiam meus patrÍciôs, que Lom amigo do Brasil".

"Como medida preventi- pre.ocupou. Caiu das nu- Franco, declarou: - "O e·:{- .

va, recomendo aos morado- vms, isso sim, quando, no presidente Vicent Auri')} A Dívida do ParaJ!uá,i Pa ra
res dêste distrito, que pos- m(:'smo dia, pilhou ,o subde- recentemente ,me confir-

Com a ONUl"gado Nascimento, de en- mou, e não, uma, mas v'Í-suam cães, tê-los presos pe

lo prazo de 30 dias, a con

tar de 26 de dezembro fin-

do"'visto, que tem chegado a

esta delegacia queixas' de

pessoas que foram mordi

das por cachorros atacados
do mal. Outrossim, qual
quer pessoa que dentro do

prazo marcado encontrar

cachorros soltos na rua, está

(!('sde já autorizada a ma-

>:D.da em punho, a matar os rias vezes, que mantém súa
; �lOcentes caninos na via pú- intensão de visÍtar o Br.1·
"lica. De 'uma só enxadada sil, acedendo ao convite
Nascimento liquidou três que lhe foi dirigido, aliá3:
:'achorros e uma cadela e só em mais de uma feita. Não

n�is não fez porque os bi- t)odia, porém, fixár ainda [,

'D0<; trataram de fugir. data. Já agora, porém, que

,/

.

Bra�í1eira ·.de
Bélgicâ

Exposição
Arte, na�á-los".

o aviso estourou como'

W1,a bomba entre os mora- I ser mais do que um sucesso

dores de Adrianópolis,· in-, BRUXELAS, 18 (U.P.) de curiosidade, não somente

duindo nesse meio o sr. Vir-l- Tôda a imprensa belga I ).01' causa do valor das obras

�iJio Silva, empregado da 'I come�t: favoràvelmente a �:le são expos�as, com� tam

Cia. Dinamites do Brasil. O exp'osIçao do Museu de Ar- pem porque e Um mIlagre
3r. Virgilio�Silva não se es-I te de São Paulp, no Palácio "OS nossos olhos de ociden

pantou com a redação, do das' Belas Artes. "Um'mila- tais habituados aos magros

aviso, seus erros de vir_gu- gl'e suláp1ericano", i?títula ::ubsidios dos lpuseus. O no

]a�ão, de concordância�e ou- a "Dernierí:! Heure", antes '10 mundo nos recorda, nes
�.� os senões gramaticais. de acentuar o lado feérico ta ccasião, as virtudes de

T npouco o surpreendeu ° dil exposição. Enquanto isso, 'um mecenat4 cumprido sem

o de o aviso _famoso, da- "Le Soir" acrescenta: "Essa \'aidade" el1;-i benefido, do

Cido qe H de janeiro dé --hlanifestéfçãó de 'arte deve I i:'aior núm�ro<

Mah de Cem VItimas da avalanche' P,evi'�o�!�.,?po até à,1
VIENA, 18 (D.P.) berg, a oeste do desfiladei-ll4. horas do dIa 19.

Cento e vinte mortos, 10 de- ro de..Arberig foi a mais sa- Tempo - Instável,
saparecidos (certamente crificada pela' catástrofe, chuvas e trovoadas.

mortos) e 57 feridos graves, com 110 mm'tos, 10 desapa- Temperatura - Estável.
tal é o balanço ofieial pu- recidos e 56 feridos graves. Ventos - De Norte a

blicado das vitimas d� ava- O Tirol conta com 7 mor- Opste, frescos.
lanches na Austria. tos, a pI:ovinçiajle Salzhurg Temperaturas' -' Extí;ê

co'n� 1 morto e 1 ferido e a 1 (U)s de ontel1� Máxima

A provincia de . Vorarl- 'Stiria com 2 mortos. 25.2, ,Mínima '�"T2,0.

Sabel>, Governildo, '

que vou ráchar o
;,0,.-

'

P. S. D, .c.Oino estou
r:áchando e�t� �bua?�

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E D I C O 5,
" ADVOGADOS r� O ESTADO

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO' DRA�WLADYSLAV1\ I DR. JOSÉ MEDEI-' ADMINISTRAÇÃO O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA·l'AMEN'.

CANTIÇÃD- .
CHEREM I' \V. MUSSI ROS VIEIRA jRedação e Oficinas, à rua TO PARA INFLA.MAÇOESE DORES.

_ MÉDICO _

I
'

e
' "

_ ADVOGADO _

Conselheiro Mafra, n. 160 ,

TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

I
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

5CI�íNICA DE CRIANÇAS -CURSO NACION'AI� DE
I ANTO-NI)O Caixa Postal 150 - ,ItaJ'aí INUSITESDR DIB

Diretor: RUBENS A.
'

A D U L TOS
I

- DOENCAS MENTAIS

I
. - Santa Catarina -

Doenças Internas Ex-diretor ,do Hospital ,
'lUUSSI, Gerente: ��:iI�SGÓS F. DE

E INFLAMAÇOES DA CA.8EÇA E GARGANTA.

CORAÇÃO _' FIGADO Colônia Sant'Ana. :-,:MÉDICOS _ AQUINO.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

RINS - INT,ESTINO;:3 Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:

Tratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS e Representações A. S. La-

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

Consultório - Rua Tira- Rua TIradentes n. 9. cial izado das DOENÇAS DE ADVOGADO:
Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modemos - 5° andar.

HOR
.

RIO I'
Dr. Estêvam Fregapaní

A: toras. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE� 3415. tratamento.
Causas cíveis e trabalhistas

Jnneiro.

h R R S t S
.

I
CONTABILISTA:

oras
54 .es·E: t·u�t

an os ararva, SULPOSCOPIA - HISTE- Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda.

Te!.: Cons, - 3,415 - Res. ,- s reito, RO - SALPINGOGRAFIA -

. Rua Felipe de Oliveira, n.

mEL 245
Assuntos fiscais em geral.

_ 2.276 - Florianópolis. 1. - 6 .
- METABOLISMO BASAL 21 -- 6° andar,

DR). ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-
.Radioterapiap 01' ondas

Edifício "IPASE"-5° andar 'l'el.: 32-9873 - São Paulo Neguel·os de Ocasl·a-ocurtas"Eletrocoagulação
-

-- ASSINATURAS

IPIRES DHAUSEN �aios �ltra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- Na Capital

_ MÉ'DICO _ Cl.íNICA MÉDICA DE erme 10.
RINDO

Ano ... - .

:
.. Cr$ 170,00 .�"'-

Com prática' 'no Hospital ADUL'rOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano, Semestre .... Cr$ 90,00,

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

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

I
Ano 81'$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horârio : Das 9 às 12 ho- Semestre - Cr$ 110,00 i
CLíNICA, GERAL DE raso

ras - Dr. MUSSI. BORGES Anúncios - mediante' con-

'R idê
.

R E t
'

Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS
,- I

ADULTOS "E CRIANÇAS esi encra : ua s eves
•

trato.
...

.

Consultório: Av. Getúlio

I
Júnior, 45: Tel. 2.812.

- MUSSI. Foro em geral, Recursos Os orrgm ars, mesmo .não

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

devol-IHorárIo ; Segundas e QUin_I0J:.HOS
- OUVIDOS powsky, 84.

'

Federal e Tribunal Federal vídos.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA 'DR. NEWTON' Ide-Recursos.
' A direção não se respon- Um conjunto de casas de madeira - Estreito'

horas.' 1
ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi- I ' Lotes de tci'reno situados na Vila' Flórida __:_

Residência _ Lux Hotel 'ú
D'ÁVILA ' _Florianópolis - �difíci() tidos nos ,artig9s assinados. I Estreito, em prestações suaves e sem juros; ,

_ apt.: no Tel.: 2021. I DR. J LIO DOIN CIRURGIA GERAL 1Sao oJorge, _rua Trajano,12' Dois lotes situados na Avenida Trompowsky

__� I VIEIRA Doenças de Senhoras _

,- 1 andar - sala 1. _.()....(�)..-.<>--.<;.... medindo; cada um, 13 x 50.
'

- ,

'

I DR. \VALl\fOR ZO- Proctoloeia - Eletricidade Rio de Janeieo - Edifício Uma vila de 'alvenaría na rua Arací Vaz Cal1::1d�'

MER GARCIA ESPECI�LlSTA EM DQEN.
'"

Médica
'

Borba Gato, Avenida Antô- farm'acías Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�'
i C 'I" R V· nio Carlos 207 - sala 1008.

' OI'tO c dI' Ad'
"

. ÇAS DOS OLHOS, OUVI- onsu tono: ua Itor
' , asas e a venarra na veni a Mauro' Ramos

D�p�omado pela F��uldade_ DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone: de' Plantão I (cinco financiadas pela' C�i�lLEconômica);
"

Nacional de Medicina ,da, Ex-;Assistente na Policlínica 1.507. i DR CLARNO G 10 D' S t F
,.

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo

U_p.iversidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Às 11,30 horasl' "
la an o -

.

armacia 113,20 X 22,80;
. .

-

.'

Ex-mterno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à -tarde das Ui horas em GALLETTI da Fe ,- Rua Felipe Sch-
I '

Um magnifico terreno no. Sub-Distrito do Estreito

�aternIdade.Escola,. Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO -
rr.idt. Imedindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

'

(Serviço �o '. Pro!. Octávío Iway e no Hospital São João Residência: Rua Vidal Rua Vitor Meirelles, 60. 2 Sábado (tarde) - Far-

.

Rodrlgues Llm�) Elitista da Lagoa.· Ramos - Telefone 3,422. ' FONE: 2.468. mácia Moderna - Rua João I
-----------'-------'----

EX.I.nter,�o do Sel'vl�o de Curso no Departamento Na.
- Floriànópolis -

Pinto.

•

Cirurgia do Hospital cional de Saúde DR. GU�RREIRO DA
OLHOS - OUVID08 ..;:.. NAIllZ • GAaOA",.,

l. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das ,�FONSECA
........,..,._ ........ _ .......... uu_.._ 3 Domingo -:- Farmácia ,DR. GUER.REIRO DA FONSECA

Janeiro LO às 12 horas. Especiallãta do Hospital
Moderna - Rua João Pin-, ' "J!edaHa� t. à..JlltaJ

'

l\1édico� do Hospital de Informa�o-es"
u .. f ..

rcadd�e, .'� _

3as. e 5as. feiras de 15 às 'Moderna Aparelhagem y
,

to., ',,'
DoeU .te Oeulos - Eum4! d. J'uado d. Olho ,ara

DOENÇAS DE SENHORAS
;às 18 horas. '{ , .. Lâmpada de Fenda - Re- (-'.. ,''''Tif

_ 9 Sabado (tarde) - Far- J".lffe�l() da Pr... lo Artert&l,
'

_

:\R OS OPERAÇõES
Atende, n:o Hospital de fratdr :._ Vertometró' dtc.- -t, '- " o�' el,s mácia Santo Antônio _

,Hod.r�a Ap\.re�ha.em." -,
,-

- P. T -

'

Caridade, .doe. 8. às ío }Jolr·a.s. Rai�'Y: 1rairii.}g,ra-fia-d-aíCai� ro '�tf'oi encon�;d'- ne!! o) "

c....J*'rt. '--:-,10 Vi••G.d••• guro P"'.'JD�t."I.
Cons : Rua João Pinto n. 16, C ltór R "(; t r

,IU,"- Rua João Pinto.' tÓv r
.t.

.onsu OIlO.. cua v 1 o beça) ,- Retirada de Cor- ta coluna" informações que .!- -'-'- ... � r,�. #
'''',

, 1 s, À..

das 16,,00 às 18,00 Meireles, esquma com Sal- pos Extranhos do' Pulmão e necessita diàriamente e de f
10 Domingo - Farmácia

,�,. ,,'"
1, �I ,:' ,"

horas. danha Marinho. Esofago.
.

Úne<ljato; , I Santo Antônio - Rua, João
-Pela manhã atende R idê

.

T
'

,eSI encra : ravesSa Receita para uso de Oculos. , JORNAIS Telefone Pinto.
'

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

dlàrlamente no Hos�
'" � ,

---

pital de Carióade.
Urussanga 2. - Consultório -:- Visconde O Estado 3.022 16 Sábado' (tarde) 'P�,�$

_

�" 'COJResidência:
Apt. 102. I de Ouro Pre_to n. � _:_ Altos A Galleta 2.656 Farmácia Catarinense

SDR ,VIDAL I' da Ca�a_ B�l� HOrlZ?nte). D�ár�o da Tarde ' 3.579

f-Rua: Genera] Bittencourt ,.
" Resldencla - Felipe Sc,h- Dláno da ManhA -. .. 2.463

Rua Trajano. :

n. 101. CLINICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Tel. 1.560. A Verdade 2.01b 17 Domingo - Farmácia
\..

1/' ,A: "�)
Telefone: 2.692. ' CONSULTóRIO - �"eli-

'I
[mprensa Oficial 2.68R Catarinense":"'" Rua Traja- *

�

S h d 38' DR. SAMUEL HOSPITAIS I .
-

' DUIWfTE TODO, NA
1

,

I
:pe c nli t, .

I no. / �
.,.,.

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Das 4 FONSECA Ifle CaridaCfe:o
2.31JJ I '

23 ,S.ábado (tarde) -

I
-

,"O_.S '1/.4"F-JO� ��
LE'RIO DE ASSIS CmÚRGIÃO DENTISTA

1 (Provedor) . . . . . . . 'I •

"ftll<L . J I

"", I
"" 6 horas. ' I (Portaria) 2.036 'I' FarmaCla Noturna. - Rua ,

-.,. MÉDICO ---: RESID:t:NCIA - Crispi!n
';onsultório e Residência:

NereA "a' '" °31 Tra]'ano I ,_,II D'�", .�"t*I R F r' nd Machado 5
U n mOR U''''_ I • ,.

'

Dos Servi�"s de Clínica In-: .

.

ua e na o. '

,. �'I'I" I
• • A' • 1 IvIna, 25. 'Clínica Geral _ Cirurgia

l' J lt8r .... " . .... 3.1:>7 '24 Domingo - Farmácia I , '7,,'_'; �,

fanhl da, Asslstencla Mum. FONE _ 3165 I
São Sebastião (Casa

-

N 1
� � '-'

� � � �

cipal e Hospital de Caridade
'
.. Bucal Dentaduras - Pontes d' S 'd )

oturna - Rua Trajano. � �
�.,. '<::'

IM' i e fixas
e au e 3.153, 30 Sa'bado (tarde) _'

,:;; '/, -� - -
'

C'UNICA MÉDICA DE '

I
J, °Rve. s X I 'f Ih

Jlaternidade Doutor ..,

-

�

CRIANÇAS E ADULTOS ,-
a:o e n ra-verme o. 'C I C· 3.121 Farmácia Esperança - Rua I

_ Alergia _

I

DR· ANTONIO �O-'I l:OR�RIO: De s�gunda a CH.:�I�:DAo;r�;R.··· Conselheiro Mafra. 'I
Conspltório: Rua- Nunes I NIZ, DE ARAGAO . .sexLa-feH·a da� 10 as 12 ho-

GENTES

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

Machadõ, 7 - Consultas das
. l'a�

e �:01� a�21� horas.
Corpo de Bombeiros 3,313 E

31 Domingo -; Fa�mácia I :5!',

P I R I
.

'

t15R:�i1�n��:�sRua Marechal CIRURGItO��:UMATO. sábaa:os:'
as

or�s
aos

_';;erviço Luz (Recla· ·l:!;:a�Çaafra�
ua

onse-.; er� 8- es aurao e
CL'NICA NOTURNA mações) ......•... 2.4414

Gui1herme, 5 "'" Fone: 3783. Ortopedia
'I as

rolícia (Sala Com,ls. O serviço noturno será" -,
"

.

quarta e s.exta-feiras das 19
Consultório: João Pinto, ,

21 h
; sário) 2.03F efetuado P,elas farmácias

_
. 18.

as oras.
___-------

Polícia (Gab. Dele· Santo .i}ntônio, Moderna e

gado) '2.594 Noturna, situadas às ruas

João'Pinto e Trajano.

Lux , 2,021

Maiestic � . . .. 2.276

Metropol . .. .. 3.147

La Porta . . . . . . . .. 1.321
Cacique '........... 3.449

Central, 2.MH

E8trela- ,.... .�.371
Ideal' : : .' :S�659

ES'rREI'I'O '

I
Dblque ..•. _ . . . • • • 06 i

,---,--,_,_,_::____;",-----------------

Indicador Profissional

Rio de

,

O MELHOR JURO -

5-%

Das 15 à,s 17 diàriárnente.
Menos aD'S Sábadqs

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DR- I. LOBAT'Ü
FILHO COMPANHIAS DE

,

TRANSPORTE
AtREO

TAC .

Doenças do aparelho respi·
ratório

, TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
Na(;onal de Medicina, Tisió
!ogista e 'l'isiocirurgião do

,

,
. .

I
Hospital Nerêu Ramos

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

si3tente .:ie Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guhnal'ãe�
(Rio).

Cons: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3801.

'

�

Atende em hora marcada.
Res, Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395.
�

leiTE 3.700.
2.500
3.55:1
2.325
2.402

;'

2.33'8
2.500

Cl'uzeir'o do Sul ..•.
Panai'l' ' .

,Vari, '

.

Lóide, Aéreo ....•...
Real ...•.

'

.

ScáItdtna:va8 . {l•••..

HOTl1:lS'

A,gência
de .. 1' .

.', ....

Duesnps POPULARES

B�NCO, AGRíCOl,A
,RUA ,TRAJANO� -1.6,'

FLORIAN6pOL'�' ,

, ,PU blicidade
Caixa Postal, 45
l-'!or.ianópoJis
Santa Catarina

____.----:
_.

ULTRA SONO
-TERAPIA

. ,

DR. GUERREIRO
':;ONSULTORIO - VISCONJl�<;J)E OURO PRETO
ALTOS DA CAS.'\. BELO HORIZONTE.

,

RESIDl1:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

co

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 Presidente Coutinho'

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro -�Estreito;

,
Salã� de bar e

....
sorvetéria; salão de' refeições, cozi

día, depOSIto e casa ele 1 l( )' adia, tendo uma área com
Lente para o mar para uma churrascaria'

--.....

.

Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de
VIalO 748. - Estreito.

Aceitam-se propostas.

..

ViageQl COm segurança
e� raPidez

,so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SULLB,RASILEIRO»
Florianópolis -::- Itaja. � Joinville - Curitiba

.r

�
.. :r-":Q.

Agência:
I -

'

-

nua Dêodoro esquina- da
Rua Tenente Silveira:
'------,-- - .. ,

Lavando' com, �Sabãd

�irgem' ESlJeeia.lidade
da ela. IITIEL -IIDOSTR_IIL-J8IHllle� (maroa: registrada),

economiza-se tempo e dinh�_ro'
__��"_""",,:�...,, : ......_'_:__

'

,-,--"__�,-,-,-_,".,,, __ -,-
,�_, '0 ' ,

��,.-.,_,_,--:..,...:..,...-".---:--:-:--:�...,---��::_;:_-::;:'__.;;_=:;::::::::==:::�

Vende-se
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa.
Tratar' à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15. horas.

CASA MISCELANIA distri·
buidora dos Rádios R.C.A"
Vitor, Valvulas e Discos. �

- ,

Rua Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

' DIA 18, SERÁ EFETIVADA A

ta, Grandee valiosa iniciativa- de 1954
. .'

\.

da A. ' MODBLAB
É O ANO QUE MARCA O 30° ANIVERSÁRIO DA ATIVIDADE COMERCIAL· DA FIRMA PROPRIETÁ

RIA DA A M O D ,E L A R, EM FLORIANÓPOLIS.
MARCARA IGUALMENTE NOS ANAIS DO COMÉRCIO CATARINENSE VÁRIAS INICIATIVAS DA A

_ _

JYI O D E L A R, DAS QUAIS AS MAIS PRÓXIMAS SÃO:

Inicio D-O dia 18 doeorrente

·1954
1954",

,

(PORTANTO; AINDA NA la -FASE DESTA ESTAÇÃO)
Das gr·andes vendas de verâc.cem os seguintes .desccuíes:

'-10'1. ÉM MAILLOTS SHORTS -- CALÇÕES -- CAMISAS -- CALÇAS SPORT E TERNOS DE VERÃO!
'

15·'. EM TODOS OS LINDISSIMOS VESTIDOS' DE ALGODÃO, LINHO E SE'DA!
.

15-'. NO, MAGNIFICO ESTÓQUE DE BLUSAS E SAIAS DE ALGODÃO, OR GANDI, LINHO, SEDA,RENDA Etc ... Etc ...
tO·I. EM TODOS OS MARAVILHOS OS TAILLEURS LINHO OU: LON_ITA.

SERÁ· A MAIS BELA OPORTUNIDADE PARA' A COMPitA DESSES MAGNIFICOS TAILLEURS CUJO CORTE,
PERFEITO E CAPRICHOSO REPRESENTA O MÁXIMO DE ELEGANCIA E BOM GOSTO.

25·,. EM TODAS AS SEDAS LISAS E ESTAMPADAS.
ESSE DESCONTO FORMIDÁVE L REPRESENTA FIELMENTE A DECIS Ao DE ACABAR DEFINITIVAMENTE,
COM A SECÇÃO DE SEDAS.

AVISA AINDA A . MO D E,L A R TER RECEBIDO UM SELECIONADO ESTÓ- QUE DE ARTIGOS SPORT E PASSEIO
PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS

I AS COMEMORAÇÕES DA A MODELAR REPRESENTAM, ATRAVÉS DAS MAG- NIFICAS E EXCEPCIONAIS OPORTUNI
DADES ,OFERECIDAS AOS SEUS FRE- GUEZES, A FORMA MAIS PRÁTICA E REALISTA PARA DEMONSTRAR, A.oS
MESMOS, A SUA GRATIDÃO, PELO APÓIO SIMPÁTICO DISPENSADO A FIRMA DURANTE TANTOS ANOS�

. j,/"

AS PROXIM'AS INICIATIVAS PROGRAMADAS SÃO,:
DE 10 A 30 DE MARÇO: Venda excepcional de·500 CONJUNTOS DE

COLCHÕES E TRAVESSEIROS D I V I NO_com 10% de desconto sôbre a tabela, ou em

10 mensalidades, com a entrada inicial de "APENAS Cr$ 50,00!!!
DE IODE ABRIL A 30 DE JULHO:

\
� ;

.
I�

,

DE 18 DO CORRENTE A 28 DE FEVEREIRO:
Os grandes descontos acima anunciados

Grande venda comemorativa por preços .aproximados do custo nas fábricas, DE
GRANDIOSO ESTÓQUE, inclusive das gr andes novidades

TÓDAS AS. MERCADORIAS DO SEh

DE--INVERNO JÁ ENCOMENDADAS
------------------ ".

--- '-,' /

,_[ .-J6�e _8TABe � � -V�!!��C���!�!�!�ha- _JO:K�i:�!�r���:��r�t.', " "'-
-

' -� - < - '--�', -

dos e sobriiihos, agradecem aos drs. Newton d'Avila e e amigos o nascimento de' seu filho, JORGE ANAS-

NO: LAR' E "NA" StJ,I'IED .&.DE
Artur Pereira, pela dedicação dispensada durante a en- TÁCIO, ocorrido no dia 14, na Maternidade "São Se-

'" � fermidade que vitimou sua irmã, cunhada e tia Rosalina bastião".
da Costa Brito.

.
,

Agradecimentos também à irmã Diretora da Ma
ternidade "Dr. Carlos Corrêa", que colocou à 'disposição
tudo o que fosse necessário às enfermas.

Enfim, aos vizinhos e amigos que acompanharam a

doença e enviaram telegramas e cartões de pêsames à
família.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES
,

DO BRASIL
/

SONETO PARA OUTUBRO, 26
, f

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

Oliveiras LITRENTO I.

lo Preceito �o dia
ALEGRIA E BOlVI .

HUMOR

I E' preciso que se pense

com cuidado na saúde' do
: espírito, isto 6, formação

--------------------------�---_._----

PROCUREI:..O por 'todas .geogreflas
E não ouvi senão novos lamentos.
Açoi-tado no céu por outros ventos

No céu �êle -esperou vinte e seis dias.

E D I T A L N° 1

EDITAL

Era óutubro agitado de magias
, Onde-pássaros voavam como intentos
Mortos. Prenhes de cáos e desalentos
Madrugadas olhavam .duas frias.

-
, -ee

De ordem do senhor Presidente, está convocada
para o dia 21 do corrente mês, ás 19 horas em primeira
convocação, uma Assembléia Geral Extraordinária, a

fim de ser preenchidos por eleição cargos vagos na Di

retoria, e bem assim, eleger-se o Conselheiro desta Sec

ção, junto ao Conselho Nacional dos Ex-Combatentes.
Não havendo número legal, a Assembléia Geral se

l�á ralízada, uma hOl'a após, (20 horas, com qualquer
número.

ou na conservação dr- uma
, personalidade sadia. Nisso Faço público para conhecimento dos interessados

E já em fevereiro, a antigas crenças,
t d' fl A. que, de conformidade com o despacho exarado pelo Sr.

No carnaval de múltiplás presenças, em. gran e m uencia o

1 Inspetor da Alfândega no 'processo n? 204, de 12 do cor-

As;máscaras' juntei, em oferenda. ambiente de casa, pelos rente" o pagamento das Patentes- de Registro, a partir
, exemplos de, cada momen-' da presente data, obedecerá rigorosamente o disposto

Agora, vêm na' tarde mil fadig�s.
.

to. I no artigo 26, letra "b", da,Consolidação, das Leís do
Nos campos nunca mais doces cantigas, .

Ed f'lh Imposto do Consumo assim discriminado'
N

.

I 1 d I
uque seus t os em· ,. .'

unca mais pe o mar amor e en a.
'.... I "de 2 de janeiro' a 31. de março - para os .que tiverem

'<, mew de aleçrui e bom de renovar as respectivas "Patentes de Registro", desde

Experimen te bOJee I Neves, Dire�or da. Peníten-
I

humor,' evitando, na p'i.e-,l que tenham solicitado a renovação até o último dia útil
ciária do Estado; I sença dêles, recrimina- de fevereir,? de cada' ano; pagando '. o emolumento inte-
- Prof. Walmor Ulíano ções asperezas e mani- gral, de acordo com o do ano anterior, se antes de ven-

residente B d
l

f t' -

d
. . A ! cido aquêle prazo, terminarem o comércio ou o fabrico;

d'
em raça o es açoes e tmpacten- ib

. -

h
_ .

-

I'2 xícaras de farmha e N' . . os contri uintes que nao ten am pago os ema umentos

trigo l arte; , cia, tristeza ou violência' da "Patente de Registro" até 28 ,de fevereiro, deverão

1/2 Ih d d h, d
-Sr. Osmar Sebastião

,.
- SNES.

p.
agá-los, de acôrdo

co.
m a letra inicial de sua firma,

co er as e c a e
d

. -

. ,
"

- -d .

\ a Fonseca;' I dentro dos seguintes penados: de 1 a .5 ou' . e .16 a -20
sal

_ Sr. José Nepomuceno C A S. /A. de março, os de letra "A" a "H"; de 6-a 10 ou.de 21

2;3 de xícara de gordu- da Silva'
r" a 25 de março, os de letra "I" a "O"; de 11 a 15 ou de

,

, •

•
> ',. 26 a 31 de março, os de letra "P" a "Z". -

�
_ Sr. Pedro Fernandes: Precisa-se, com o mmI-, Outrossim, informo, para esclarecimento

-

de quais-
mo de 3 quartos, sala gran- quer dúvidas surgidas, quanto ao assunto em .questão,-Sr. JO,sé Manche in; . . -

de, sala de jantar, -quintal que a Alfândega de Florianópolis, por intermédio de
- Sr. Antônio Vieira Ne- �

�'d d A F"- 'd'
-

dé jardim, podendo ser por
seu q�a ro e gentes iscais, estará a' isposição

.

e

1. Peneire a farinha de to; .

- -.
.

quem mteressar.

trigd e o sal numa tijela de - Sr. Ivo Noronha;
contrato de 3 arfas. Alfândega de Florianópolis, em 13 de janeiro de
Aluguel até Cr$ 3.500,00. 1954.

tamanho médio. -Snra. Francisca . .1 ú- ,

1· C d
A tratar no Cabo Sub- '

FREDERICO PLATT E r

12, Ponha a gordura e a- la ar aso;

I'
- scriturario C asse "E",

1 d m_arino, à, rua João Pinto. Interino
masse até conseguir uma

- Snra, A ay e Bitten-
26, com a gerencia.

.
'

.

FARIA & CIA. LTDA. _

mistura homogênea. court da Silva; ...__----------------.,,=------,---,-------

3. Ponha a aguá ,aos pou-

Florianópolis, em 18 de janeiro de 1954.
Osnildo de Oliveim - Secretário Geral

Espezim

ra

Cerca ded colheres de so

pa dagua fria.
MANEIRA DE FAZER

--: A Casa Credíolar, de FARIA & Cía. LTDA., estabe
lecida à rua Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa à sua dis
tinta freguesia, que o Sr. Hamílton 'Espezim,. . deixou
suas funções de cobrador da mesma, não estando mais
portanto, autorizado a receber qualquer Importância
em nome da: firma.

Avisa ainda.' que não se responsabiliza por paga
nentosque venham a ser feitos ao mesmo a partir .des
ta datá," bem como por qualquer ato praticado pelo ci
Iadão, em que entre' em jogo o nome da firma.

Outrossim convida o referido ,cidadão a comparecer
lOS escritórios da firma, afim de prestar contas de sua

'livlda, que monta aproximadamente, em Cr$ 12.000,00
(doze mil cruzeiros).

INGREDIENTES,

Florianópolis, 9 de Janeiro' de 1954

,

cos e continue a amassar - Menino Claudio Se-

para que a massa adquira bastião, filhinho do sr Ota-

maleabilidade. via Ferrari; __
o ,

4. Arrume- a massa numa ':""'Menina Mariza, Iílhi-
bola. Abra-a com o rôlo e nha do' sr, Cleonildcr Llgo-

ZE-MUTRETA ...

utilize-a conforme for indi
cado na re�eita de torta que

_ J estiver preparado. ('APLA)
.. .., :":

cki;
,

,

,- Menina Sueli; filhinha
do sr, Belmiro Pereira;

.. 1'
�NIVERSA'RIOS: - Menino Octacilio F.

� Machado, filhinho> dei sr: I
FAZEM ANOS, 'HOJE: .' r Manuel Florentino l\.:télchs.-
- -Jornalísta dr.. Sebastião do, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Flo rlanópolis, Terçó,-feira, 19 de J_aneiro de HJ54 o ETADO
)
\

o
R5S �...m..��'..a...�..�..�..�..������..�..KM..�..

'.:�i'bou O

.,

t7,�ogadores�convac�do�' urn�:�I�:N��O
,p,ra, il··seleçao Naclona. -E,tão x;,xpa,aberu."
� R10,. 18 (V� AS _:_" Se-' vitória pela, tramas da f>si- bens" ,(FIa e Humberto guapos rapazes Catarinen-

d: ;

d 1 1 d
I
(P 1

.

) ses, que souberam deferi-
ria e_ se esperar, .

epois co agia, U,!,1;10ra izan o os' a merras . .", .

de tamanha, demora de adversários 'l(�l'!:l imptessã� , CEN�ROS-A.yA�TE�"'0
-

cieÚg�lliiil'dàn}enf�'� jaque

'tanio� �isté�bs <'e
.

adia- que possa uúiJ.s�r.'Ô'�;"vulto";,-:-,Indio�< (Ela)', �altazar
ta alvi-rubra.' Sem dúvida, "

mer:tos viess.;_ a público de. Elí, ou distraindo-os pe- (Coríntians) eCarlyle (B0-
um grande feito, principal-

uma relação de jogadores ias explosões temperamen- tafogo) ,

mente porque nos tirou a

d
.

d
-

1 l' MEIA ESQUERDAS frrna de «saco-de-pancada"
capaz e reanimar o espírí- cais e Lili' y é ou ;'upres- -

to do público esportivo bra- sionand i-cs 1,>1;:}0 valor his- Pinga (Vasco), Didi( Flu) dos outros ...

sileiro do golpe brutal que tórico no "cartaz" de Ro- e Valtér '(S,antos)., xxx

foi a perda do Cámpeonato drigues.:, PONTEIROS
.

ESQUER� Eis as nossas

Mundial de 1950. Infeliz- -OS VIl'rft: r� SETE - DOS - Rodrigues (Pal- cações:
.

E 10 páreo: 10 lugarmeiras e scurínho (Vila
CJNV� CADOH Nova).,- 2.0 páreo: 7.0 lugar

,
Sãos o" seguintes os vín- NENHUMA SATISFA- 3.0 páreo: 2.0 lugar

te e sete j0gadore� que se-I, ÇAO', 4.0, páreo: 4.0 lugar
râo conv'oé='lclos a partir de A reunião como se sabe 5.0 páreo: 2.0 lugar

, ' 'I 6
'

3.0 lugar bol. Ademir não Ilgurará
crítica e a do centro-médio 2. de feve ceh o próximo: Ioí realizada em caráter se-

.0 pareo: I '

. ,

I 7
'

2.0 lügar. I n� .sele�âo. Vítir.13 de 1l�1a'
,Eli, que vale por uma a- GUARGJArS - Casti- ereto, primeirâmente entre

.0 pareo: -
.

-

,

.

f xxx
: sena contusão quando de-

fronta pOIS o indisciplinado lho (Flu), Osvaldo (Vasco) os membros do Conselho I
' I r di C B D �'I .

profissional cruzmaltino en- " Cabeção (Corinti ans) . Técnico, srs. Casteo Bran-
- A grande surnrêsa foi ren Ia:1

....
et]� .ama

, 'onosso "eight" ser' vencido ! e-steve c meaçadc de não

contra-se suspenso pela Zf,GUEIROS - Pínhei- co, Alves de Morais, Alfre- , ,I . •

. S b +i 1
(FI

'

d C 1 'pelos cariocas. Nosso azar
::1laIS J0l':or. u me ,.if:> ;}

Confederacão Sulamericana .

ro u), (-erson e Santos o urve o, Andrade Si- ,

:' , tB t 'f ",11' '�C Ih foi que os cariocas estavam tratamento, depois de longa
com ciência da F.I.F.A. pe- , o a ')5(", l'naur,'o ,,'São moes o,e o,' os técnicos 1ausência vo tou C(J.-i1 a im

la covarde agressão que Pauio), �� Poulinho (Inter- 1ezé Moreira e Vicente representados pela guarni.
-

d M , A d r: etuosldade d,�, �unpl'e,
üacional dé Pc,rto Alegre). re,ola' e" Luís Vinhais.Ao <:a.o o. engo.

'

in a por
�

.

d Oispostú' a reCUr2'''2i: o te!-
ME'DIOS _ Djalma I

que se s�)Ube, nessa reunião c.
lma nos corremos urar.-

-

t b' i'0no perdido. E o fêz, c)m BOTAFOGO XSantos e Brandãozinho.( preliminar foram cortados E. a semana ru :'o-negm. AI
"

Cd' ;,urpree�dente êxito. ReJli- .
. uga-se uma casa com

l-Dortu2'w�s.1 de Desp:>rtos-), da relação elabora':�as por'
orno' se tu o ja não' fôsse FLAMENGO

'

2 d
\L _ _ zou duas grandes exiblcõe:s

-

\
. ,

quartos gran 'es e um

Fli (Vas':-'J.), Dequinha' Zezé Moreira os J'ogadore.s
. demais, a,conteceu, o pior: ' Amanhã no Mar

-

t' d 1
neste fim de CH'npeonato '

"
acçrna, so 10 para emprega as, sa a

(FI.), Ba'_l�r € Alfr,edo (S. Ademir, por condic,',ões fís:'-·' corremos num barco, d')
, será encerrado o Ca ' 'd "t

. 1 d
.

t
V dando E:,speranças e quas ..= I

•

' mpeo-" e VISI a, sa a e Jan ar,

Paulo) (, � nlvador (Inter- --eas precárias, Arati, Juvp.,
asco .. , Ven,ceI' não er8 nato CarIOca d 1953' .

h Ih
. ,

certeza do seu aprovida-
'

,

e , JO- cosm a e apare o samta-

nacional). " -nal e IpoJ·ucan. Depois re'u-
possíveL .. Só ,se o" nossos gando Flame g B t f' .

h
.

A \.".,--

.�(,lll0 ,: orém, Ze;:é- Morei-
n o e o a 0- rIO com c uvelro. gua e

PONTEIRO� DIREITOS'� niram-se todos a03 _meiu-[ rapazes
fossem deuses....

ra pl'c{->liu excll1�-lo. AI,- go. Na ocasião os alvi-ne-!luz com 'abundância, sita

- JlJlinho (Portuguêsa de I bras da Diretoria, sl-s. Ri-;, /
xxx. ',')11 (l H-cnico qu _ Ac1emi':l" �l'OS coloca:rão nos 'campe- j á rua 14 de Julho ri. 595

ouviram, 3.través da porta, Desportos) e Maurinho (S. vadávia Correia Meyer,'
- D-0-U-T-0-R M-I-L·

.;ão ,. 'lá em forell e J;P �es de 53 'as faixas. si�bó-I no porto do estreito a tra-

na' se,ssão de ontem do 'Con- Paulo). '.Mário Polo e Manuel Fur-I T-O-N, o sr. des<;_u!pe, ma,> hcas.' tar no local.11[1() ai:], u com frequênciu
Eelho Técnico, a assombro- MEIA-DIREITAS - Ru- tado de Oliveira. Termim.- I

Q ,nosso oito vai disputar
, � 1

-,

d Z' "M
•

'

da a reunião, depoI's de j outra vez 'o páreo em São
;-;� cpc araçao e eze o� BANGU' 2 X ,>--,

q'''ase du'as horas, fOI' a'.�re-
Paulo. Dessa vez .. fora (1'1

t,�ir_� de que Carlyle f�i �
-

um dos mais brilhantes di- AME 'RICA 1" portagem informàda da re- ,sem.ana. de estado de graça, Ora -viva! O - Basco

ai1teiros da temporada! Co- RIO, 18 (V. A.) - Ape- lação dos j�gadorps, sem
fora da Lagoa Rcd1'igo -d" ganhou ante-ontem na Boa Seguir�o hoje, de caminhonete, vários componen-

do fort
•

aI
.

1
. Freótas fora do b"A co va's T" O . '-., b' tes do Clube de Excursões da Ilha, ate' a encanta'dora

mo incompreensivel é tám- sal', e c or reman ,e, maIOres esclareciraen tos, -
' , ,d - erra. zagu,elro manc'

, .

dA' ,
.

t'
-

'b Lagôa, de. onde seguirãó para a Barra. Amanhã, após
bém a c�nvo,c_ação de Rodri- as eqUIpes o merica e sem uma palavra,

7

sequer, cama, os ca armas vao en- '€z um elo tento, concor-
_

' pernoitar�m naquele. lugarejo, farão, os exêUl'sionrstas,
gues, que tanto em Santia- Bangú !ealizaram �ábado, à ,de esclarecimento _

para o
sopm' ó nos.so ��ngo. . . re.ndo assim para ,a vitÓrIa' a traves-:,Ia da. maior 'praia da Ilha de Santa Catarina,

go, no Panamericano co- tarde, no Maracanã, uma público,· Quem torcer contranós que '/élscaina,.. Moçambique, com 14 quilômetros de extensão. Ao al-

mo em"Lima, 'no Sulameri-' peleja/movin'lentada. '1!:s:;e Se Liche... xxx
cansarem a Ponte das Aranhas, extremo Norte da gran-

,

t' 1'" d 'd' t tdO'
de Praia,. entrarão pelos Cômoros ,até a Vila, de Ingle-

cano, fêz-se notável pela co eJo, a las, eCI la o eJ'- quase o o o tempo peCa!1- xxx - � mmeiros pa'isa- d
,

_
ses o �IO. Vermelho, regressando, quinta-feira, pela li-

extrem� timidez que. sem- ceiro pôsto da tabela <)0 do apenas nos' arremates. - A}nda continuam as ram mal com -os Ílutninen· nha de 01110US. Este empreendimento será em 'homena-

pre demonstrou' à ent�ada terceiro -turno do' Camp?()- Na segunda fase, o Bané�ú cargas, contra os adetos d;:> :'es, jogando em Belo Hor� 'gem à Equipe Esportiva' da Rádio Guarujá, que fá o

na ªrea advers�ria., nato. Venceu o Bangú por ,melhorou um pouco, m3s, naufragado Almirante. Um :!Imte. Estariam derrotaàoi> vem anunciando minuciosamente. Espera-se um bom

N d d ? x 1 mas-luanda a verd� mesmo"assI'm A 'r' deles alI' no M·�rca..lo sen por' 2 a 1 e nos 'lt' tempo para concluirem mais esta J'o,rnada do C. E. I.'
a ver ÇI e, a imprEssão -

,

. , n- o me lCa es- , • � 'ti. , .' s < U '11110S se-

,-!ue fica é a de que 1,fm o' de que se diga, que o Amé- têve sempre mais positivo. do filho,da lusa terra; rea- gl:ndos l'ã0 conseguissem ()

técnico Alfrcân' (Zezé) Mo- rica não merecia 'perder, � merecia marcar pelo me, ge de faca.em punho. E vai empã._te, per interinédio d?
.

f' 1 t d' " '" I I d' d
' .

tE' 1 S
reira nem o Conselho 'féc- pOlS OI rea men e o rl1t�- nos OIS go:s. sso entre- Izen Q para o menguls a' • scurm 10. omente es.:;e

nico da. C.l:UJ. encaram à lhor quadro em campo. ��o lm1to não aconteceu e n�rna 'que o importuna:,- Ou jogado� p(,deria 'fazer
.

o i
l(0ssibilid<l1e cia vitória dos primeiro período, prir..ci-

arr.anc.�da fu.lminante �'�-.>�'" .caiU.o.
fora O'l "1;'0

di'l-j',goa.l. pois U111 tento�eito no.
I

)..l'flsi.leil'",,' '1:<lS' elh-:IT�l.tó.; ralmente, a equipe cle Gmn- ('�s velO a decretar a vrtq( 11'lpo as, trIpas ... , apagar JaJ Ll.zes 80 PO ,)
�'ldS .. Ou então espera!n Sa.les dorrlÍnou dí_u'a�te na de I xxx

.

' se?' um, tento ,de escu?'inho ..

/ mente a expectativa foi
burlada. Em lugar-do alivio,
uma: grande decepção, com

a .convocação de' elementos
de nivel técnico abaixo da

praticou, em Lima, na pes
soa do árbitro -Mac,kenna
após o jogo Brasil :ii: Peru.

_---

A inclusão de Car1yle, que
DOS olhos de todos apare-

.

ceu durante. o campeonato
('orno um verdadeiro pesa
delo para o Botafogo, tem

o sabor de uma pilhéria es-

pecialmente para quantos

Com um. lO lugar (4 com), 3 segundos lug ares (skiff, 4 sem e

oito); um 3° lugar (double-skiff) e uni 4° lugar (2 sem), Santa
Catarina brilhou inte nsamente no certame nacional d e remo,

.dísputado domingo na Lagôa Rodrigo de Freitas, alcançando o tí- "

.tulo de vice-campeã do Brasil. Os, cariocas, 'nmila manhã f e I i z,

'conservaram o título de campeões. Está de parabéns o remo bar
• riga-verde pelo brilha nte desempenho de seusbravos remadores
� �,_' .. >'" ---

I
'

,

I,f L� .........,=�' )6 I

,

I ,�,,�__

'Cinco do� valores remadores barriga-verdes que ante-ontem obtiveram pará Santa Catarina o pomposo título
de vice-campeões do Brasil. Da esquerda para a direita: Hamilton Cordeiro, FranciscoSchmidt, Edson West

IIlhal e Sadi Berber, campeões 'brasileiros de out-riggers a 4 com coÍTI. patrão- A' direita o martinelino Ma-

I noel Silveira, vice-campeão brasileiro do remador.

Um �esastre a excursão
, ,

Avai ·ao interior
domingo, atuando em Bras-Resultou hum grande de- da Capital recebeu duas

sastre a excursão' do Ávaí goleadas, frente ao Caxias
I

às cidades de J'oinville e por 5 x O e América flor

Brusque. Na "Manchester": 7 x O, quinta-feira e do

catarinense o 'tri-,?amp�ãG mingo, respectivamente. E

que conheceu nova golea-
.

,

'

da, desta vez frente ao

Paysandú, por 6 x 2. PJ�'
tanto: 18 x 2.

AI)'EMIR O GRANDE AUSENTE

Adem.r não f,Jt convoca-

ào. Pela primeira vez, de",

QR..que se tornou o grande
crtilh-. ro" 'do nosso fute-

'PARANA' 2 X ES
PIRITO SANTO 2

r a '\ ';,orada JÚcia; De No primeiro encontro
Wkiq:,vr mane.ir '., o fa' I

.

" ., n

." entre os vencedores da
CúllSOU estranheza, prete- B h' S t C t

.'

.. I a la e. an a a arma,
-rido que fOI em favor de 1" d t

'

V't'
,

" rea Iza o on elU, �m l 0-

outros menos credenciados. I .' 'f" ,

.

.
.

na, ven Icou-se um empa,-
Esperemos que ate a cm ..

, t d 2 t t D'
_ .. . ".' I e e en os. ommgo

vocaçao definitiva Ademir ,.,

C itib '

I proximo em uri 1 a sera
demonstre a categoria qi.. e f t d· '. dc

.

,e e ua o o segun o jogo.
só êle possui, alcançando o

I' -

/'
seu grande' objetivo e

<

_

•

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

maior ideal: o "seecionado
I

'

brasileiro,

_____ IAluga-se

TRAVESSIA DA PRAIA DE MOÇAMBIQUE

Expresso '. São Jorge
,

'

-- DIARIAMENTE -

.

FLORIANÓPOLIS --
.. ,- RLUMENAU

<

'...:..... AGENCIA
.

,if.,
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Velha capenga
. Por: DALVIM ROSPIDE I . E apresentam-se em tc-

A Diretoria de Obras

PÚ-j
dos os lugares onde é nc

blicas manca como velha_ tória sua inabilidade, �ú
octogenária cheia de fríeí-� .

voneando-se em gestos prm
ras e reumatismo. A todo" cipescos, sem' ver ou fin
momento nos é dado notar gindo não notar, que tra

_êuã incapacidade dé ação zem na fronte o sinal "de
{tente às ocorrências onde que ninguém acredita nêles

deve interferir, para que Ora, falsos servidores da

esta tristonha e esburaca- sociedade, vão
.

buscar \":0·

da cidade, não seja enguli- pingo de vergonha e pe
da. pelos aluviões de algu- çam demissão do cargo que

ma 'estrada.' tornaram paralítico. Basta

Umcaso endêmico de sa- de montarem à garupa san
(Àlvartts de Oliveirct).

t d '. I
neamento rôto: é A) que ti- gren a a ec�n�mla POPli-j O Rio civiliza-se foi o
ve :0 desprazer de constatar .lar. Tenham JUIZO. Porq�e

I
primeiro grito de progres- bém misterioso que. esta-

.

- no térrriino da rua. Padre senão. um dia dêst�s S�l�C so de um cronista elegante ria descarregando 'algo nas
·

H6ma,' junto ao cáis. Alí, despejados como coisa mu� na imprensa _carioca, E se costas brasileiras. O racio
j-á faz' mais de dois meses til bem para lá-de onde o

pode usá-lo para apresen- �íhio trabalhou logo: -:-.Es-
que o esgôto rebentou e diabo perdeu as botas. .t tar fatos que vive a

f

metrô- pi2nagem, tráfico de tóxi-
·
tôda..a podridão se precí- pole mundial, a 130 do uni- 'cos, faria parte da organí-
rit.;'il no' mar, mancando

verso de acôrdo com a úl- zação mundial de, leno-
as' águas onde todos os tima estatística de popula-
dias quantidade .de moços

. ç:ão do "anuário da Onu",
f! crianças 'JãÕ. banhar-se.

I
A 'polícia do Rio se. ar-

Com tudo isso ainda con-
-

ganizou .para uma caçada
tin

.•
uarn. a� ablusões naque-l "sui génerts" através dos

le local emporcalhado. - r subterrâneos misteriosos'
- K se acontecer de 'algu\n

I dos esgotos da cidade, De-
� infeliz contrair uma doen-·

linquentes de um dos gru-ca 'i�fecto-con1ãgiosa pro-
\

pos mais famosos e' mais,��eníente de \�ilhares de
críminosos da metropole

i. . �bacilos vindos da cloaca, I
estavam, fazendo estrepo-.

d
- O' f

s�iba o sr. Diretor e -

I lias e Jugiram pelos canos
bras Públicas, que a culpa. de esgôto,.. Houve alarme, dAI

., - I
· c e e, que por mepcia nao

i e a polícia munida de
-

ga-sabe honrar o pôsto que
ses lacrimogêneos, de más-

ocupa, I caras contra gases, armada
Man!ive . uma palêstra I como se fo'sse parra uma

com alguns homens que batalha, deu buscas' que fo-
"

. .Iaí trabalham sob um U;'-
ram infrutíferas. Os subter-

denado de fome, pois ga� râneos cheiram '(ou não
,

. nham a média' de 26.,00
p' A

se!_

<,

" � oheiram? ) a arlS. , .

-

(cruzeiros) diários, e êles
(pOr ••

r ont\6c' o criminalidade �sanda afaláram-me da falta de ma-
1 tterial elétrico para o reben- ftlPílOllll " ,

Chicago. . .

_

tamento da velha" camada = Ve�nd<e- S� I: '---�-.-_-.-,
'-_ .._----.

de tijolos que cQh�e 'cr sub· •

,.,
,

..

t..H'· P' dt�rrâno
.

do esgôto, �- qual
f � A

..

, 1-' d _,
_. Ole n.o aSs.ac. 0_foi b- ts da a muque: da l!._."'·l.e"c.e e -

'f' brasíl
. prazive viven a a rua

'OI re en a , 1 c:;I v' �

cinematográ ica r'as; erra .

,.,carência de' material de Sejuro estar passando por ,grl;lve 114 , �e Julho -

.proxlma a 19 DE JANEIRO. " de cavalaria, . derrota, na \ Vende-se uma .cadeira de
construção 'que o Estado Suave crise, isto depois de ter da- praia de Coqueiros,

mar�m direita do _ Uru- dentista, com 2 pistões, mo-não dispunha Ipara princí- .

do provas sobejas de sua .

A _ -0-. / A data de hoje recorda- .guai, no Posso de Itaqui, o I tor, etc.I'
'.

d .

U ... produto IRISTOL-MYERS'. Contem as seguintes pe- ,

itã V' t T'
, Tratar' COIn Amaurí Bot-piar o 19amento o art'om

. nos que: -.. ,.
I capI ao Icen e Irapare, c

-bo. Isso até parece. inve-I- _..' A" 01' d
ças: 4 quartos - 2 saletas

_ em 1654 _ Rendição das forças de Artigas. _,rossimil. Será_que o cér(�- Costureiras e UXI lares e - sala de jantar - sala dê da fQrtaleza holandesa dei' _ em 1840, fundou-se
•

_bro ativo dá Diretor da in-

C t'
estar com lareira -'. copa Altenar, no Recife, ataca- em Ouro Preto a Socieda- .

IPILITICAB.OS ura .

h b h' I: .• PLACAS 8dolente Obras Públicas, não - cozm a - an eIra com· da desde 17 pelas forças da
.

de 'de GeografIa EconomICa ' .

• .'

I'tem o tirocínio de' previsão Plecisam-se Costureiras e auxiliares de costura pIeto com "água .quente e

insur�eição pern�plbucana,: de Minas Gerais; I EliXir de NOBue rapara futuros acontecimen- com bastante prática em confecções de crianças. �ria - quarto e instalações ao mand0 do general Bar-:, _ em 1841, o futuro ma-IIIMlca__ il.xIIlu •• tr�tos a gerarem-se em seu se- Serviço permanente.
' .

sanitárias para empregada reto de Menezes. A posi-: rechal e duque de Caxias

I
' ta.ent. da .lfm•.

tal'. de atividade? .�
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

- ótimo varandão 1._ gara- ção era comandada pelo, coronel .Luiz Alves de Li-
" .

__ ,-"_Ainda sôbre minha' Tja- \.

I
ge - amplo quintal- água major Berghen, que. entre- m�.pi'esldente e comand:_n-I trmchelr� paraguaIa de La-lestra co� um dós operá- ligada à rêde. Parte do- pa-

gou 10 canhões. I te das armas do ,Maranhao, guna7Parls pelo generalrios daquela �bra "vai com A G R A D E ç I M E N T O gamento financiado na Cai-
_ em 1799, alvará sepa-

I
anuncia em Ordem do �ia Jacinto .

Ma<:hado Biten-
o tempo se Deu,s quizer", xa Econômica pelo prazo de rando a capitania do Ceárá a pacificaçªo da provipcia court;MARIA JACINTO DOS SANTOS, depoÍ3 de 12 C d'

- , f Idizia-me o cidadãü, que .o anos. on lçoes e m or- d� governo geral de Per- _ em 1848, morreu- em _ em 1887, nasceu nolpnga enfermidade e de t�_r sido submetida a unn
h I M I- sr. Engenheiro da Direto-

delicada intervencão cirurgica, vem, de público, ex- mações com C ar es oritz nambuco e permitindo-lhe' Campos, Rio de Janeiro, .o município de '. Catolé dod Ob P 'bl'" ha' �

'1"-' ._ Tiradentes n. 45 - tele- '

C
.

B 1
I
R h d t J

-

S
'ria . eras u Icas, pressar seus agradecimentos ao i listre clrurglao fazer comercio direto com: padre onstatmo ;;lrce os oc a o ou 01' oao uas-dr. ROLDÃO CONSONI, pelos. elevados conheci- fone - 2.180. Portugual; I' de Siqueir[i desta.cad� :igu- � suna ex-pres.ide�te do Es-rnentos profissionais e espírito devotado ao nobre --._

_ em 1817, nasceu em. ra do clero flummens�; I
tado da Parmba e <:leputadoapClstolado, em cuja missão, ab1'legadamente se vêm ...

I] d
-

d' d f t Cachoeira Bahia Augusto _ em 1864, assumiu a federal em varias legisla-conouzin -

o, nao me ln o es orças em a enuar .os
" ,

Isofrimentos físicos de 'seus semelhantes. Teixeira de Freitas, um dos' administração do C,eará o turas. O honrado e, dignoExterna, també!n, seus profundos agradecimen- maiores jurisconsultos do '40 vice-presidente José An-
I
paraiba�o, foi barbaramen-tós, às Irmãs LILIA e JOCELINA'e à Enfermeira

Brasil; /' tônio Ma.chado .' _I te a.ssasSinado no Rio deODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que
1 4' J 9 d b dsempl'e a trataram, 'com devoção e pondo-à prova

.

1817
.

,

G .'

- em 86 ,morreu em, aneiro a e Ol,ltu ro e-._
- - em '-t

o

mlaJorb �- i Manaus, Amazonas o' ex-! 1930;
a gl':mdeza de suas missões.

'ma depois genera e ara0
'.._Que Deus, na slla infinita-bondade, sirva-se em' ,

.

f t' d deputado provmmal Joa�)' - em 1893, faleceu no
.

de Sa_ican, á ren e os ,I,abenço<1r e prüporcionar, com os meus melhores
S t C t

Batista de FigeUIredo de municlpio gaucho de Anto-1 granadeiros de an a a a-
.

-!'agradecimentos, muita saúde e felicidades, aque es
Tesoureiro Aranha; nio Prado b senh.or D Jo-t t t't'r ao seI'o carI'nhoso rl'na e de um destacamento .

"'.
_

.que me ra aram e me re.s 1 UI am
.

.

_ em 1865, G" chefe de f
sé Baréá,".Ordenou.-se a 12de minha família,'
I'

.

._-_._

esquadra reformado AuguS:, de .�brR.)l�_,'19t8; Eleito

I.Terrenll.s na V·I·I·8 Flor-Ida to Lever?-ep ocupa, á testa
I bispo 1�-�ax�iis Rio Gran-

.

- U de guarda-nacionais e - de de, dô SuJ, fO) sagrado a

voluntarios mato-gro�sen� 1"�9 .�e: -�an:eiró, de '1936 e tq-

IES·t,rel·l·o) ses; a posição 99 Melga",o, mau posse a 11 do mês se-

� principiando logo a fortifl-.I guinte; �

cá-la" afim de protege:;. - em 1937, morreu emMAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
Cuiabá do ataque das for- Niteroi, Rio de Janeiro, oLONGO PRAZO SEM JU�OS
ças p_araguais de inva3ão,

I g!�nde poeta Antonio Ma-
ao mando de Barrios e Re3- . riano Alberto de Olivei-

/'

o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 19 de Janeiro de 1954
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o Sangue é - a Vida
ELIXIR .14

-

INOFENSIVO AV OHGAN!S\I{'
AGRADAVEL (�OMO UM LICUh

REUMA1�ISMO I SIFlLIS I

Torne o popular depurativo composto li.

Herruoreníl e plantas .medícluaís dl alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S,
)0>, como medicação auxiliar no tratamen

-tú d aSifilis e Reumatismo da méiw'--
origem.

Oiario da 'Metropole
O RIO CICILIZA-SE I capacidade e sua arte, so

bretudo após o sucesso no

mundo de "O Cangaceiro".
-

-

"\Apareceu um barco tam-

cínio?

,A polícia apelando para
a Marinha, conseguiu blo-

Iquear o" iate e foi desven- I

dado aquilo que poderia:
ser muito pior: - Tratava- I
se de grande. carregamen-l: ,

to de whisky, bebida que'
os granfinos nã� dispen- Isam, em que os "nights

Iclubs" se baseiam para pa-
gar seus "shows" e que, es

ta
-

sendo difícil importar
caiu o dolar ao mais alto
ágio.
Dois episódios noveles-

cos que agitaram o espírito
poético do carioca., E que

provaram também que, in
felizmente, o' Rio' civiliza-

\

precisamente duas senl<l
.

- nas se dignifiéou lançar SeU

profundo olhar n'aquêle ca-

\
so que não .se acaba, o que

devia ter feito há mais tem

po, póis é sua obrigação_ e

dever. Então anotou, tirou

conclusões (é possível qu.e
tenha feito citações"em la-I.
tim), e desertou como o

cu-j'tro p_ersonagem feito a ma-

chado em .obra �e �ngenh�-,
ria Slue fOl o prImeIrO a (h-

.

rigij.' o trabalho, logo o a

bandonando por incompe-

A •••

5

•

1/'
- ,/

,Depressa, lindo brotinho .••
paletO é nosso ninho I

-

.....-

-

ôcóbe m com suo roupe , �-: polvÜhe
NEOCID EM PÓ.. no 'i�lterror d.o· or-

"" . _'.'

mário,' em gêrvetci'{e,:-9avetõe; j. , :
_

.

.� �
.

NEOC:ID· EM
-

PÓ nq_o' _n1dncha-' e
.

não tem .cheiro.

NEQCIDIB',
,

em
. ,.

I

também contra p u l g c s , baratas e formigos-

-

i-Venêlê_-se

A' G.·. do G.·_
Resp.·.� BeJ.·.,
Loj.· .. ·Cap.·:

U:.tente.

E sê o tempo o permitir
(pois com chuva não se tra

balha; é perigoso pegar uma
bronqul.te e ir espalhá-la no

pessoal da agasalhada o

bras Públicas), por uns dez

luá.-·,
Oportunidade especial pàra aquisição, . com,grande

facilidade,' de um esplendido lote na VILA FLORID_!\.
Lugar alto e saudável, e �oda facilidade de conduçao.
Pl'iviligiada localizg_ção, nas PROXIMIDADES D<? E�
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando yalonzaçao

Concluido o período regulamentar de ferias e mo

dificado que foi o
_

sistema de iluminação da Sede So
camo certa gente não sen-

cial, tenho a grata satisfação de convidar a todos 03 II:.
te uma dorzinha p�los vãos do :. para prestigiarem com a sua presença are';:. dE'
do cérebro, Lluando não dão terca-feira próxima, 19 do corrente, ás 19,50 horas, OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

, conta do r�cado-que lhe-foi -qu�ndo ser�o in�ciado� os trabalhos.do ano em c_urs�'.. NÃO PQDEM OFERECER .,AS MESMAS VANTA-
-f' d b d Outrosslm, e desejo da Ven:. que, nessa pl'Inklra GENS.'con la o, sa en o que seu '. d' d t dI',

, ".' .. . ses:., sómente seJam trata os e assun os e exc US1\lO
conceito val fICando maIS .

t êsse da Of-· '. .�.

"

''tifó ijué p.ú a, galihhéi,..i I'-m. e.rÓ�.: � '�le :éj(�:'ianÓpolis, 16 d� janeiro de 19511 E'. V;.
depois de alguns anos dr; A:. L:. R:. 30:,

.

.

-

-, Ven:.

Convitedias no mínimo teremos 1= o:.

dridão alí pelos tràpiches,
Não posso compreender

imediata.

quino
em 1867, tomada .André Nilo Tadasco

'Lotes a venda
últimos lotes, na praia da _Sauda'cle, .eu1 Coqueiros,

,.
'no lado. do gI:upo escolar "Pr�sidente _Roosevelt", com

Peça hoje mesnfCj informações a�' '15 metros de frente, area de ADO metros ql1adraClos, Sel"
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL

BRASILEI.R.A.
.

.. '1'
vidos de7�\l_a encanadà e lui:'

.

'.

"

.

. LTDA. (SUBRAL).

São Jorge, Sala.i4 - 2-1-9-2 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tenis Clube
PROGRAMA DE FESTAS PARA. o MÊS

DE JANEIRO

Dia 24 - Domingo - SOIRÉE - início
21 horas,

.

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

..................s�.� .

Cerâmica· . São ,'Caetano
TIJOLOS J'RE�Sf\tJOS, TELiLI\S, L..�DRI·
LHOS. RODAPíi:S E MATRRIAL REFRA·

TARIO
l

Osny Gama aCi_a�,
�l�"'" ! ........

-.,� �

JERONIMO COELHO. 14 - caixà Postal,
239 - Florianópolis

nISTRIBUIDORES
------_.�---�

.

\

AGENTES,
Tradicional firma do Rio, fabricante de artigos mi- \

litares, Bandeiras atacadistas e importadora de celuloí
de e outros produtos procura agente bem relacionado
para Florianópolis, Cartas detalhes para Caixa Postal

-o.nauaf ap 0m _ vGn

-------��--

Com ês�e VAlolI' V.S.
Ab..i..ã.-umA CdntA que
lhe ..ende.-ã.juró cóm·
pen�o.. e

levA"';" pAI'A SUA I'esidên.
; ,

.

eiA.um lindo e útil· p.-esente:
um BELISSIMO (JOrREde J4ÇO eROMADO.

e Néo AGdRiCbLA
�c7�,16 -

.,____ F'LORIANÓPOLIS - SANT,lIí; CATARINA H.O·'

Floc�a.n6RP]is, Terça-feira, 19 ele Janeiro de 1954
.. 0 ESTADO

-�."..--...,....../---....,..--

•

,

Um
·e .,;,'" j

/

�, produto digno
ido mundo

.

�. ,,' -.

. -_,

f� é!;'
,

-Apre,entando ó Novo Modêlo "120"

7 '

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120. se faz notar em todos os serviços que êl�
realiza. Desenhado com- o objetivo. de reunir. numa-só

, mãquína, eficiência e prêsteza- à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório - e a

'amosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

�toduz cópias perfeitas, oferece grande símplícídade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

le, no momento que lhe seja mais conveniente

S.I. CISA. PRDII .............

RUA DA QUITANDA. 46"1' AND••TE". S2·2m

-"'�>�

V d O
·

- .

HOMENAGEM DA TORCIDA }c'LORIANO·,
en e-se '1 n. e III "a S POLI'rANA AO C. R. FLAMENGO

. URBENTE -

.

> ,,' A torcida rubro-negra local oferecerá ao C.R. Fla-
.

Por motivo de viagem I Imp. até 14 anos. .:.', .nengo um' .artístíco -Bronze comemorativo da brilhante
vende-se uma 'casa de se.· II II WJ DOMINGO NOS CINES - 'conquista do campeonato de 1953. .

_ W RITZ:· GLORIA: IMPE�
.

As listas de contribuições se encontram com no; se-
cos e molhados' à Rua Ma- - --, ,-- iui'ntes pessôas:

.

RIAL -:- MOULIN ROUGN
As 5 _ 7,15 _ 8,45hs.,

ATENÇÃO:Sessão das Moças
comodo para famíFa- até 6 Marjorie MAIM', - J:l-
pessôas aluguel favorável. mes WHITMORE em:

aproveitem ver te tratar na O TREM DAS SURPRE-

.: ,

jor Costa n. 136 por preço
de ocasião tendo a mesma

mesma com o proprietário.
<-()-()�()--(>.-

SAS

Dr. Milton Leite da Costa
Sr. Otaviano Botelho "

Sr. Acy Cabral Teive
Dr. Fúlvio Vieira
Sr. Argemiro Coelho
Sr. João Andrade
S1'. Luiz Polli
Sr. Mário Bastos
Sr. Filinto Bastos
Sr. Laerte Povoas
Sr. Dirceu Gomes.

Em virtude da Grande
Falta de Níquel, a EMPRE

ZA. solícíta.cencarecídarnen
te, a cooperação de seus

--..

distintos frequentadores,No Programa: '

trazendo o DINHEIRO
Comp. Nac.

TROCADO, pelo que agra-
Preços: 3,50 _ 2,00 - 1,50

FraquezlI em geral
Vlnbo 'Creosotado

(SlIveíra) 1

-Livre.

Vende-se
As Shs: Lrna casa de madeira, Humanidades -lIrt 91Sessão das Moças com terreno de 24x30, sita l -H •

.,- '

.

Marjorie MAIM - .Ja- . à Rua Antonieta de Barros,
mes WHITMORE em:

O TREM DAS SURPRE
. SAS (Reg. no Departamento de Educação)

continuação do Bairro N. S.
de Fátima, -no Estreito

(Canto) .

CURSO BOSCO

No .programa: Tratar com Analgíb» MATRíCULA: Durante o mês de janeiro, na Li-
Comp. Naco . ,::('Íra, no Salão "Ideal", »c vraria Líder - Rua Tenente Silveira.

Preços: �,50 _ 2;00 - 1,50 Estreito (Canto) .

. Imp. até 14 anos. INFORMAÇÕES: Telefone: \3.661.

EMPREGADA
Pi'ecisa-se de uma boa

-,

;�mpregada, que saiba cosi-
As 8hs. nhar. Tratar à Rua Bulcão

Viviane ROMANCE' - Viana (Praça da Bandeira)
Pierre CARDINAL em: ,49.
:\.MORES DE CASBAH
No programa:
Comp. Nac.
P'eços, 7,qo - 3,� *fSm�l�n�':'31 a- i��S !11

, As 8hs.
I .. Joan' CRAWFORD __ l,
I Jack PALAN.CE ._ Bruce J: BENNETT em:

! PRECIPICIOS D'AL:\IA I'No programa:
Comp. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

I .

. . __ -""', ..' .
.

t:WDr�W ��.
. I O Centro de Irradiação
As 7 - 9hs. 'Mental "Amor e Luz" realiza
Sessão das 'Moças

I
sessões Esotéricas, todas as se-

Van JOHNSON _ Lo- gundas f�iras, às 20,30 à ru�I YOUNG
Conselheiro Mafra, 33 - 2

retta em: '

andar .

. ; :MAMÃE 1!:�E E �lI. � .,,�.I ENTRADA FRANCA
! Pre�s: 3,50 _ 2,Oà'- 1,50

...

Distribuidor

C. RAMUS S/A

Comercio -� Trànsporte,,·
Rua João Pinto, 9 I?oli.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

-'"lrmandade de Nossa Se- Precisa-se
nhora do 'arlo

A mesa administrativa desta irmandade vem mui

to sinceramente e de publico - agradecer a Sua Excia.
Revma. o Snr. Arcebispo 'Metropolitano D. Joaquim
Domingues de Oliveira, seu· amado irmão benemerito,
u grande honra concedida a esta irmandade aprovan
do todo o programa das festividades em louvor á nossa

celeste padroeira N. S. do Parto, e antorisando a' entra
da solene na catedral metropolitana de sua veneranda'
Imagem 'e solene procissão, indo sob C? palio o Revmo. . menina, sem importância
Vigário Geral o Monsenhor Frederico Hobbold, nosso de côr.
estimado irmão honorário, representando Sua Excia.
Revma. Sr. Arcebispo Metropolitano, hipotecando-nos
á Sua. Excia. Revma. 'a nossa mais sincera gratidão res-

peito c o1fedienciá,
.

�

V dAgradecemos também muito sinceramente a hon- an e � erosa presença a santa missa solene acompanhado de'� .�. UM 'IODUTO IRlsrOL.MYUI

seu Ajudande de Ordens, do llustrissimo Senhor Go- Por motivo de mudança I .

��:�.o����e���I�����'G·ar: --a-�--en------·-�--------S----O---,-C----·I--a---I-·--5--Ao Exmo. Snr. 'Contra Almirante Comte. do 5? I
em I�S a a _o com oa

I

'
,

r
' t'l a'o s '

.

'

Distrito Naval e ao Ilmo. Snr. Cap. de Mar e Guerra, freguesia, o melho.r. ponto'
" • ' \' .

.

•

Cap. dos Portos ,e de sua Exma. Senhora. Bem como a' do Mercado Munícípal de

presença das Exmas. Snras. Das. Olga Til Bastos � Da. ltajaí. Mod···-I·(I·-C·a�o-as DO regulamento d·" 'I. I. P. ·1.' '8 Bno,fl·c1,'árlosMaria Catarina da Silva, Juizas das festividades, bem T'
, .. ., V (II ti .

, ratar no ,mesmo com
como na missa das representações das irmandades de

I I -I- M t Id' dN. S. Jesus dos Passos. N. S. da Conceição, N. S. do Edú Veríssimo.· -801110- a era a e
Rosario e N. S. do Monte Serrate.

Agradecemos tambem muito sinceramente ao

Revmo. Frei Olivério O.F.M. a selebração de todos' os
,

atos religiosos da festividade. Bem como ás Cantoras
do Côro da Parochia do P. Coração de Maria e do Asil-o
de Orfans, e do Apostolado do Ss.Coração de Jesús, E
tambem o comparecimentos na procissão solene das Iirm�nÇlades n?ssas co.-ir�ãs, d�s: crianças do Asilo de
Orfas e demals� associaçoes religiosas ,que atenderam ]
'ao nosso apelo e convite.

.

Tambem sinceramente tornamos público a genero-
, sa cooperação dos Jornfüs desta capital A Gazeta e O

I: IIII••�
Estado, bem corno as irradiações da Emissora Rádio
Guarujá. E estendemos este nosso muito sincero agra
decimento a todos os irmãos desta irmandade e aos fieis
em geral, dando o maior brilho e explendor ás festivida
des realisadas.

- A todos mais uma vez nosso mais sicero agradeci
mento, com um Deus lhe pague e que nossa celeste

. padroeira N.S.· do Parto, derrame sobre todos as suas
'

111�_.��....mais belas e generosas bênçãos e graças. I
Ao mesmo tempo convidamos a todos a assistirerb a ;

,I.� missa de ação de graçasno proximo domingo, dia 17 as ! .....,.r
.� 8-110ras na igreja de N. o. do Parto.

.

1
'

,

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

-'-----

AGRADECIMENTO E MISSt\ DE AÇÃO DE
,

GRAÇAS

I,

Expres"o Fiorian6polis
de

Rio, 18 (V.A.) - Impor- mo beneficiários da associa- sionistas do sexo feminino a partir do 8° mês de ges
tante decreto vem se ser' do': �aiores de 16 anos deve-

, tação, desde que já tenha
< � ::;inad", '}< 1-.1 presvlente I a) a esposa, o marido in- rão apresentar anualmente, decorrtdo o prazo de �.·:-i�

da República, interessando válido, os filhos de qual- em Janeiro e Julho atesta-. rência e que a gestante ve

diretamente Js milhares de quer condição quando in- do de estado civil para pro- nha end� assistida 'pelo

I industr�ários de todo o Bra- válidos ou menores -de 18 va . que "0 -t.nuam soltei- Serviço Social.,

I .sil
'
e suas famílias. E que anos, e as filhas solteiras .ras. Estabelece ainda que,

modifica as disposições vi- de qualquer condição, quan- O auxilio-maternidade p;:een!?hidas as demais con-.
gentes, em relação ao res- do inválidas ou menores de A outra modificação no díções regulamentares à fa-

I
pectivo Intituto de -Aposen- 21; \- decreto assinado pelo pre- lecer antes do partQ., Ou-
tadoria e Pensões, sobre a b) o ;'l=li i aválido e u rnâe sidente Getulio Vargas, trossim, os beneficiários ha

� ! classificação dos beneficiá-I c) os irmãos inválidos ou. conforme já dissemos, refe-· bilitados à pensão também

"� I rios e a consessão do auxi- menores de 18, a as irmãs re-se ao auxílío-maternida-. terão direito a receber o au-
�'� 1lio-maternida�eo solteiras inv,ál�das ou meno- de no I.A.P.I. Dispõe que (') xílio-maternidade que o in-

I
-

re�e 21. pagamento deste poderá dustriário não tenha che-
, Quem são os beneficiários . Na falta desses depen- ser feito antecipada�ente,' gado a perceber em vida ..

Modificando os artigo 22', d�ntes, o associado poderá .

e 63 do regulamento, do designar para fins de per- _' _

I.A.PJ.,_ dispõe. o decret� I cepçâo de benefícios .uma IIA-HCOd CDfl\.lTO POPULAR ri'I.que ",raoconsiderados co- uma pessôa que viva sob

I
D • nu

.••
C 1\ncurso' ����;��;�;:;;��.,: "rLOR:�Z��:�:: � .':

U angariar meios para o seu

sustento por motivo de ida- ·eA5A ,L-' E1 I,LAde, invalidez ou encargos

Oficina Mecânica São
Cristóvão, rua 24 de Maio,
no Estreito, precisa de um

meio-oficial. Tem que ser

competente, senão ê favor
não apresentar-se, Também
necessita um aprendiz de
14 a 16 anos. Preferível
aprendiz de uma viuvá ou

de uma senhora só.
Precisa uma empregada

para tomar conta de uma

Uma nova f6rmula grandemente me-Ihora�ci.
-

combinando

Creme de80róeqre
Loç'õo fócio/em

ING- em potes • em tubos

,

"SÃO PAULO'
RIO?

'"� �
cc.S·� .

CREMI DI BARBEAR MÉNTOLADO

nio hlboróog dif/ceig"
.

para Ingf(Jm'S

Proporciona um barbear
,/

••• Espumante
..:Suave Cc

•••�ápldo
("

� •• e, ag,ora,

MUITO MAIS ECONbM'ICO I

ANDRADE &' KOERICH

AtoS 12 de fevereiro ficarão abertas na Capital dêste
Estado, as inscrições para o concurso de OFICIAL AD
MINISTRATIVO do S.P.F. (vencimentos mensais de
Cr$ 3.580,00).'

DE

Eny Luz 'de MouraTransporte de cargas em geral entre Floriartópolis,
Cnritil)a e São Paulo

domésticos.
O direito à pensão ex

tingue-se pela morte do be

neficiário, pela sua malorí-,

Jade ou amda, sua rel.-çã:
aos do' sexo feminino, pelo
casamento. Atendendo a

esse úl'-Í".1Q I onto, os pcn

. Com viageris diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Hua CQnseiheiro Mafra, 135
,

Se V. sa. quiser receber-uma cópia das provas dadas
nos três últimos concursos e mais o programa e as ins

truções do que vai 'ser realizado êste ano pelo DASP,
,

remeta trinta cruzeiros (em. selos do correio de Cr$ 1 e

Cr$ 2)- à ESCOL - Caixa Postal �Olt) - Rio de Janeiro.
ESCOL _:_ Informações e pontos para concursos.Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435

End. Telegr.: SANDRADE
Agência: - CURITIBA

.1venida 7 de Setembro 3320/24

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

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

-o-

FOlie: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tplegr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Ja1wiro e em Belo Horizonte com

tráfego mút'uo at2 São Paulo com a Emprêsa de Trans
portes Minas Gemis S/A.)

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
"...

.
. -

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

IDA VOLTA

Fpolis' ltajaí Rio Santos

16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2
5/2 7/2

'

12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2

,�

27/2 :�
. (

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

./

, ! -

Para mais informações dirijamiseà' IEMPR�SA NACIONAL DE :oJAVEGAÇAO HOEPC�E
Rua: Deodoro - Caixa Post�l n. ,92 -'- Telefone: 2.212

•

Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, en

feites, roupas para homens senhoras.,e crianças, perfu ..

maria, louças e artigos para presentes.
Rua Tenente Silveira Edificio S. Catarina

-Florianópolis - S. Catarina.

-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO·

CONFORTO absoluto'
i

Grande' ECONO·MIA
.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

---"'-

\ :tí"J,""1�,.
j�:- '"

AQUECElJOR ELI:TRICO 'CEN1RAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

_<.!&
• (

- ...

'IHhf,�mek�
IMERSÃO e CHUVEIRO

. ��..��

Cepacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre,

• A'(juecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

O MISTURADOR -DÁ,KO, de regu·
togem instantanea'. permite a

maior escala de graduações d.

TEMPERATURA,

,

Fabrieados nos tipoa
,

" ,horizontol e. ver'tiçol..

•

" • Construção sólida, sendo à caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de, v.idro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente, blindada.. "

• Controle' automático de temperatura po(. T��MOSTATO.
que' proporciona grandé ECONOM,IA.· .,'/,

-

, -=-
"

•

_l_o,

"
� ..-
i

,

�ÁRANTE' O QUE FABRIC�:'·
............;..�

•• Ç!

". '�. DAMOS SlA.�-�om,érclo e""aênclis .,;:,J
'R ua João Pintol �-.'Fpol,i,'--S.t•• 'C.t.rina �

,
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Terça-feira, 19 de Janeiro de HIS4

Uniformês Goleuiais
.

9-,

formatura, suprimindo-se
os trajes de" gala, de uso

nos anqs anteriores.
A inovação deve ser re

gistrada como uma prova
de bom senso, e para que
se generalise. Um projeto
pendente de apreciação da
Câmara Municipal já cogí-
ta do assunto, tornando o-

briga tório o uso dos uni-
/

:formes nas cerimônias da-

quela natureza, efetuadas
em educandários da Prefei-

tura; e é de esperar que,

aprovada a proposição, a

iniciativa também preva

leça nos institutos particu
lares, como norma definiti
va, Dêsse modo poderão
participar do ato final dos
cursos, todos quanto o con

cluam, e não apenas - co

mo 'sucede agora - os que

disponham de recursos fi-
nanceiros para custear a

aquisição de luxuosa indu
mentária decretada pelos
organizadores das festas de

remediados, entre os quais
figuram tantas vêzes os

mais distinto alunós, é su

mamente odiosa, além de
anti-democrática.
Mas, a propósito de uni";

forme, outra medida precí-
sa ser examinada pelos nos

sos estabelecimentos de en-

sino; a fixação de }Im mo

dêlo único, comum a todos
€les, e que apenas se dís-

tingam uns dos outros pe
los emblemas dos mesmos

estabelecimentos. Assim foi
por algum tempo; e não lIa-

manência aqui.
O navio brasileiro deixa

rá Alexandria na próxima
sexta.feira.

--

A' G.·. do G.·.
"\

A:. U:.
Sub.·.lug.·., - .181'.-.,

_- Bel·.·�
.'

'Laj.'-· Cap:.
Convite

\

Concl�ido o ,período regulamentar de ferias e mo-
•

dificado que .roi o sistema de iluminação da Sede So

cial, tenho a grata satisfação de convidar a todos os II:.

do :. para prestigiarem com a sua presença a se�j:. c'k

terça-feira próxima, 19 do corrente, ás 19,50 horas,

q\lAndo ser�o in�cÜido� os trabalhos do ano em �urs�'.
OutrossIm, e deseJO da Ven:. que, nessa pllm,'lra

ses:" sóment.e sejam tratados de assunt.ós de exCli)f;ivo
interêsse da Of:. '

01':. de Florianópolis, 16 de' "janeiro de 1954 E:. V:.
A:. L:. R:. 30:.

V�:.

I

• • •

MÁ SEMENTE
• � • ,>:�,

O candidato a deputação
estadual pela UDN, sr. Wal

dir (Semente de Hortali

ças), Bush, andou pulando
aos jornais da terra, em vis

('050S clichês. Distribuíndo
pacotes, 'embrulhos e sacos.

Pulando também pelos dis
tritca da Ilha. Todo sorri-

que seria bom) êle não faz,
S' a tal história do sádico.
Quando pega uma beiradi-
,11'a para mandar, desce o

. ,;3 rr afo. Os pobres e desa
ortunados que aguentem a

�úrra. Sorriso e amabilida-

SECRETARIA DAS
SEMENTES

f ..ra a Secretaria da Agrl
.ultura, E não o sr. Konder

,1ds, secretário (eficiente)
,Iv ministro Cleofas. Acon-

5�:cretário. Com o sr. Bor
,lh::'u�,en (como no Ceará)
nLo km disso não, não tem

ais,lO não ...
'

.. ; BUM

_.•o+a_�
,

'ANTIPROTON" ES-!,

CLARECE OS MIS
rÉRIOS DO ÁTOMO

CAMBERRA, 18 (U. P.)
- O professor Ernest �it
terton, cientista atomista

austl'alianõ, declarou pe

rante os físicos do Congres
so Cientifico de Camberra

que a Ür:üversidade Nacio

nal Anstralianá construiu
u:n acelerador que produ
zindo �rPa, nova' particula,
(' 2ntiproton, auxiliará a, es

darecer como os neutrons,
Oi-' protolls e os electroras se

, ,l't'unem em torno do átomo.

gurança, encarregada de ve

lar pelo dique nos péríodos
de alerta, colocaram imedía-

Em vários estabeleci- ferências de um para outro

mentos de ensino, foi com ..iolegio, deixaria de exís

o próprio uniforme colegial . ir; como existe atualmen
sos, amabilidades. Sorrir e

que, os diplomados co,mpa- te, o ônus decorrente da
" ' sêr amável para com o pes-

pareceram à solenidade de compra de novo uniforme
soal subalterno da LBA (opelos pais dos alunos.

_

E'

eonsíderação. de pêso, quan
lo se sabe que isso custa

nuitas centenas de ,cruzei
l'OS. Em segundo lugar,
.ima vez que o uniforme
mico resultasse do consefl
'so das diretorias das esco

las, em deliberação coleti-
va, seria evitado o que é,
.toje, tão frequente: a mu-

lança de modelos, cada a-

,,1'0, por parte de certas ca-

sas de ensino.
A êsse respeito, a �refei-

.ura dá exemplo de boa

compreensão do problema,
)s colégios particulares ,de- .

veriam segui-lo. E, seguin
lo-o, preferir um tipo de
.miforrne que' desse aos

...dolescentes e aos meninos
nense) não deixou o minis-

uma' compostura melhor, 'tério. Daí porque, foi no-
um a�pecto mais decoroso -eíado o .sr. Vitor Peluso
.lo que aquele que lhes em

prestam certos figurinos
de mau gôstovos quais, abo
lindo as blusas, isto é, ad
mitindo o uso de simples
camisas, desabotoadas e

com as mangas arregaça
:las, não só constituem ele
mentos de deseducação pa
ra os estudantes, como de'

pé�sima recomendação pa
ra as suas escolas.
A ,disciplina deve come

\l'lr do uniforme, que é,
por isso,' um índice 'da or

:;anização escolar. Vai co

meçar o ano letivo - e o

assunto mereceria ser de
vidamente ponderado.
(Do Diál'io- de Noticias, de

domingo último)

lamente sacos de areia, pa-

O
ra deter as àguas, enquanto

, sr. João Cleoas Gover- '

era trazido material, a tô- RIO, 18 (V.A.) - O pre-
nador de fato, de grande

da pressa, 'por caminhões s!,!lente da .Repúblíca
'

des-
parte do território catar i-

civis e militares. p a c h o u favorávelmente

Salvo imprevisto.jespera- uma exposição de motivos
se esta tarde que os traha- do ministro do Trabalho, na

lhos de refôrço empreendi- qual o sr. João Goulart su
dos impedirão que a situa- gere que as émprêsas arma
ção se agrave. A popula- doras que frequentem Q

_________._

,

pôrto de Imbituba passem a

BANCO DO BRASIL I excutar, elas próprias, os
tece porém, que todo mun-

,

"O Banco do Brasil S.A., serviços de estiva de carvãc
'

do queria sêr indicado para comunica que na quarta
'a Secretaria vaga e novi- feira próxima, dia 20, poi
. .ha em fôlha. Inclusive (I <,H dia santificado, dará seu

<:�. Bayer. Foi um-Deus-nos =xpcdiente no horário de
ar-uda. O Governador ficoi I ;,:.,badu, isto é, das 9,30 às
1barbado, E viu as coisas

111.
horas".

:::l!\''.t"...:, apezar dos óculos ..-�......-�

vêrdes. Pressão da Capital,
>::

':'

* AproXim�-se a época
do Cenh'?, do norte. Até que I

das candidaturas ...

) sul mándou o seu ultima-' Aproxima-se o tempo

rum SêC6; pegando fôgb: das agitações e prognósti
'ou será indicado o sr. A- cos em torno de nomes,

.onso Ghizzo, ou �ai têr". em torno de legendas su

Pânlco, confusão, agonia, .gestivas, e também em

-nti c os rosados'. O baru- torno de promessas ...

íhâo provocado pelo Ghizzo Promessas bem inten-

vi�, nem há, ra.zão' para CAIU PRISIONEIRO obrigou o sr. Bornhausen a cionadas, para uns, pro-

clel':,al' ,de .ser asslm._ UM "MAU-MAU" .uspsnder as suas habituais messas e tão somente

Sao óbvias as razoes que I 't,cances. Fê-lo pensar e a. "promessas" para outros ...
ilit f dA

'j
NAIROBI, 19 (U. P.) _, - E' t d 'I

_

mi 1 am a avor esse um- !l�,rgal' a insônia. Nada! Até' 'o empo as 1 usoes

f ,.

E
.. O "General" China foi fei-

I' para uns e desilusões pa-

IGrme
umco.

_

m

dPrItmelro to prisioneiro, no decorrer it',e um espírito-santo-de-
ugar, nos casos e rans- orelha sussurou: "Ofereça

I
ra outros ... '

.ie um encontro entre a po- Mas é a época da res-

EM ALEXANDRIA O licía, com reforços do 7.\)
(J Oeste a indicação do can-

, lidato". E o Oeste (pujan- tauração ... administratí-

DUQUE DE CAXIAS Corpo de Fuzileiros afríca-
b 1) va e moral!

de, irioso, varoni respon-
, "" '

110S, o rei, e um ímportan- J d A época ern que todos'"

Ji!U: "Can idato (unâni- ,
-'.

ALEXANDRIA, 18 (U. 'e bando de Mau-Mau. Chi-
:IlC) sugerimos Estivalet os que gozam do supre-'

P ) O
. I b na, ferido na garganta, se d

.

d.
- navio-esco a ra- "

Pires". Gritos áis e maldi- I
mo irelto o voto, como

sileiro "Duque de Caxias'" �ntregou no decorrer do ' '

I 't .

t b'ões c�,stroalveanos, corta-I
e el ores conSClen es,. us-

chegou hOJ'e de manhã ao :!ombate. _

h d f b
"m� ..i monotonia (insípida) carao omens eIra,

A d AI d
. . O "General" vem em'

'
,

porto e exan rIa, em Vl- "
t' t' d I d homens de, moral ilibada,

d d' tA' I
norlla e es a lca a sa a e

sita oficial. )r em e Impor ancla, ogo I h' dI' .

i de nobres sentimentos,
'j .

D K' th' M- (espac os o Pa aclO Rosa-
O comandante, os oficiais 'epols a an ma I'Ch�n- _�o� T:,IJ'o por causa do Ghiz- l)dra ocuparem os cargos

d t b' '1' Man numero um. ma I de os ca e es raSI elros se- :0, Do barulhento Ghizzo' e etivos, nota amente à-
rão obJ'eto de numerosas re- :oi formalmente identifica

que queria se fantasiai" de
cepcões durante-a sua per-

' 10 por um europeu que se
. ,

,

'�chava entre as fôrças' de

.;egurança, e que o conhe
::eu quando êle. exercia a

orofissão de bomt;,eiro.

queles que estão precisan
do de reforma!
Venham os, dias- prepa-

1:'atório� da� eleições e se

jamos leais a nós mesmos,
com a. nossa escolha. Se

jamos democratas e nun

ca demagogos! Sejamos
leais -aos principias repu
blicanos que nos regem e

não atendamos para os

que,' nesta oportunidade,
querem se apresent.ar co
',mo "bons moços" ...

'

Esteja o Povo perfeita
Olente esclarecido e assim

faça uso -do seu voto, pa
ra que seja elevado, mais
rápidamente, o nível de
vida do Povo!
Vamos escolher homens
de caráter, homens d'e

bem, homens de moral

f�día, que não fraquejam,
porque querem o bem de

Santa Catarina e do Bra

sil!! !

ESTIVA DE
IlVÍBITUBA

em virtude do impasse sur-,
�ido entre -a Companhia
Docas de Imbituba e o Sin-

PALPITE

9.421 -, não é apenas um belo milhar da cabra.
E' o número dó título eleitoral, extraído pelo Par ..

tido Comunista, na 5a. Zona do Distrito' Federal,
em 1954. Quem é o cabra?

REVIRAVOLTA

Com as férias do Professor Radar, assumiu a

chefia da gazeta rosada o sr. Frainer, democrata
cristão: Sempre extl'ernista a fôlha bornhauseaua:
ou S ou SO!!!

'

dicato dos Estivadores, re
lativamente ao pagamento
de salários.

,
O ministro lembra que a

,

medida tem apoio na Con
solidão das Leis do Traba-
lho e que as referidas cam

panhias armadoras (Loide
Brasileiro. Companhia Cos
teira e Companhia Siderúr-

gica Nacional) devem re

quisitar os estivadores sin

dicalizados a exemplo do

que é feito no pôrto de La-

guna e em outros portos na
cionais para a estiva de

I
seus navios.

REESTRUTURA-
I, _

ÇAO DE VENCI-

IMENTOS NA'

JUSTIÇA '

RIO, 17 (V.A.)- Uma

POR PR:€ÇO ALGUM

Desejando viajar de Urussanga para Florianó
polis, o Secretário Geral do P.S.D. procurou naque
la cidade fretar um automóvel.

- Por prêço algum, faremos essa viagem
responderam-lhe os motoristas. E explicaram que
dois ou três que se aventuraram na estrada nela fi
caram com pontas de eixos 'quebradas, com vira
brequins esfacelados, com caixas de trocas desden
tadas, com pneus em frangalhos ...

SOLUÇA0 GENIAL

Um destemeroso raidman gaúcho, saido do Rio,
chegou a Cricíuma. Alí, a peso de ouro, alugou um

caminhão para prosseguir até Torres. E lá se foi,
com o seu automóvel dentro do caminhão... dei
xando muitos e sortidos elogios ao benemérito go
vêrno do sr. Irineu Bornhausen ...

FE' DE MAIS

Um dos pontos altos da recente reumao dos
Engenheiros Residentes foi discutido fora de ple
narro: a futura derrota do sr. Nerêu Ramos .em La->'
ges! Depois de ligeiro debate, a derrota foi aprova
da por unanimidade. _Q dr. Osmar Nunes, de Itajaí,
antecipando-se a essa decisão, já havia apostado
200 mil cruzeiros 'nessa derrota. Depois da decisão
resolveu dobrar a parada!'!

JUIZO

Conservar as estradas, que é bom, eles não con-

servam, t:ria dito o sr. Bayer Filho, -: f
CILADA __

"

comissão de magistrados e
-

promot·ores de Minas Ge

ràis, integrada pelos srs,

Jo�é Grossi, José Nogueira
de Iacaiba, Pedro Francis

co de Paula Cruz, Jorge
Fontana, Osvaldo Bernardi,
Secundo Avelino Peit.o e

,
Coriolano Pinto Ribeiro

entregou ao ministro de

I Justiça um, memorial n?
I qual pleiteiam aprovação

I do projeto de re�orma da

Justiça, com sua federaliza

ção, consequente reestrutu-
' ,

ração de vencimentos � uni'lformii'ação das entrância3,
nos Estados com três cate

gorias._.
O memorial vai ser enca

minhado ao chefe do gover

no, pára posterior remessa
I
ao Congresso. Os pontos.
nele contidos envolvem ma

térias consititucional, dai
,as reservas das informações
que os jornalistas consegui
ram obter no Ministro da

Justiça sôbre a possibilida
de de atendimento dessas

reinvindicações, qUe,-1nclú
sive, segunda os interes-

I sados poderiam determinar
I uma greve.

O sr. Celso Ramos Branco foi incumbido de
ensaiar a candidatúra do sr. Aristiliano Ramos ao

govêrno do. Estado, com o prêmio de figurar .na
:

chapa federal, em lugar do futuro candidato, cuja
degola ficou marcada para o dia 4 de outubro do
.corrente ano.,.

MARCADO

O sr. Plácido Olímpio é um homem marcado
no caderno do bolso do colete do sr. Bornhausen,
que quer vê-lo, politicamente, como São João Ba
tista, isto é, com o pescoço separado do corpo. Três
pecados capitais cometeu o sr. Plácido: ser aristi
lianista, não ligar nada de nada e querer implantar
o divórcio no Brasil. O seu substituto será o sr.

Konder Reis;-sobrinho do Governador.

NEGO

O sr. Wanderley Junior, também está na lista
negra do Palácio. Quando lhe levaram o nome do
sr. Genésio Lins para o govêrno do Estado, o sr.

Wanderley gritou seco e, enérgico: Nego! Chega de
,INCOmodos!!!

'

CONVERSÃO

Corre, em Blumenau, que o ilustre e operoso
Prefeito daquele município vai converter-se ao ca

tolicismo! ! !

ABACAXI

Hayendo r�solvido', por unanimidade, aprovar
a derrota do sr. Nerêu Ramos em Lages, a U.D,N.
ofereceu, em paga dos bons serviços aó govêrno,
aquele colégio eleitoral ao dr, Olinto Campos, afim
de que êle, com absoluta segurança, se eleja depu
tado federal. O premiado aceitou, comovido. Mas

depois disso nunca mais conseguiu nem esboçal' um
SOl·l·iso ...

PRUD:€NCIA

Ante$ de Sair da PreSidência da A$Sembléia, o

atual preSidente já mandou fazer toda a Sua pro
paganda para deputado federal. São lindos carta

I
zes, todoS em core$. com retratinho$ e SantinhoS,
Precaução de quem Sente _que a lagoa vai Secar;
jacaré! Di$$e êle que Será o único pe$$epi$,ta do
noSSo $stado a $entar-$e no Tiradente$!!!

,-'--,.�-.,-

\

;,
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