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O' Presidente do Banco ditirãSlf
desmascara' a manobra simpatia que o grande N",,

rêu Ramos sempre dispen
sou e dispensa à. esta jo-

._; PORTO ALEGRE, 21 (V.A.) _;__ O PSD realizo'-l

ante-ontem sua primeira reunião de Diretório para exa

minar diretamente o problem;1 da e'scolha do c-andldah
à eleição para o govêrno do ,Estado, em outubro do cor- d_: da �r.f.ormaçbo dê

�. rente ano. Sob a presidência do deputado Peracchi Bar: fora conv'.cb.áo �llrO
celas, vice-presidente em exercício, prolongaram-se 03- do Disb:;"1 Fedo aI, par..!

t�abaIhos até altas horas da noiÍl':' t�ndo ,sido examinados - I;andida ,t se a t 'r.a Se'1<'1..
dIversos detalhes que tém relacao ImedIata com a escoo

t.a
'

lha do candidato à sucessão ;1; general Ernesto Dmn.:-
n Or! , nas I'pl'OX,�: �as elet·t

les, inclusive o processo li ser seguido para o lancamen- çoes. R�spún�r� ldo ao. rc

to da candidatura, tendo-se em vista que ser:' U�1 can- r:órter. o �1arefhf.;j Dut.n..

didato de mais de um partido. (lcrescentnu:,
O pensamento generalizado da dire�ão pessedista',

segundo as manifestações feitas nesta reunião, é de qUE'"
a escolha do candidato. das oposições deveria ser anun

ciada ao público no mesmo dia,_ por todas as correu, �s

integrantes. da' aliança. Partindo desta diretriz, decidi
raí11 os membros do Diretório autorizar o sr., Peracchi
Barcelos, rias demarches que deverá continuár manten·

-

do com os srs.'Victor GradE e Décio Martins, Coda prp
sidente da UDN, e PL, a envidar todos os esforços par••

que' a esc6llha simultânea do candidato esteja 1eita em

definitiJo até o mês de março próximo. Deix()ll, entre,
taníc; o Diretório de, marcar sua convocação, pronuncio
ando-se apenas no sentido de que seria conveniente qU0
a mesma se realizasse durante aquele mês.

"

Além disto, o Diretório ratificol,l em toda a lõlcão d,:;
sr. Peracchi Ba'rcelos nos entendimentos' para a r�con.:i"
tituiGão da "Frente Democrática".

Durante o relatório que prestou à alt::t dÍl.'ecão pes

seaista" o sr, Pcracch.i Barcelos revelou que fic�u éom ..

binado entre os presidentes dos três partidos, da oposi
ção, que será assinado entre os mesmos um protocolo
estabelecendo o partido de cujas fileiras deverá sair o

candidato das oposições. - m,) bom ht !" 01.

,

Findos os trabalhos desta noite; foi forneCIda à im,

prensa a seguinte nota oficial:
"O Diretó;:io Regional do Partido Social Democrá,�

tico - Seccão do Rio Grande do Sul - reunido em ses- O Tempo
são plenári�, em stl,a sede partidária, entre outeos assun

tos de interesse de sua economia intçrna.
. Resolv-eu:
0.1) '-- ratificar as demarches encaminhadas pelo Pre, : 14 horas do dia 22.

sidente em, exe:rcído do PartIdo junto às direções do I Tempo - Bom. '

-Partido Libertador e União Democrática Nacional; Ib) - autoribF ao Presid.ente em exercício a conti. Temperatura - '·stável.
.

�••••••••••
nuar as demarche!, para a definitiva 'organização' da Ventos"": Do quadrante'
Frente pemocrática Rio-grandense; 'N'

c) - rec'tJll'lendal' à, Mesa Diretora que estude a pO�3-
1 ort€, frescos.

sibili?àde d� l;ealizar, du_rante o mês de )11an:;r\ a ,Cou I Temperaturas � Extr�--I �.
vençao RegIOnal do PartIdo� mas de t'· M" ,

P' t AI 20 d'
.

d -1954'
on em. aXlma I

01' 'o egre, e JaneIro e. I", I
'

]1')'diti:isco' J1l,rtle11tl; "Secl'étátTo Geral"', . !.-,Or1. ,Mínima· 25,2, ' I
li

1,\]0, 2! (VA)- A Ii- !VIas apre 'dente do

Ban-!
..\;ta" ,,�le 's� .fat' ....rios no

r;eir� detração observada no :c. d( Brasil, �� Marcos de: sengundo se'�,.t:ae ue 1953.

n:é"fcado cafeeiro, de Nova �,'�l�:, :D<1n� 1:", fel íncísivo l
'

Çoncluindo." o presidente
Yoi k, nos últimos' dias e ao di smascarer 'ü manobra do Banco do Brasil afirmou

que determinou 'uma baixa naxls.a. Em« daclaraçõ �� ser lamentavel que tais boa
na cotação desse produto, :"j!,� prestou ontem à repor- tos espalhados intencional
fci provocada por informa- ta..> .. IH, disse 'v � 'não têm n ente por g!'U.Xk' -espeeula
ÇÔES in;erídic�s, enviadas f). II «i,ór '- .::CM,1H'11ÍO os dores que op�"�m entrosa-Í

daqui, anunciando altera- buaro s de mxt Lt<:ções ni lias na' Bolsa de Café de

ções substancias na polítí- mei : e do é tr.xas de câmbi.. Nova York �e'.ltam pertur

��I cambial do governo e e. a. bases em vígcr do fi r bado O prejudicado C favo

nas bases de f�!1anciamen· nanciamentc' Jo c; fé". ravel 'desen\! )lv,tnEl1to da

h f os prod H,�fe.:; de café]. F .sou mais ( SI. Souza exportação com gnlves da

')!> importad J' e,., j;·merica- l�bl. tas que ') Cuv€rno es- ,lOS e riscos pr.!ca Oci interes

nr,s. em face de tal notícia, fi 1\': fj,rme 11;'1 6sito d� ses superiores do país.
5b,,�j'Veram-3� d& fú:har ne· t:lant-:l os ah ,;:':�' processo!'

goeio:3 a·long-' r&ijTO, oca-.' (f,nclç_ões .:',.>s l',:f,ocios de
.

à
<.

di'
1 t

-

� .;:,r,an o, co�,.. lf'Su, a que \.. cal.': I j,., e' ,e t';{por áça:)

d0(,lfÇOS. ' ':;'H! ,1 roduz,'" ,m IE:bultados D�tra DO Senado
HómeU.élgem

.

à Memória
do Cei.. Vidal Ramos

. <IIF

RIO. 21' (V. A.) - Na ,e333,O de ante-ontem do

Senado, o sena '1)1'. Ivo de Aq 1',00 tez <) elógio fÚnel>re
do saudoso cata -'iriense, C.;!l 'Ii h.l. Ramos, ex-governa-
dor do Estado e ex-senado!'; ,

.

. .sôbre o, ilu'otn extinto, discurs,,1�'am aif!ua ,o� sena- J .

dores FerreIra de Souza, hder (la U.D,N e D<:rIO Car-"

doso, do P.S,D,) os quais, dcp' i5 de se solidarizarem com r
,

a h()menagem, l'equel'ida à rne,n"','�..I d,) Cpl. Vidal Ra·,

mos; teceram-lh,� o elogio, '�m pa:dvra,.; de doquênciá e

"moção, O sen;',dor Marcl,:ide'3 F Imq;
.

Í1Q presíilê'2cj,�,
associou-se ao llf.:to, elp (1) :h� 1(1 1\'1esa,

'

- :�_

No ffio Gian�e .' �oSul
Reunião do r. Sft D.

- 11 ..r�----'----'-�

�IO, 21 (v.�). - "Igno
ro,comptdal�l€nt� a noticia"
- dec1alOu é mal'f�chal E'l"

,

i

rico DuLa, �x"'JJi..esidente
da Repl.'lhJica, ao � er per

guntado sobre �l �/eracida-
•

que
PSD

- L a re1ida 110S jor,
nais � nã� t ....� ,ctúa irifor
)nação a respllito.
- Mas ,:lO cas�) de _ SlI'

�{jov:dado"/ - png�ll1tou (l

l'q:6rter.
- V.amos delX'a�. � coisa

I:ODc�il1zaí'-sec - responde;,x
o n.ireehal.

'

;,i�h'a dial�te .'0 convite'"
- insistiu: '1, llt I .er.

,

-:- Es"a \e rá .� �hora pa
ra falar, lião 2, } p.?

Com tal inIH�ogação, r_

!l}arechal'Dutréi ';l&ler'rOU, o
S,,<1 diálogo ,com t.- rep6rte",
demonst.:ando estar de 6ti·

Previsão do tempo até às

em que- subdivide
vulgar capacidade
balho.

de' tra-

.

. Seguindo a_quel, afeição
que vem de familia, o dr.
Aderbal R. da Silva man-

térn por nossa Canoinhas

aquela mesma admiração e
.

amizade que a ela sempre
dedicou seu -saudoso avô,
o patrono dêste Munieipio,
Cél Vidal Ramos; o mesmo

,(' profundo sentimento de

Quando o veneraudn (}msultor Tédnit!o do
Departamento de Ed ueaçào, defendeu (I gOl êrno
110 caso da decadência do ensino Iê-Io através
'de razões encadeadas'num longo �rtigo. de qual
o suco estava entre as duplas vírgulas que assí

n�,lam tnabalho alheio. !� dde�a, assim, era um

ditado elo Prof. João Rohertu Moreira, l;ã anos

afa,sta�o de Santa Catar laa e escapo, purtanto,
à realidade atual. '

.-

Para mostrar que a eh .>&dência ! lnna ex

plicaçõés mais objethéas� dtamos .dors exem- '

plosr 0_ do grupo Scarpa, com lima só pI'oftsso
ra e a escola reunidã de Gliuiá, com 13 para 3
salas. .

.

Amanh.ã, 18 de Janeiro,
o povo catarínense, entré

legitimas demonstrações de
r ,

,·em terra,
júbilo 'pela festiva elerr.t:- Sua vida pública sempreride, verá decorrer mais

d
teve como norma de ação

um ano e existência desse
, Na resposta v.e, Í:) :,1. eX-I)li�aç'áo'. ]0 ._ a es-

as mais severas linhas de
.

. ,preclar<Y eoestaduano, '

que '.

cola ,reunida ,p�ssui -107. ,"�1Il10S matrjculados e '

d Ab b I
,hçH1estIdade, aliás reconho-

131' N- e o sr.
,

r. er a R. da ida I' ,.

o grupo apenas . I ao e ...a o caso de a escola .

.

.

CI as pe os proprios adver-

j,á s�. l' Grupo? Se até li I'Qrba de sopa escolar J'á SIlva, uma das personahda-j , .

1 d
'

I ti d" . 5:"ros, que nas, i es politi-
� a I consumi a sem dar r-opa. fácil sezia ao go- es marcantes da VIda bar-

�
-

h
verno completar o grupo, que tem alunos em riga-verde nos dias hodier-I c«� nado.:mp.en araml

a pro-

núm.e,ro- mais q�e suflcienre e também mais que
prra ecencia-mora' e por

f t d N
nos.

I' f-su rcien e ,corpo. OCN1�;t) . N (' caso, (lo grupo An- isso mesmo a astam-se das
gelo Scarpt' o: Prof. f;lI�b;\liu' limitou-H:! a indi-

( Ex-Governador do Esta-, armas utilizadas pelos inve-
Cal' as professoras- que Ia - .'Ieviam estar, mas d D

' I
o, iretor Presidente da I [osos e covardes, que são

não estavam. Diz êle qlle sã') cinco. De\'iuly. �er -

,

t t l" pode:osa organização co- ,a calunia e os boatos I'nf','-
CU1CO, fi! an o poe U1fi ;;;'e1' as que indicou, LOmo •

-
'

outras, que as sul;>stih.i;:s(_j11l..0 caso (; ·f)llC 'se-
mercial e industrial que é. mantes.

gundo o telegl;ama 8b�.ibw, 'r:ue devia ser) Jl8ssa- a "Carlos Hoepcke S.A.; Ad�rbal R. �a Silva é
do ao sr. Custódio, ma,� I) foi ao ch.'fe p::;lWco Presidente do 'Banco Na- uma esperança moça, nes-
de Araranguá, o grupo Ange'o Scarpa não l'ra cI'on'al. po Paraná e Santa ta- Santa Catarina'o .

na realIdade u que aparecia 'r.o pape!'
J vem

,Afonso Ghi-�z) . __ l\;<iHangll�, ,Catarina S.A.; o insigne/a- ':uc aspira crescer, agigan ..

Mande u.rgente !10 ie treiJ prOfeS2'Jl'cS �,,�gio- .niver�ariante é ainda sócio tar-se no caminho do pro-

nalistas ou IlOl'malistas. � -'ml!n�e cU e�toll Jecionan-
-

de inúmeras outras entida- lil'e�'so, retornando aquelE.!
do curso complementoli' Cl'iancas estiio \'oibn- � des comerciais e industri- dmo animador interrom-
do casa, Estou só com. uma p�fessora, atê !',oje ..

1 d"
-

.

·d
-

aIS, _mc usive a Graíica> PI o por' cinco anos porque
estou dando 'Unia. R��;)/"tr. urgente: Santilia -

Paladini, diretora Grurc Fsé61ar Angc�o Sca,,'pa.
Santa Cruz Ltda", editora o povo, em s}la sabedoria,

O aspecto principal da' !lo'ssa 'crítica fi(!ou desta folha. q'lt!l'la fazer uma expel'iên-
se..!" respQSta: -a medula r hlÜ omissão da p.)Hti. I Politic_o da vélha guarda, cia, e ao po-Ia em �ção co

ca partidúl'Ía no ensinl}. As dii'etol'as sahem' conservando intactas áque- lheu ó amargo fruto de de-
agora na 11rf.tica, que 'lHhla conseguem peÍOil 1" t d d' d h

. ,

.

.
-

.,

l,as VIr u es sa las é 0- "P'J<ão ou t 1 d'
canaiS competentes. Para consegu irem o que o '.

.

_.
.:'"

. �" .

,a vez a sa Ül

ensino precisa, dirigem.se h,&o aos chcff:s. dle- , n�stIdade, lealdade, e de- (:xpUlenCla que o na de te·

fet,es � c�efotes ,polít��( .... : E ;8.!'lO�.eCOl!e d� �ob.

t
s�ntere§se pessoal, '�ue u�s- c()!làuzí1 à s.enda 'normal

, ��.\;���,o<�_que� f�z�m i'Sol'f-:_ � p''()h�!z�açt':'" ;d� ��l- _' "'� ,t!l)g��m os v�rdad�Iros pa- ond� se divisa"a· e'5peranea
�SJiM" >����''''''''O'l'il.��.ifut {í-.," - :;L �

'.- ,- c c, f-.... __ o �_-�.�
-

,

J ,

_

-" ,::._ "_.",, " • ,.,;\ ;". v'" < "" Y't ,. �:'
" o,." '-'� ttrotas, ""Adébal R.- da Sil-' 'é maiS' que isSo a. certeza

Clnue OS" um deputa(fo e:;,{{tdl!al da lUI:\i mar· � -,

-
.

.

,-

cava reuuifio política nas I!\õ;colas, COR. a !)re.
f \'�1 e_elemento d � extr<;lor- de melhores dias' para tÔ·

sença ol),rigat.ól'ia da", ))rOfebSoras e. em 'faió, dinária proieção em Santà Ci'os,-
o Se�retário da 'Edu("açã� distribui!! j}f:'�l';o-al- Catarina, um d?s valores Ao ensejo que Sft nos a-

mente chapas mal·cadas )13ru as professoCils!!! exponenCiais dessa agtemia- 1:1"2:;enta, qU(iLClo
,Criticamos, (I'l\! esses fa�'H in·('�.,;))«mflí�eis u modo _ .' .., I p_razero-

c,omo o go.,j\J'no estava �!uul)l�il"J!) a promessa de
çao pontIlhada de 'legitinJ,O�s ,sos !'egistamoH a passagem

retirar o ensino das influêm:Jas )lal'tidárias !! i'Es- valores humanos, q)1e é o
I
rle sua feliz Ólta aniversá·

sa-promes'sa, in totum, é igual à outr_?, de trazer um ,

Partido Social Democrático. 1'�,'}, nÓs do BARRIGA-
técnico pan a direçãO' elo Departamer>hi Fala-. Qovernador do Estado, VEnDE, secl,lldados por,
ram muito �m Lourenço l�Hho, em Ani;,;io Tei- I10 último periodo governa-" 1
xeira, em .FernandO' �\:;;fv_edo .. e a 8oJadio aí

1:,,; : os corre igionários do
,

. mental. motivo de to'das co- F "'� 'd S
.

J
'

D .

esta: uma simples pr(lfe�sna primári'l •. que ser.
- ':.�IJ o OCIE. emocratI·

ve admiravelmente à polítiC:l udenista., nUis não tem í�hecido, e gra�as a-provi- ('1), '?: de todos' seus milh�-
nem pode ter:, noç�o dO' (jue deve fa2!ú, em ex- dência divina já suplanta- ;-es de admir.Jdores eanei-
tensão e proflmdlilarl�, IHú'a que o en�hl(j nãO' do, impediu-o "'então, de h estas lI'nha"
d

.

11." enses, com �

ecaUI, como .está decaitulo; O-melan(;ó!ieo epi. l'
, .

l'ea Izar,. por Santa Catari- iev�'l1os ao tminente d
SOdlO do Instituto de l�dll('a(,ão é :.um cs,"mplo

r.

tristíssimo da. lamentávI�i_ ll.IImiatidade 'lHe está
na, e para Santa Catarina,

-

A�(Tbal R. da Silva', nossu,s
dominando o ensino barriga-verde: aqU{!le que

tudo aquilo que seu cora- WJÍQs mais sir,cet:os de loa-
o recuperou para a: nlO1'aljzac,ão, para (" estudo ção upaixonado por sua ter- r.a € proveib'ju vida, replé_-
e para a' disciplina teve a sua beneméd'f; ação ta; ideali2;ara. ta de venturas no convív:o
'solapada oficialmente!! I

'

'H0je" com' seu espIra0 de sua' Ex 'na F 'I·
Mas, parll evidêuc';:t de 'Iue .os qt:e ftlseiam

I.. amI- la, c

é que no momento silo os bons, basb, t:ÍilH' o escl.arecido, sua saúde fer- na Qmizade consagradora

fiPal da resposta do Prof.' -(ustódió C.Impos. 1'ea, sua inteligência de es- q'UE' lhe devota a ma�oria,
Diz êle que ao fim do nosso último comentá- I cól, e sobretudo seu imen- senão a totaHdacl,"'. ll:l povo
rio escreveramos isto � - so �môr ao torrão natal es,· t·

"Então, eminente prciestol' F,l'andsr.,o de
- ,('é' "rmel!.se.

Campos' (Custódio), é púl'q.l'(! não e'l!,a1?:los fa-
'tá à frente de suas empre- (Do, Bg1'1'igá-Ve1'de, de
sas a' lutar ardorosamente Co

.

h )zendo oposição cons�l'lI�i\'a ao denul1ciéir isto._ ' • n0m as

tudo, más, apenas, ·�ultlvand(. demagogia de'.
"'�-.

baix{l quilate para embair 011 menos a�'H,-nd()s". '.
E daí. conclui que retan confi.tentem ha

bemus. Não, sr. PRºJ.'ES�·(·lH Pa'ra ltq!ar à
essa conclu,;;iio o sr. Higolhl a prime,ir:! parte
do que eSCi."c.vl'ramos. O sr. !'libstituiu na cita·

çãO' uma vÍrguia por um JJor to.' O' sr. l.'f.OU' de
um recurs) llHonesto, q ... "l ii de isolar. mnHfi.
cando-o, um conceito H�H'eser.1 adO' cO'm� citação
textual. E!óccrevemos o l'ie�ul"tf': ,.,

"Se des;:;a anarquia :1 �,j 1 esultar a dl:c�dên
cia, então, i!f! in ente �I'Ú� é 'I'01'que n?o' ('�ta·
,mos fazeni'J oposição <.:0YU;!.! ll·tiVa, et':.... "

O sr., para torce� o que (.. isséral,lh·�) p(,dO'u
essa fr'ase inicial. Usou, ,assim, de um l'eCUl'SO

que 3 res!)o lsabilidad e do (argo ná,) cqn.ipade
ce. Quís- impingir aos Jeit"rts um' :lilítêntico
pássa:'mole'l,�e. Por; eS'l�<;1 e !)O'r ""'outras é� gue o

ensino vai ii deriva. Um téCIPCO, falando em,

função do cat;go" não po'de Uá3r procês�m� que
tai� de grosseiro charl:tt�ni'>lJlo. Um' p,1'I)fêSSOr
não dá exentplos desse llOdl' PQrqu�': Pm' que
é feio, como rl!ria O' Ar,r.�tárie, do Jo:aci Ca· ",

margo.
/

\

\

/0 - Riso da ,Cidade...
. .

'. "I

"0 ESTADO»·
Em v,irtu:Je de

ôntem peh ma�1hã,
'forçauos i'i

NO PALÁCIO AGRONôMICOÍal,'<l ,lê

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,,- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE

Com prática no' Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano,

São Franclsco de Assis e na' Cpnsultórfo--> Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do e

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 _;_ Tel. M. 769. Montepio. DR CLA'UDIO
Janeiro Consultasr Das 4 às 6 ho- Horário : 'Das 9 ·às 12 ho- "

. .

, CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI. BORGES
ADULTOS E CRIANÇAS

. Residência: Rua Esteves Das 15 às18 horas - Dra, ADVOGADOS

I
" A G t'!' Jún io 41': Tel' 2812 Mussi. Fôro, em geral, Recurso. sCOl1SU tono: V. e u 10 Ulll 1', li. • .

"

•

Vargas, 2 � BIGUAÇÚ.
Residência: Avenida 'I'rom- perante o Supremo Tribunal

Horário: Segundas e Quin- ÓLHOS ....:. OUVIDOS - ,powskY, 84.
-

Federal e Tribunal Federal

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

DR., NEWTON.. Irle
Recu rsós.

horas. )'
. ESCRITóRIOS

dê L H 1 D'.Í\VI'L'.'A ' Florianópolis :.__ Edifício
Resi encia - ux ote

I DR J'ÚLIO DOIN
�'1

• CIRURGIA GERAL ,São Jorge, rua Trajano, 12

_- apt.: no T.�l.:,' '2.021,. '

I
( 1° I l' 1

.

- VIEIRA Doenças 'de Senhoras
- an ( a r - sa a .

DR. WALMOlt _
ZO- Proctologia - Eletricidade Rio de Janeiro - Edifício

.

EN Médica Borba Gato, Avenida. Antõ-

MER GARC�A ���E'i:��I�:H��,��VI: Consultório: Rua Vitor nío Carlos 207 - sala 1008.

D�p�omado pela F.a�uldade DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone:
Nacional de Medíclna da Ex-Assistente na Policlínica 1.507. DR.' CLARNO G.
Universidade do Brasil Geral do Rio de Jane.iro na

'

Consu ltas : Às 1l,30 horas
Ex-interno ?or concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde dás Ui horas em. GALLETTI

lV!aternldade-Escola.. Pensões da Leopoldina Ral- diante. - ADVOGADO -

(Seuvíço ?O �ro!. Octãvío lway e no Hospital São João Residência : Rua Vida I Rua Vítor Meirelles, 60.

•
.

Rodrigues Llm�) Z Bntlsta da- Lagoa. Ramos __:_ Telefone 3.422. FONE: 2.468. mácia Moderna - Rua João
Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na- �

- Florianópolis ---

Cirurgia do Hospit�l cional de Saúde, q.,R.. GpE�REIRP DA . c'
Pinto. OLHOS - OUV1D08 - RAIlIZ • GAIWAW'TA

r. A. P. E. T. c. do':Ul()}de .C:"pnsultas diariamente das,', FONSECA ., �"'''''''�·--,7�' :3- Domingo -' Farmácia DR. GUERREIRO 'DA.' FONSECA
,. Janeiro. 10 às 12 horas. ES)lecialist.a do H";,spitul ;' Moderna _:_ Rua João .Pin-

. '. .,.IaII8â••• .&:HJlHal � ;�
MediCO Cdo 'dHOdsPltal de 3as. e 5as. feiras de 10 às Moderna' Aparelhagem Informacões to. ReeGfta d. Oeulol - Eum. d. J'ul.llo •• Olho par.

arr a. e às 18 horas. Lâmpada de Fenda _ Re-
Y 9 Sábado (tarde) _ Far- 0.la..ffié�lo da Pr••alo Anérial.

" '

DOENÇAS DE SENHORAS
. Até,u.de n,o Hospital .de frator _ Vertometro .etc. ,U'el-.S . Modena Aparelhae.m.·

,

P 'RTOS OPERAÇõES
- .

- y
. mácia Santo Antônio ...,.... -, "' 1 �rl Vi

.

-.� -,' Caridade de 8 às 10 heras R' X (. \

di f' d \ C
� '�--..t•• " ••oad!l, ••, O�J'o P'riiD. I.

r- D J
- Ph t '6 '. ' .

'.

.. alO , ra lOg;ra la .. a a- O JeitoJ.' encentrarã, nes· Rua João Pl·nto.... , � "". . � '.:.

rons: !-�ua oao
.

III o n, c"" Consultórío : Rua \(Ni-to.f b ) R ti d d C· f,

f'"

1800
.."' '- .' eça - e ira a. eJi0l'- t_�.�Olu.n�". in.f�'in l>õe,.8 q�e .

das 1600 'as M' I
.

SI' ...
. "'" ,,10 Doming:o � ,Farmácia

'.
,. '1 eu-e es, esqullla com,: a -

pos Extl"anhos do Pul -oe necessIta, dIA.· Ilmente e de .

ho'ras.
_

danha Marinho. Esofago.' imec:Jjato:
_ Santo Antônio - Rua João

P�la. manha atende Residêlwia: Travessa Receita para uso de Oculos.- J-p_RNAIS Telefont Pinto. -�---___,--------_.:-_-

'\., ,d�ir?;,e�ter::rro'S,- Url!ssanga 2. - CQnsultório ..:.." Vjscond.!\ º(,Estado 3 • .022 16 Sábado (tarde) p�5'$' OJ,'/. ,,!��{l.-='.,e l ,a �. - Apt. 10,2. de ,.ouro, Preto ,u, � -

4��OSIA.,:Gáz�ta
'. ,,:� .. :;'. �.,. 2.656 Farmácia Catarinense

.

".

.

.

CHe�l��nCl�. ;.- ,'" _ .

. da" Casa BJ�19' I:Iorlzonte)-.' , Oiáiio d'a Tarde ';.. 3.579
. ,$,. R:tia('.Gen�ralBittenéoúrt - DR. VIDAL Res.idência �_FeÜpe Sch- 'Diário da ManhA .. .' 2.463

Rua Trajano.

n. 101.
,

CLíNICA DE CRIANÇAS midt, .101 - Tel. 1.560. A Verdade ,. 2.0UI 17 pomingo - Farmácia (1/' f
AI , 1;� ,

Telefone: 2.692. ' CONSULTóRIO - Feli- 'IImprensal
Oficiai 2.688 "Catarinense - �ua Traja- �_ "OURAIfTE TODD DIA �

,

'I pe
Schmidt, 38. I •.

DR. SAMUEL HOSPITAIS
.

no. . //K
'

DR. ARMANDO VA- ,-CONSULTAS - Das 4 .FONS;ECA De Caridade: 23 Sábado' (tarde) --., I ". nos lIAf)CJOS ,
LÉRIO' DE 'ASSIS

.

�s 6 horas..
-

CIRil'll-GIÃO DE,NTISTA '1
(Provedor) 2.314

Farmácia Noturna -' Rua ,

- MÉDICO - Rlj::SIDtNCIA, --+o Cd;piln �onsultório e Residência: (Po�taria) . . . . . . .. 2.036
Trajano. I

....�.'" D�"- � -R%"f::··t'.1Dos -Servk3s de ClÍnica In-
.

, .. ..,. Rua Fernando Machado, 5. N�r.eu Ramo's 3.831
,," ,...'

-

_

f '1 d A" .'
tA

. M
• Mira, 25. Clínica Geral - Cirurgia MIlItar

.:
... ,. . . .. 3.157 24 :pomingo -, Farmácia

c�:!; e :os:i�:1 �:c�aarid��� FON1iI - 3.r65. .

��cal. De�!aduras
- Pontes .Sã;eS�:��t;�o (Ca88 Noturna � Rua Trajano.

';

? �,,�, .»
'" � � � ·

CLíNICA MÉDICA DE ��t: � �x��fra-vermelho. Maternidade �outor
S.15!

30 S'ábado (tarde) ....:.
.;;<

-
.

'

�
CRIANÇAS E ADULTOS DK ANTÓNIO MO- HOR

-

RIO D d Carlos Correa ... 3.]2}- Farmácia Esperança - Rua
".;� ,-;''''-'�'''

..:.... Alergia _ '
••�. : _e, s�gun a a

CHAMADAS DR- Conselheiro Mafra. _..;..
_

C I' R NIZ DE 'ARAG j(''O '3exta-feH'a das 10 as 12 ho- .

-

onsu torio: ua NU,nes 11
1'as, e das 14 às 18 horas. GENTES. 31 Domingo - Farmácia �. ,

��a�:a:;':oras�onsultas das
CIRURGIA T,REUMATQ- Das 8,30 às 12 horas aos �orp.o de

L Bo(mRbeil·ros _'1.313I,Esperança - Rua Conse- 'Pe'ro'la Res'latlra'Dle- 'b' d ..,er.vlço uz . ec a-
Ih' M f

"

Residência: Rua Marechal LOGIA 'sac�í�icA NOTURNA as �a�ões:). �
. . . . . .. 2.40.j

.

elro � ra�
'., .'

-

..'
'.

Cu ilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia f' d' '19 Pohcla (Sala Cumls- .
O serVlço noturno sera I -,

/
-

Clt" J
-

p. t quarta e sexta- eu'as as ' ".
onsu 01'10: oao· 10 o,

a's 21 horas. sário) . . . . . . . . .. 2.03P efetuado pelas farmacias S 1- d
______ .... 18 I'

.....__ a a� .

e
-

bar e sorveteria, salão de refeições, cozi-
. 1'0 Ida (Gab. Delé" Santo Antônio, Moderna e I d

,.

1
Das 15 às 17 diàriamente. gado) 2.554 r: la,· YPOS1to e casa ce) l(ladja, tendo uma área com

. Menos .aos Sábados No!urna,. situadas às ruas L'ente para o mar para,uma churrascaria..

Res.: Bocaiuva 135: João Pinto e Trajano.
',10MPANIIlAS DE

Fone: - 2.714. TRANSPORTE
.'\f.:REO

TAC •....•.....-�,

,Cl'uzeiro do Sul ...•
P-anair , .

Vari&, ..•.•..... , .

Lói,de Aéreo .

Real .••...... ; .

Scandinavas .

HOTÉIS

.

Um conjunto de casas de madeira - Estreito;
Lotes' de terreno situados na Vila Flórida '

'Estl:ejto; e� prestações suaves'e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida . Trompowsky,

medindo; cada um, 13 x.50. ,

'

Uma vila de alvenaria na ruà Arací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado'
Oito casas de alvenaria na Avenida Mâuro Ramo�,

.

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
_

Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindo
1° Dia Santo - Farmácia 13,20 x 22,80; .

da Fé - Rua Felipe Sch- Um magnífico terreno no Sub-Distrito do Estreito,
rr,idt.'·

,

medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.
2 Sábado (tarde) - Far-

2

Protlssional
.

.. � .
,

M E D I C·O 5 t AP.'Vr�_GAD'OS
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFR�;o.O J�RAr:WLfADYSLAVA i DR. ,JOSÉ MEDEI-

CANTIÇÃO i
CHEREM 'W., MUSSI UOS VIEIRA·

- MÉDICO -

I
- e

- ADVOGADO -

CUNICA �E CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR A·NTO

....

N.IO DIB
Caixa Postal 150 - .Itajai

A D U L TOS DOENÇAS MENTAJS 'lo _:_ Santa Catarina -

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital ; l\'IUSSI
CORAÇÃ() - FIGADO Colônia Sant'Ana. :', .MÉDICOS -

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRU{WIA-CLtNICA
Tratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS

SI,FILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe-
Consultório - Rua Tira- Rua 'I'íradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
HORÁRIO:

. noras. métodos de diagnósticos e

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE-

Tel.: Cons. - 3.415 � Res. 54 � Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA
-_2.276 -,- Floriànópolis. TEL. -r-r 6245. -:- METABOLISMO BASAL

f" O ;-ESTADO

i
. ADMINISl'RAÇÃO.,

I Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n. 160
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
Diretor: RUBENS A.

RAMOS. E
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO .:

Representantes:
Representações A. S. La

ra, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40
_ 5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de

ADVOCACIA
e

CONTABILIDADE
ADVOGADO:'

Dr. Estêvam Fregapani
Causas cíveis e trabalhistas

CONTABILISTA: Janeiro.

Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda.:

Assuntos fiscais em geral.'
Rua Felipe de Oliveira, n.

Edifício "IPASE"-50 andar 21:-' 6� �nda.r.
Tel.: 32�9873 - São Paulo

ASSINATURAS
, . Na Capital

Ano .... : Cr$ 170,00
Semestre C1'$ 90,00

No. Interior

IAno : 81:$ �OO,OO
Semesti e CI $ 110,00
An úncios mediante con

trá to.

DR. MÁRIO LAU.·
RINDO

Radioterapiap 01' ondas

curtas-Eletrocoagulação -

Raios Ultra Violeta e Infra
Vei·melhó.

DR. ROMEU BASTOS! DR. MÁRIO WEN-
.

PIRES
r

DHAUSEN

Os originais, mesmo não

publicados, não serão devol
v idos.
A direção não' se respon

sabiliza pelos conceitos emi
tidos nos art.igos assinado:s.

--(,._.()._.()...(�,.....

I

,rarmacias
de Plantão

DR- I.. LOBATO
FILHO

3.700

2.5�O
3.553
2.325
2.402
2.338
2.560

Doenças do aparelho respi
ratório,

./ TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA /E RADIOS
'CÓPIA DOS PULMõES

Cirurgia dó Torax
Formado pela Faculdade
Naf:onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgiã� do

I
. ,Hospital Nerêu -Ramos

Curso de �spec.jalização pela -

-8. fi.�'í'.,Ex-interno e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
,

(Rio).
Cons: Felipe Schmidt, '38

- Fone 3801.
Atende em 'hora marcada.
Res: Rua São Jo,rge 30 -

Fone 2395.

ICITE
Ag�D,cia

-de
"

pÔ bli.citla�1Ie
,

Caixa Posta'l, 45

}'Íoiianópolis'
Santa Catarina

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

l'RATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E' GARGANTA.

. THATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
....ONSULTOHIO - VISCONJl'E DE OURO PRETO
ALTOS DA CÁSA BELO HORIZONTE.
HESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT' N. 113.

'Iegocio( Ité ,Ocasião·
!

,A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á venda:

Lotes de terreno, iilclusivo -uma magnífica Ca
sa de alvenaria, situados á rua Presidente Coutinho'

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

(

Funcionando à mais de quatrd anos à Rua 27 de
Maio 748. - Estreito.

-

Aceitam-se propostas.

Viagem

"

\

Lavandp
.

com\ Sabã_o

..�,".,irgen,q... 'E,s.n,ec.. i,aI,ida.de�..
f' .. s���? Y'P.r t'v

d'a tCla. IITZlfi" �INDUSTBIIL�J8ID,llIe� (marca registrada) .

E5� :::C��L iP!:Q!�'.

, ecoDo:miz8-se. jemp,O e dinb'êtro ���� JJD ."" - ."
.

..._----_._-_...-._--_......_--_. '.- -------------------
...ro.,,""�.,'g'"

Vencle-se,
CASA com seis quartos,

sala de jantar e cop'a.
.

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

CASA MISCELANIA distri

buidora dos Rádi� R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra;

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 22 de Janeiro. de 1954 3

,
,

- JAt TEVE INICIO .

r
� .•

la. Grande e valiosa iniciativa de ·1954
.

.

·da A .ODBLAB
.

É o ANO QUE MARCA O 300 ANIVERSÁRIO DA ATIVIDADE' COMERCIAL DA FIRMA' PROPRIETÁ,RIA
DA A M O D E L A R, EM FLORIANÓPÓLIS.

MARCARÁ IGUALMENTE NOS ANAIS DO COMÉRCIO CATARINENSE VÁRIAs INICIATIVAS
DA A M O D E LA R, DAS QUAIS AS MAIS PRÓXIMAS SÃO:

A venda especial, já em curso, dos Ar'igos 'd'e Verão
"

.

(PORTANTO; AINDA NA la FASE DESTA ESTAÇÃO)
COM �OS SEGUINTES DESCONTOS,:

1954·
1954

\

tO 01 EM MAILLOTS SHORTS CALÇÕES-,� CAMISAS -- CALÇAS SPORT E TERNOS DE VERÃO!
I.q 15 o I EM TODOS OS LINDISSIMOS VESTIDOS DE ALGODÃO, LINHO· E SE DA! -

.
,

. o
'

15 o I NO MAGNIFICO IESTÓQUE DE BLUSAS E SAIAS DE ALGODÃO, OR GANDÍ, LINHO, SEDA, RENDA Etc ... Eté ...
. o

20 o I EM TODOS OS MARAVILHOS OS TAILLEURS LINHO OU' LONITA.
.

". .

o SERÁ A MAIS BELA OPORTuNIDADE PARA A COMPRA DESSES M AGNIFICOS TAILLEURS CUJO
<, CORTE' PERFErro E CAPRICHOSO REPRESENTA O J)'IÁXIMO DE ELEGÂNCIA E BOM GOSTO.

,

25 o i EM TODAS AS SED�S LIS_!\S E ESTAMPAD�S. ESSE DESCONTO FORl\lIQÁYE_L REPRESENTA

, '". FIELMENTE A DECISAO DE ACABAR DEFINITIVAMENTE, COM A SECÇAO DE, SEDAS.
AVISA AINDA A M Q D E L A R TER RECEBIDO UM SELECIONADO ESTá.�UE DE ARTIGOS SPORT E PASSEIO

..

PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS
AS COMEMORAÇÕES DA A MDDELAR REPRESENTAM, ATRAVÉS DAS MAGNIEICAS E EXCEPCIONAIS OPORTUNI
DADES OFERECIDAS AOS SEUS FRE-GUEZES, A FORMA MAIS PRÁTICA EREALISTA PARA ,DEMONSTRAR, AOS

MESMOS, A SUA GRATIDÃQ, PELOAPÔIO SIMPÁTICO DISPENSADO À FIRMA DURANTE TANTOS ANOS.

AS PROXIM'AS. IN1CI:ATIVAS PROGRAMADAS sAo:"�
DE 10 A 30 DE MARÇO: Venda excepcional de suo CONJUNTOS DE

COLCHÕES E TRAVESSEIROS B IV I N O com, 10% de desconto sôbre a tabela, ou em

10 mensalidades, com/a entrada inicial de
'

APENAS Cr$' 50,00!!!
.'

DE 10 DE ABRIL A 30 DE JULHO:

DE 18 DO CORRENTE A 28 DE FEVE REIRO:
Os grandes. descontos acima anunciados .

Grande venda comemorativ� por preços .aproximados do custo nas fábricas, DE· TÔDAS AS 'MERCADORIAS DO SEU
GRANDIOSO EST'ÓQUE, inclusive das gr andes novidades

DE INVERNO JÁ ENCOMENDADAS
-

��.·.STABQ

/

NO LA'R E 'NA SOCIEDADE

B R I T A D O R :0 i
Vende-se, aeemnanhado.. dê motor a

ex-,·1:"
JPÃQ GANGORRA

plosão.
, '. 1'.11,�I_II."-.II-��,_-I!I!"'.· NC''oomPpr.oNgra�'Cm.a:

�

Capacidade folgada de 3m3 por hora. _:E!!! ,��_: " Tl�atru;"mrj'Ã. MbDELAlt"·:
.

,

-:" :". '. ",,' r '. ': r

, '-"�Pl'êco§"<7;60 "i- -3�50:" � ::-."'_.�
...�,�..,..: ... -:�: "

" - ,. "

As 17 - " :';f; horas, -',
,

.

,

.

Imp. ate 14 anos..
�Gino Corvi _.- Luiza Forida " ,

nema.s

Experimente bêje

creme de leite e junte ao
\

- ,

... "..clt., D.."".. -.1• .I. J.<; .,."•• ": ....

cuam... rJUCIIA".! PROlE.'"

úLT·IMO ANSEIO cucar í:: a massa, 'deixe 'co-
I ",

h 10
.

zm ar minutos, mexen-
I

.

,

I
do de vez em quanto.

Quem �� .dera! Meu Deus! Que a madrugada >. 2. Deixe esfr�ar. Acres-

Fosse o -zagal de minha alma errante, ce nte o suco de laranja e a

E vertesse em' meus olhos' à' orvalhada
.Préce, a� abrir-se a pupila do levante;

!\NIVERSÁRIOS Aniversaria-se, nesta da

ta, a exma, sra. d. Dalva de

()liveira Abreu, espôsa do

s.... Mário Abreu, destacado

-Kirk Douglas
Miller ,- ,em -

A FLORESTA MALDITA

Eve
/

mm·
.

,
I

As 20 horas

1°) Vamo Jehmson

hgredientes:

Sra. dr. Rubens de Arruda
Ramos

Mário Lisbôa.

em _''';

VENENO DO :PECADO
No Programa:
Comp. Nac.

Preços: 7,6<1 - 3,50
Censura, 14 anos

em.,..- .

Daloim. Rospide

geleia de abricN. Bota o
-_._'>--------------�

,

Quem me dera! Que o escárneo da bacante
Não me ferisse a carne machucada.
Eu quizera te' adorar, ó dor vibrante,
Pois da 1uz já não sinto a clarinada.

Quem.me vê sorrir', .nâó vê a chaga horren'(Ia
Que,empesta minhas mãos cobertas de agonia,
Enquanto do .desüno traço a infame lenda.

E quando eu'morrer!' Ó pálidas falenas!
Minha campa .cobrt de brancas rosas frias.
E na cruz, um galho sêco, gravai um verso apenas.

pudim. Deixe de reserva 6 .'>110 por tão grata ef.eméri-'l
- Srt� Izaltina Paula

pedaços bonitos de laranja de,
.

(':dade, espôsa do sr, Te-:

e junte os outros ao pudim. O ESTADO, respeitosa- I .iente Eugênio L. Cidade;
3. Arrume em taças, en- DV"n<e, apresenta sincera I Oficial da Reserva Cd Polí-

feite com 'um pedaço de la- felicitações. .cia Militar;
r •.nja em cima, Sirva gela- - Srta.. Maria Ondina
do. (APLA) Sra. M_ário Abreu Silva, filha do sr. João Pe

(�ro da Silvá;
- Srta. Qrí Terezinha

J�jsbôa, , dileta filha do sr.

As 20 horas.

robos
_

SÃO VALENTES

,2°) Rey Regar - em -

SOB OS CEUS DE NEVA

DA
�

,

3°) Cont. Reriado

O PORTO -FANTASMA

MOLHO DE CAFÉ

3, r·Jjistu:,�· a mau.ena é

o café frio adicione deva

gar à calda com café quen
te.

Vê*"ãn�correr, na data
dE hoje, a do seu anive�sá-

industrial residente em Bom LiJLACE

Nõprograma:
Cornp. Nac.
Preços: 6,2.0 ---- 3,50
Imp. até 14 anos.

.

PreÇOS 6,20' _;_ �,50.
imp. atá 14 anos.

DOMINGO NOSCINES -

RITZ: GLORIA: IMPE
RIAL - MOULIN ROU(iE

Retiro.
f

Às'\ muitas homenagens] No distrito de Rio Ver-
\ Em virtude

.

da Grande
"

t r
.

a 1'8 de que ver-se-á cerrado O melho realiza-se, amanhã,.o
c', '

; 10 na a 1�1O, a exm . s '

I Falta de .Niquel, a EMPRE-
4. Junte a manteiga '(ou d. Gessen da Costa' Ramos B�STADO se associa, com enlace: matrimonial 'da g�n� A 20 h

.'

I Z I' Id
'

.

'1 f Ih
s oras.

-

A so icita, encareci amen-
1 .cícara de açucaro

:narf:<.rina) ; e o sal. Conti- espôsa Jo sr. dr. Rubens de votos de felicidades. i il srta. Altair, di eta i, a,
Oscarito _,' Mariem ��, te,' a cooperação de seus

t1f2 xícaras de café quen-
P.I€ eóninhando muito Ien- Arruda RnI110;" Diretor dês- 'c;o �r'. Abelardo Vie!ra Je

em- distintos frequentadores,
tamr-nte em fogo fraco, ate' le Jornal e, advogado do FAZE1VI ANOS, H,OJE: cxma. esposa, com o sr. Ju- "

t f t E COM ESSE QUE EU trazendo o DINHEIROe, 01' e.
que o/:n.ôlho fique grosso e Banco do Brasil neste Es-

I .-eimar, filho do sr... João
2 colheres das de sopa de

.tado. I
'

J R b f 'ualberto- Soares e exmà
. VOU TROCADO, pelo que agra-

tré,n�pareI'.h',
. I'

- Menino' orge .. o er-
No programa: decem, antecipadamente..�irYa quente ou frio, co-

' Dama vir-tuosa, coração to, filhinho do distinto ea- (:'pôsa.'
:3 colheres, das de sopa de I,

A
A'" • Comp. Nac.

mo preferir, sôbre tortas, boníssimo.; possuidora de �al sr. Milton S. Gáreia-d.. cerimônia rengiosa se-
'

.

,

café h:o, forte. 'b.l /.

1 Preços 7,00 - 3;50..sorvetes ou ! olinhos, qualidades excepcionais, a Hermozila S. Garcia;' rá cele rau« na Igreja' o-

J
'

,
'.

2 colheres das de sopa de I'
'

, Imp. até 14 anos.

A(APLA) distinta. aniversar,iante des- - Srta
.. �aria Ima.culad.a ','.éJ.I·às 1H horas é �',a10 .civil. .\'

.

'tefnçaN·.omanteiga ou margarina. - f 17 hfruta de vasto' CIrculo de '�1é. Conceição Ferreira, 1- '15 oras.
"

.

.-'

11'
.

.

1 pitada de sal. 'NGREDIENTE;' a'11:z,ades�.nq !�ci�dade ca- lha do sr. Francisco Agaipo OFC'TADO sê cOf1gl'atula .'"] PJ i'�� Pi� - Casa, de famil�a, aluga-se
1;,rin("nse, que, nesta opor- F(.rre�1:'a, alto func.lonário' ,'c'm as exmas. famílias e,.

.

'
. ,q]larto com cafe pela ma-.

Umidade a homenagearão da Uí�petoria de Sl1ú(j.e dos I dF.seja ao novel casal toda" As 20 horas,:
�

_. I nhã a rua Conselheiro-Ma-

('Jrl] manifestações de rego- Portos do Paraná;
,

scrte de felicidades. ' Walter D'Avila - em- fra n. 93, .

C3Lt)�I4.
Estre;Uo .

ATENÇÃO:

rnaizena.

Maneira' de faze'r: 1 xícara dagua
1 xícara de leite

i pítada dê. sal

'AVENTURAS� DO - �ZE ..MlJTRETA' ...
• .o,,: �.'

,

'I
1. Ponl>&. o;1çucar 'num�

fri)<!.,deira (1e tamanl:o mé

dio. 'Derreta-o em fogo .mui
to ieiFo, m,:xendo constan�
l�tnN.� e com um garfo, de

\ �,

"10 a 15- 111iúu10s, ou até que ranja i

1 xicara de geleia' de' a':
.

, '

1/2 xícara de massa miu

dinha (em granulado)
1/4 xíícara de açucar
1/2 xíícara de suco de la-

. -;''''-.

.:,!'

o c;("lCar fique' c�mo .uma
calda dourada. f;' impm'- bricó

t(Lnie que O fogo seh bem 1 xíc�ni de crt;me ,d� ,lei-
f I'Ilê.O parlL que o açuca'r te'

de1'l'eiu .

sem queimar, ,3 laranjas, cortadas em

G Ponha' o café quente, pedaços regulares. '

d"\"lgar, sôbre a calda, me- MANEIRA DE FAZER

xenJo s�rfl:.ll'e, e esquente 1 .. Ferva a aguá e o lei-I........1It"f,lo........�aV, !i�ql; t_udp ,ffiy.itQ:.bem ..t�, )unt�s. Jun�e o s.�ko a-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

_ Florianópolis, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 1954 o ETAOO

ti·opical. E' justamente Íles- wl escaldante, com o� fes-

1� época e embaixo dessa tejos plenos de· Caflj<\v:iI,
f ��aldante temperatura que (om músicas 'saÚÚahill �;_e

, que alterbü' disposições dos P'A'RM'INT.

'(): c�rioca se empolga' pela" alegres, o Ri:o � inteirállilE:!n- decretos- 31.547 (outubro .
. 'mino

I,;ua festá máxima., o Carna- te o' Rib� c.5m., o.��"d.·i�s. :'.:��i.l� 01
.

I c;: -

�'1 1952) 1918 (
A

t d •••••••••••••.
"

.
)le :0: ",-,uspensao-"

'vaI, enquanto alguns pro- [ediu a:Deus, 'ch�ios;_d;':lu�,' '. e agos o e

so prÉvio, indeniziwão,. t" 937) 'concéitua' a seguir os Pedidos ao Lab. Franc� Americano .
�

. � ,!cu.ram tirar as férias e fu- de sol,' de ;�Iêgfia; com as
I. A. -

. .Rua Valparalso. 22-A l:lrJos c férias.
- .J\' beneficiários dó _ associado a I o -D E J A N E I a o

�>4Ir'_- ". g.r em busca das monta- I raias. stlper frequent�das,
,

, _1'j �l I " _

�--------,------__",....--------
,""""--,.", I has, das aguas, 'das fazen- com '0 'Carnaval a esquen- ------'" �-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS,Vende-se das e dos síti�s, . tar-lhe ainda mais a tem-'
ENCALHOU O NAVIO QUE TRAN.S- INDÚSTRIAS GRÁFICAS DEJi'LORIANÓ-Y Destarte a cidade' se porada já veranescamente
PORTAVA TRIGO DA. URSS PARA O POLIS-:'_ ESTADO DE SANTA CATARINA

transforma com 'a -'a1{ertura .quente.... ..,

.

.

J'
��ffi·

��.�emporada<.carrÍa�ales�a, O Rio :Volve, assim, ao

mlClada no dIa 31 de _de- ; 1ropic:aJismo, por dentro e ISTAMBUL, 19 (U. P.) lFiou em Kyiyos" na m:,mhã
zE'm�ro com os "reveillons",

i

por fora! - ,Conduzindo um cai'rega- de ontem, devido a uma

.

d
\

mento de trigo da URSS densa neblina. UnidadesI,rossegUIn .O:éem quase tô,' -

.

das as �estas Os, "ShQ":'S",' Ve-o'de-s'e'das "boites", as peças, de
'.
estar com lareira - copa' �

.teab;o, t'udo passa a
� �xplo-. Uma casa de esquina COl�,

-'- cozinha - b"anheiro com-

I
.

, . ..I relr o Cé!r�aval a.pena/s o 160 metros' q.uadrados de
pleto com. agua quente 'e ..,

.

fria _ quarto e instalações Carnaval. terrer.o, sira à rua General
-

d I O 'h d d Biti.f.ncourt,· n. 132, .com·

sadi,ta.'rias para :mprega. a I ".",8 sa a os e omingos
_ _

Travessa Urussanga. Tra-'
- otImo va,ran,dao - g�l'a- tapesar da' grande fuga do tm: com José M. 1ro�tkamp
ge - amplo quintal - água caripca para os "week-end-s"

I \ :l r •.la Felipe Schmidt, n. 36.ligada à, rêde

..
Parte do

Pà-I fóra dá '.tI' t
f 'd C" capI a , ornam�se Fone 3.081.

gamento' inancia o na,· ai-,.. . ,.' ,

E
A' '

1 d JllalS festIvos, pOIS a popu-
-----------

xa conomlCa pe o prazo e: C
.

.' . ..

/

12 anos. CondiçQes e iMor- 'lação 'corre em busca das asa' pata.
mações c��Charles M<?r�ti praias� não só para as da

alugar'.

.

"

:'. tzona sul_, com:..a..ihcompará-
-. J'iradentes n. 45 - tele- vel Copacabana, mas tam-

.. Aluga-se uma casa d�

'1
'...

. Ccnunica-sê aós porta-' da íoi destinada a wmprafone - 2.180..
" &, Jt ,bém para Nit�rói e as rÍhas' material.� (Nova)' sita à' rua . I /

;....
-

,";
, , Pedro Demôro 1612, (Can": .i:1 (os de bilhdes da ni'l Ól' uma cade�ra de l'odas

_.
de Paqueta e Governador... � E t' "t ) I de l'ma bon!ca que 'esteve ['[.l·a Flaviana Simas., que

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

'--..' _to. B reIo. � I:' Enco;ltram-se enormes· fi- T 't R S ld' l' I mf�sma correrá, no proxi-
... � ... \_. , ra ar na ua· a an 10

'las de pessoas que 'esPeraln' Maririho 123.
'

exp('�ta na vitrina da caSi-l mo (lia 30, sáb&do-, 'pela lo, _ �-.-'-'

"O PARAISO" cuja ren- 'i'2rié' FEDERAL;

Morrerão de Câncêr lpala.�ent� antçcipado do au- H!'i�AN�R� Pa��!�o�aPitão�_,

",
.

-.,�
-'

. ,xlllo�m,dternldade\ aos A data de hoje recor- 'general da Capitania. de

. 25 mil�ões de ·pessoas '

- tonlribuinfes -,-d:�n�����tiu de São �:os:t�:n�: :oF�::�:
, . I Vicente aexpedíção de' Es- venceu a Batalha de Ra-

"

..

. , •.
'.' .,.

,

bi
'- RIO (Agência Nacional)

Ique
são: a espôsa,o marido

,. . f' d bó B da OriWASHINGTON, 19 (U. tambem, algumas ..

estatIsti-166
por cem mil ha

!ta.ntes" ..
'. ..,

tácio de Sa, com o im e cuarem o, na an a rien-

.., , fd - Os contribuintes do Ins- inválido os filhos de qual-. _

I .

P.) - 9 presidente Eise- cas que demonstram 'os ra- no mesmo perto o. "." I: .. .,'
. � . Ifundar o Rio de Janeiro e tal do Uruguai, contra as

nhower declarou, em sua pidos progressos realizados'. Em 1916, dez' por cento ,tituto de Aposentadoria e quer condição, quando In-
1 f d dít d G 1.',.. expu sar os ranceses e seus Itropas o 1 a or enera

mensagem de ontem ao pelo país em matéria de "das crianças nascidas nos Pensões dos Industriários /álidos ou menores de' 18,
Iiados famo

� 'G
,. A ti Aa iados tamoios; u ose ervasio r igas,

Congresso, que 25 milhões Saúde Pública. Esta,dos .Unidos. lllo.rriam l'vem de' ser beneficiados anos e as filhas solteiras de
- Em 1646, travou-se re- Infantaria estava constitui-

de pessoas morrerão. de A média de vida aumen- antes de um ano; hoje me-
com mais um decreto presi- qualquer condição, quarido

.

d
. ..".. d

'

I
.

i nhido combate entre.holan- da de 200 homens perten-câncer nos Estados Uni os, tou de 49 anos, no primeiro. nos e três por cento mor:' dencíal, que dispõe sôbre o inválidas ou menores de 18
d

.

-"a menos que se consiga re- do século, para' 68. anos, a- rem no primeir.o ano. A,
.

'.. I eses e tropas de Henrique centes ao-Regimento de Li-

1· O' d d
-

d'
. .' dr pagamento antecipado do anos e as filhas solteiras de

duzir o indice atual de mor- tua mente. numero e morte e maes immuiu e
I Dias, com reforços d� Fer- nha da Ilha-de Santa Cata-

.

.o' I
.

-. 'I' t
.

d d E qualquer condicão quandotalidade por essa doença"." modos por doenças conta- 622 fi 83 por cem mil par- �UXI io-ma errn a e. sse

I
. ,

nandes Vieira; rína, os denodados "barrí-
-

A declaracão foi feita em gíosas diminuiu de 676 para tos no mesmo período. " auxílio, a critério do Insti- inválidas ou menores de 21
d "

_I •.' I.
- em 1676, uma das mui- ga-ver es ;

uma mensagem "esp.-ecial. sô- . tuto, poderá ser pago an te- anos; além dêsses, O·pai in- ,

d
__--" .� tas aldeias fortificadas dos - em 1826, o Impera 01'

bre Saúde Pública, n� qual; cípadamente, a partir do oi- válido e a mãe, os irmãos
pretos de Palmares; em d. Pedro I organizou o Se-

solicita ao Congresso o au-
.

,; I �
r

'

..
tavo mês de gestação, uma in�álidos ou menores de 18

:ec��ce��\::::i�:�:Ôb�: j.l,. J1]1, ";j11l!111�!!l vez que já tenha decorrído anos e a, irmãs solteiras, ��:a;:l�: ;:::�ad:�::
,-

- - - I - - - L.. _ 'o prazo de carência eque quando inválidas ou meno-I .:.
M 1coração e mentais, artrite e . .

-

.

,

.

gente-mór anue Lopes Recife (pernambuco), in�-
outras doen'ças graves.

(O REGl,JLADOR VIEIRA)· a gestante venha sendo as- res de 21 anos. 'G' I � ';
_ A ••lla.r ..,itar' dor.. lavao;' ciada na vespera, foi virtu-

O presidente citou as se- uIva ÁS 'CóLICAS UTERINAS sistida pelo Serviço Social,' Poderá também o asso-' ,

1 f
.,

�'"
�

-
•

-r- ,
.

•

• ...:_ em. 1807, em Rio 'Par- slmente sufocada pei as 01'-

guintes estatísticas: o cân-

�.
F..mprega-.e com �aàt,agem pal'a de modo a.f'icar assegurada Iclado designar qualquer

_. . .ças do Governador;
cer causou a morte de '224 ,

. ,

.. combater ·a. Flore. Branca.e, eõll· a �fetiva utilização do bene pessoa que viva sob a sua do, .no Rio Grande ·do Sul,
AVÓ l�).: .

ca. Uterínas, Menltruae.,. ap't. Q

1
-«

em 1846, faleceu Ma-
mil pessoas no ano passado;

_�
..

(.�\.:--;��..
_

,parto, e Dore. ·no. ovirlo... fício, den.tro de i suas fina- dependência econômica pa- nasceu Jost Joaquim de
nuel Rodrigues Cameiro

as enfermidades de coração v A d d N
'

dL' '. '). ,I .poderOlO calmante e RelUla- lidades. ra efeito de percepção dos n ra e eves, uma as .

matam 817 mil pessoas por ,-
.. .;_,. "

.

_ ��'
� Pessôa (Visconde de Ita

;4."'���',Y:. ,-::.@.dórporexcelência·Mesmonocasodefaleci_ benefícios, desde que a ela mais .gloríosas personalida-
ano; mais de sete milhões r,

_
. �

. FLUXO SEDATINA, peJa *'1& com- baiana), o primeiro' envia-
, 2: '" .

d
"

f' _,- 6 i d t d
'.

d t na-o' possa angariar meios des da Cavalaria Brasilei-
de. pessoas sofrem de artri- ;. • ... . • pro"a a e ..ca..... · rece ta. por men o o aSSOCIa o. an es <

1 díná M'i� f(ltt \� ',MAf (O extraor inario e inis-
te e doenças reumáticas, dez m�co. n1l.l"'e••,� do parto de sua es.pôsa, a para o seu sustento. ra, que faleceu como Bri-

-

FLUX.. SEDATIN:A encontn-&4 ua
I' 11'0 Plenipotenciario

l11J'1110-"'s de norte-am'erl'ca- . ,

t' d' 't' f::adeiro e Barão do Triun-
- toda parte.

v"uva :era IreI o ao rece- ," .
. Brasil teve em Londres.

nos "serão �ospitalizados 1 imén!o d� ben�fício, satis- fo, em 9 de janeiro de 1869,

��� :�fe�:�::t� o:e:���� .1:�:���ar:: condições, regula- B R O N O U I T E ('� Assu.nçã.o_,_n_,o_p_a_I_.a_g_U_a_i_; A_n_d...;.1_.e_._N_il_O_'_T_C_L4as'cOde ,ua yi<la; 22 mijhõe, de �iario �a· MetroPlle��:�:e-;:er��:�o: !e�:::t: .. :."�� CO���;���;�:E A' ('- M' "A� T I C A Jusll·çaacrescenta, anu.almente, cem
A VOLTA DO RIO a sua vez �os ôpibus e nas

I Os oemificiárles habilita-

.

\) ,

.

_

.'

:�;e�:�;:.as à longa lista de A�v���I���liVeÍ1'a I::;c:s �.�:q�:���a��Q ::r�� IdOS à p�ndsãO.. itns�tuida pe- Dur�a .�e� � �oite tôda JO,nte de Coociliaç:ão e JuloamentoI o aSSOCIa o erao iguál- AqUI esta um remedio {!aseiro e
-

Não ob�tante, o· presidên- Quando o calor chega e timo, a tostar a pele, amo- ,
t d' 't b'

econômico que lhe dará alívio rápido_

I Imen e IreI o ao rece 1- da tosse e da bronquite asmática. PHOCl'�SSOS EM PAUTA .c

te Eisen.hower apres��:�.U)',
toma conta da cida�e, o Rio ,renando-a e col9cando�a na

jmento
do auxílio-materni- �r����iOt��:�o um sono reparl1-dor PAH.A INSTRUÇÃO E

r,"" revive seus grandes dias e moda. '. Nada mais garantido no mundo do JULGAMENTO

I -
dade, desde que o aSSOCla- ql;'e Parmlnt - tomado duas ou três' .

suas Esplêndidas noites de Agora em pleno verao, d na-o tenha recebl'do
vezes ao deitar - para comoater a

O tal asma sufocante e a tosse' rebelde da
metrópóle essencialmente com seus dias quentes' de b f' bronquite. Compre hoje mesmo um Diá 22, às 13,30 horas:-

ene Icio em vida, vidro de parmint nas boas farmácias.
. Confie em Parmint que lhe propor- PrC.ce;'sos ns. JCJ-::.4 e 8-54

O decreto assinado, pelo cionará alívio seguro e rápido dêsse Redamante: Cídio Fer-: esforço asfixiante paFa I'esnlrar. .

.

Presinente Oetúlio Vargas ,,' -!.. r _' ,

nado do Império; .-

- em 1835, a revolta de ..

•

que o

do Trabalha

Üia 22, às 14 horas: :'
F!:oces>,o n. JCJ-3-54.

..

.

Reclamado: . Irm.ãos A- 50:, ·�e;n::.náis remunerados.'

I l"l�rianór,olis,. 15 de ja-
avi- ll'.��to de Ul54.

_,

sa- Antó'lill Adolfo Li$Qpà ...;...
..

Chde da S('cretaria.

Rech'mante: Pedro Ges-

ser.

• �
.

;'81':'1.

He'>jama.1o: Bar, Càfé e &-
Sorvete':Ía Royal.

"-

�\
Objet(,: ,Aviso.,.prévio, ho";'r'/

ras '�}\ltr, N:dmária�"� repou-

'\

-0-

para o Brasil, o vapoI gre
go "Nicolas Kulukulidls",

.

de 7,200 toneladas, enca-

turcas de' salvamento estão

procurando fazer o barco

flutuar. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRlL;\

Contêm as seguintes pe

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

Fundado em 28-10-51
,-

3-12-52 ,

E d lta I
Reconhecido em

Aprazível vivenda à rua

14 de .Julho - próxima à

práia de Coqueiros.

.

Pt.
.. - Tenho o prazer de cony!'dar os associados deste

ar IClpacao S!n�li?at� para. comparecerem a .Assemh'�éia Geral .or-
. .

. , �

I
dma1'1a, a realIzar-se: no Clube RecreatIvo e Cultural

_

_

"15 de Novembro" (e,x-Democrata), sito à Praça 15 de
Jorge Kotzias e' Senhora, participam aos parentes Novembro, 21, sobrado, nesta Capital, no próximo dia

€ amigos o nascim..ento de seu filho, JORGE ANAS- 25 do corrente (2a.-feira), às 19,30 horas, em primeira
TÁCIO, oéõrrido no dia 14, na Maternidade "São Se- convocação ou às 20,00 hoi-as, em segunda convocação;
�astião". com qualquer númerQ,_ de associados presentes, para

deliberar .sôbre a seguinte
.

ORDEM DO DIA
Leitura, discussão, julgamento e vótação secreta da

Proposta Orçamentária para o ex.ercíCio dê 1954.
,

,

Florianópolis� 19 de janeiro de 1954.
(a.) Ettzebio Christovão de Campos.. \.

Presidente em exercício
N._ B. - Pede-se o comparecimento de todos,· em

bora chova, p.orque nãO' ,ser.á \ transferid"devido a urgência.

A.vi 8 O

São.

Lira Tenis Clube. - ;

,AGRADECIMENTO
,

.' . I

Precisa-se
Oficina Mecânica

Partlcip�ção
AGENOR KOECHE VA- VIÚVA MARIA CARIONI
'RELA E GENí NEVES I

' �
.

I .
.

VARELA .�-

Cristóvão, rua 24 de Ma:io,
nQ Estreito, preci�; de um

!

. meio-oficial. Tem que . ser
_ - .

..._, I .

competente, senão é favor PROGRAMA DE FESTAS PARA
não apresentar-se. També�- D,E JANEIRO ,�
necessita um aprendiz de'" .....

14 a 16 anos. Preferível

aprendiz de uma viuva ou

de 'uma'senhora só.

PrecIsa uma empregada
para tomar conta de .uma

ünportância ..

Têm o prazer de partici- \ Têm ti prazer de, partici-
Q. -MÊS

-" Vva. Eugênia da .Costa Mei�a, irmão!;; fil_hos, cunha-' par aos parentes e pessoas ,par aos ,parentes e pessoasdos e sobrinhos, 'agl;adecêm aos drs..N,�wton d'Avila e

Artur Pereira, pela dedicação dispensada durante a en-
de suas relações, o contrato de suas relações, o contrato

fermidade que vitimou sua irmã, cunha'da e tia Rosalina de casa�ento de seu filh.o de ca�amento de sua filha
da Costa -Bl'ito. RENATO, co,m a senhorita MARIA ZENITA, com o sr.

Dia 24 - Domingo _. SOIRÉE - jníc�o Agradecimentos também à irmã Diretora' da Ma- Maria Zenita Carioni.
.

Renato Varela.

21 horas. _ ,
"

.. -' ternidade ,"Dr. Carlos Corrêa", que colocou à disposição
-

..

, tudo'o que fosse' necessário às enfermas.
-

/ Dia 30 - Sábado - SOIRÉE - PRÉ-I
.

, '.

,

CARNAV )dESCA ...� iºj�iQ; dqen��f:�:;:ar�:���E��g�'a��:�go: da��D:�0;:�1�'::��..
'� 11. 7,22. hOI·as. ' mília. . ;,'1'"

!-

REN�TO e MARIA ZENITA
confirmam

. Lajes, 12 ,de . .janeiro Florianópolis,
de 1954. de 1954.

12 de janeijl'q-"_.........
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Florianópolis, Sexta-feira 22 de Janeiro de 1954 7
---._-�-------�-.-----

" ,'.
-,_. --------------�-�-"-----�---------o ESTADO

---

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA
OS MILI'fARES

... , .......--_ ...____"",_���--........� ......... ..:.

ECONOMIA absoluta
Grande CONEORt0

,," .'CONFO�Tq absol.u�o
Grande EC,O.NOMIA

,...... �

� .' : .

RIO, 19 (V.A) - o pre-
I
um verdadeiro instituto de

sidente Getúlio Vargas de-' previdência social de âmbi

signou uma comissã-o com a
I
to militar, a exemplo dos

. incumbência especial de re-! que já possuimos para as

alizar os. es:udos =r: I clas�es trabalha�o�as� E'

rios à cnaçao de um orgao presidente da comissao o

destinnd� a prestar maior' I general- Aguinaldo Caiado

assistência social aos mili-
I
de Castro, chefe da Casa

tares de todas as c�teg�rias. I m,ilit�r do presidente da Re-

Trata-se da urbanização, de , pública. -

,

AQUECEOOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: r

100 a 1.000 litros

.AQUECEDOR

ELÉTRICO
--- --._��_,_, I
Dr. Alvaro de Carvalho I fnn-�4,

IMERSÃO e CHUVEIRO
': .." _.,lIoI--.....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 - Tel. 37-0528,

,

Capacidade 30 LITROS

• ,Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra 4'ápido,

• Játo abundante na tempe
rawra ",desejada;

----_..---..--�_.-.---------�---�.-

FobrCc:odô, nos fipoa
horiaQntg! • y,rticol.. .-,t...", .. ...á.:19i.

�'";.� ..

.• Construção sólida, sendo li caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistên,cia do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automâtico de temperatura por.' T�RMOSTATO,
que proporciona grande ECONOM.IA.

E D I T A L N° 1 , O MISTURADOR OÁKO. de re'ilu'

lagem instantanea, permite o

maior escolc de graduações .cM
TEMPERATURA,

Faço público para conhecimento dos interessados

que, de conformidade com o despacho exarado pelo Sr.

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

, rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partir
da presente data, obedecerá rigorosamente o disposto
no artigo 26, letra "b", da Consolidacão das Leis do

Imposto do Consumo, assim discrimin�do:
.

"de 2 de janeiro a 31 de março - para os que tiverem

de renovar as respectivas "Patentes de Registro", desde

que tenham solicitado a renovação até o último dia útil
de fevereiro. de cada ano, pagando o emolumento inte

gral, de acôrdo com o do ano anterior, se antes de ven
cido aquêle prazo, terminarem o comércio ou o fabrico;
os contribuintes que não tenham pago os emolumentos
da "Patente de .RegistroU até 28 de' fevereiro, deverão

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

\ a 25 de março, os de letra "1" a "O"; de 11 a 15 ou de
26 a 31 de março, os de letra "P" a "Z".

"

Outrossim, informo, para esclarecimento de quais
quer dúvidas surgidas, quanto ao assunto em

.

questão,
.

que a Alfândega de Florianópolis, por intermédio de

,seu quadro de Agentes Fiscais, estará a disposição de
e).if interessar. .

.

Alfândega de Florianópolis, em 13 de janeiro de
54.

.

F'REbp;RICO PLÃTT - Escriturário Classe "E",
Interino

.

f$.

-

-:
GARANTE O QUE FABRiCA

-. f. BAMOS S/A.-Vomércl, e 'aênclas
'\.'UI Jcio 'Pintol '••Fpolis�.5t•• Catarina

Irmaldade e Nossa Se .. ll�BI1IfBN1DI Navio-Motor' «Carl 'Hoeucke»
.obuJa do Parlo -�

�:
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

J'iagens entre FLORIANóF<:)LIS e 'RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em' .Itajaí e Santos.' sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.AGRADECIMENTO E MISSA DE ACÃO DE

GRAÇAS ITINERARIO DO NM. <�CARL 'HOEPCKE"

( A mesa administrativa desta irmandade vem mui-
to sinceramente e de publico agradecer a SU,a Excia.

I Revma. o Snr. Arcebispo Metropolitano D. Joaquim
. Domingues de Oliveira, seu',' amado, -irmâe benem.eritQ,.
.a grande honra concedida a esta irmandade aprovan-
do' todo o programa das festividades em louvor á nossa

celeste :>adroeira N. S. "do Parto, e antorisando a entra

da solene na catedral metropolitana de sua veneranda

imagem e solene procissão, ind� sob o palio o Revmo.·
Vigário Geral o Monsenhor Frederico Hobbold, nosso

estimado irmão honorarío, representando Sua Excia.
Revma. Sr. Arcebispo- Metropolitano, hipotecando-nos
á Sua. Excla. Revma. a nossa mais sincera gratidão res

peito c obediencia.,

- --- __

o

_

Cerâmica São eJeta0 16/1
27/1
7/2
18/2

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

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se-

A d
,.. gundas feiras às 20 30 à· rua

gra ecemos tambem muito sinceramente a hon- C Ih' 'Mafra' 3' 20
. l' h' d

__ .. oose eUb 'J -

rosa presença a santa missa so ene acompan ado é da
'

seu Ajudande de Ordens, do llustrissimo Senhor Go-,!"E�TRADA FRANCA
vernador do Estado, o qual tambem se fez representar 1'

_

na procissão á tarde. .

Ao Exmo. Snr. Contra Almirante Com te. Ido 5°
Distrito Naval e ao Ilmo. Snr. Cap. de Mar e Guerra

Cap. dos Portos e de sua Exma. Senhora. Bem como a

presença das Exmas Snras, Das. Olga Til Bastos e Da.
Maria Catarina da Silva, Juizas das festividades, bem
como na missa das' representações das irmandades de
N. S. Jesus dos Passos. N. S. _da Conceição, N. S. do
Rosario'ê N. S. do Monte Serrate.

rUOLOS PREN:S1H)ÜS, TELfL4S, LADRI·
LHOS, RODAPf:S E MATERIAL REFRA

TARIO
,.

Horário de saída: 'de Fpo!is.,'"'às 24 hor�s .,
do Río, às 7 horas .

PRONTA EJiTREGA

OsnyGama leia.
Para mais informações dirijam-se à .

'

.lEMPR:E:SA NACIONAL DE �-JAVEGAÇAO HOEPCKE

_______- IRua: Deodoro -:<" Caixa Postl"J n: 92 - Telefone: 2.212

.JERONIMO COELHO. 14 - Caixa
239' - FlorianópoliS
DISTRIBUIDORES

Postal, Alul.-s� Expres§o F·lori8DÓ,pol,is
de

.

.

Aluga-se uma casa com

ANDRADE &' KOERICH2 quartos grandes e um

Agradecemos tambem muito sinceramente ao sotio para empregadas, sala
I
Revmo. Frei Olivério O.F.M. a selebracão de todos ÓS' T d

.

t 1,· d f d d
' de visita, sala de jantar, ransporte e cargas em geral entre Florianópolis

a os re igiosos a estivi a e. Bem como ás Cantoras C
.

b
'

do Côro da Parochía do P. Coração de Maria e do Asilo cosinha e aparelho sanitá- 'ltrlti a e São Paulo

de Orfans, e do Apostolado do S. Coração de .Iesús.' E rio com chuveiro. Agua e Com viagens diretas e permanentes
tambem o comparecimentos na procissão solene das luz com abundância sita Matriz: -. FLORIANÓPQLIS

irmandades nossas co-irmãs, das crianças do Asilo de

I
' 14 d J Ih

'

595
Rua Conselheiro Mafra, 135

O .r demai
. -

li
.

a rua e u o n.
I as e emais associaçoes re igiosas que atenderam :.' I

ao nosso apelo e convite. '

no porto do estreito a tra- . Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
. Tambem sinceramente tornamos público a genero-

tal' no local. End. Telegz.: SANDRADE
sa cooperação dos Jornais' desta capital A Gazeta e O Agência: - CURITIBA

Estado, bem como as irradiações da Emissora Rádio
-- 1venida 7 de Setembro 3320/24

Gu�rujá. E estendemos este nosso muito sincero' agra
decímento a todos os irmãos desta irmandade e aos fieis
em geral, dando o maior brilho e explendor ás festivida-
des realisadas.

'

.. __ . ;SZ;-I
A todos mais uma vez nosso mais sícero agradeci-

_ jE=� 00 " --: mento,. com um Deus lhe pague e que nossa celeste

\in, de �. ftUI" --;
-- pa�roeIra N.S. do Pado, derrame, sobre todos as suas.

�OSSC d:bJldO d.�f

�(
, (mms belas e generosas bênçãos e graças.' ,

\i-.rre, \of\�eccantO de onde ���"' .' �:"" .

Ao mes:n0 tempo convidamos a todos a assistirem a

oprui'le\ r. �
� cRtIfI

'

c- ',,_: ?" missa de aç�o �e graças no proximo domingo, dia 17 as

I f\OVos\,:�,!,:c,6 \ád\ e etr:!. ,��,
-

f)�' 8 horas�,::,::!:���)���:o Parto.
,,(,����;�",

'c��dc�KMsaMJO H'O-RSI •

!.IlD- SiA·.
�� �-- _

'--__
'De 2.S a 22 H.R

-------

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegt-.: SANTIDRA

Vênde-se um bar ótimo J Agência: -- SÃO PAULO

-t
.

f'..· Rua Rio Bonito n. 1247 .

pon o na praça, reguezia

escolhida, com todos os re

quisitos modernos, é dis

-pondo de farto sortímentó..

Tratar na Redação dêste

Jornal.

Vea *'(»-se
-0-

· .F?ue: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOl,\1ÀR
· End. TI�legr.: SANDRADE ,

.

'.

(Agê'llcias-1to Rio 'de Janeiro e�.em Belo Horizont� com

tráfego m.�t'uo ati São Paulo com a. Emp'rêsa de T'ran.3-
.;/'

.

_portes Minas Gerais S/A.)
" '",-,.

,'01
I"
.:..... j

-------------------------�------�--�'��

CASA Humanidades 'a"t.-- :91A ESSO STANDARD.·DO
, BRAsIL INC., deseja v�n

d'er <) seu armazem desta
cidad�, situado à Praça dos
Recifes.

DE
'

.Eny.Loz jlte. 'Moura CURSO 'BOSCO
-

Dl8trlbuldor (Reg. no Depal·taln.ento de 'Educação)
.

Fazendils, armarinho, ,crivos, rendas, bordados, eu-

felte,s, roupas para.homens ,senhoras e crlançás, pedu-
Aceita propo-sta por es-

marIa, louças e artIgos para presentes. ' crito, que deverão ser eÍl- �A�ÍUCULA: Durante o 'mês de janeiro,
Rua Tenente Silveim Edifício S. Catal'i";'ll. viadas para a mes�a Com-

vrarIa ,Llder - Rua Tenente Silveira.•

flo1"ia'Í�ópolis -:: S,_ Çg,tari'j1.a_, I I&nhia, Cam� , Pos.tal _13.9-,
�.

"

C. RA)JOS S/A na Li-

Comercio - Tran8portel!
Ru�. Jolo eintQ,� ,Fp_oll,_ INFORMAÇ+�Efii: Telefone: -3.661:.

,

.:.

. '
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indiscutível, em assuntos C&SOS dolorcvcs, segundo a- �"m. sem perigo.
rodoviários, S. Exa condu- puramos são .íuplas: a

ziu os trabalhos com habi- montagem péssima dos vá-
lidade e grande acêrto, dei, rios balanços,. com i a dís
xando sempre a palavra plicência do g li a r, d a

com os engenheiros, eXC:1.. rnunicipal ali, l:,�·to, que
sande-se (�interfedr nos

debates. Numa demonstra-
cão ostensiva de incomen-· ves: o o,� ú111,at.rações a

�urável modéstia· .De ho-'Irreoularldades lt otor �q'·E.?agur'alem ho
vem que sabe onde está a.� d ras a fio €'ull'e os banhistas,
\)úraqueira, mas não fala, 00 vODeUrSO

..

OS junto 3 pr-a � !á: segundo
iara nã� ,ferir mt'lindr�, Postalistal sabemo'l, leg!..llwne�taçãJ

I Ue atbumsírador aue na::> proibind" at4 dlllh;..rcaçõe:; RIO, 21 (V.A) _ A po� do processo-liquido.
III - o:••�Ii·-II!_. .__ larga o dinheiro (p�ra os

';<")i'
\ li vela ou II I t:n, _, transita- pulação carioca, além do Toda a imprensa, inclusi-

) 't"1 d RIO, 21 CI.P:..) -

d"eparos no mUI ü e se
rem nas pr,"er, .;estina_as tremendo calor que vem.su- ve órgãos"Úficiais e oficiosos

lA' 1 amp.lamente d:\,dgado q!'-,nlostrar ze aso pe. o g1·an'1.r" �

b h' t ' . ,

elO d da an IS as :rr.9;'j�l·nsav s, portando há vários ias, es- reclama contra o sr. ·Ie o
lina pública. QUf' não suge- já havia sido removido ao metem-se ,a filiO' footing " .

d
. ta, agora, maiS o que em Fiuza, julgando-o incapazre, q\le n51) di'!.' coisã algu- Ministério da ViHcão o :1n·' elõtre os baHh;��f"S e as cr�- b 1 d.,

� qualquer época atri u a a
para o cargo, desde que a

ma, para se m·:;:,trar sim- "t d 1 .

't I .'..... .. pra'i'a' b
.queria man aeo, ms aur�l" anças, �� .. 1 o •• .1 Q • pela falta dágua em . alrros Câmara Municipal conce-.pIes e .estudad ...·rr.ente dis.. LI" d'} J" �l' um h b dpara a apuração da reSpJ'l- na las, louve a c, 1 inteiros super ,a ita os, co- deu vultosas verbas para a'.IJctme, co n:> �'nvém il(' ,

'd t r h p' L blsabilidade na violação d:! <lCi en e, cel!l· U;} S ar te .. mo Copacabana, e on e execução do plano a que segénio das .. � .. radas. Pan A t t ,l.J 1 1n e-on em D.:I:JU .... :: ma 0- Leme, na zona Su é muito propôs exécutar aquele en;'r,a'f�" mortifi ';;ção dos en-' segredo do concurso pa.�a
. �>orreu, ln�,S se o Pi��O se rf' pior, outros na zona norte genheiro. Esse plano basea-rer! <iras, e�'ll'élf'aélos pela postalista do DepartamE"nto . J t h'petlr, .a 'lll1lenle aver.a não há água nem Plira be- va-se na construção de po-rn'!,epça obw li!. 'ii te (m'ls dos Correios e Telégra.b3. li gravi<;<;'nw r.dclt.l:'te. UIr..a b'er. _

Iças
artezianos, os quais nao·humilde) do maior propug- O coronel Adac','o Melo n'� h I' I ba, '" e ice q l-! �';, éI!lle um .1-

Joram construidos em nú-'No�o-81 de Palcolo'ola Ixperlm8Dtal n�dor da. �uraqucira em época diretor do DCT, te·ja: hista é o· caso �,�n.� dolor')- As culpas estão recaindo mero necessarlO ou não pro-" Santa Oatarma. Defenso;'
'd d

. F' . _

L' • • 1
SI o aponta o como o pn(�· SOo IC1, P(�: .. ,��o, o nos�o

no engenheiro ledo Fiuza, I duziram os resultados queDo sr. ,João AILtdo Me- Ao sr. Joã,/; .l\lflAtdo M�· mtlm�rato d:s, panets
e

cipal responsável pelas ÍlT(;'- ú,ement,e ardo ao_) sr. Capi, que, por indicação do pre-deles esperava o sr. ledo
deiras Yl",i�:;l, Í"1nf(:.f,'sor e ('eiros Vie;�a, agra5ecemos paneloes, artlstlCa e arta- Ipo do.> Porks r i"l"a que sidente da República, desde Fiuza, Grande é o númerof I! ]' Ih \ luente distribuidos rias mi] gularidades. d f' l' I . I .escritor,. rec,�beul(;s um 1 o e1.'ta, iOr!l;',j a�lI'H)- .

e v· ,

Mo1,o
r!'lan e lsca.:Z<l.l' aque a

a administração do prefeito de famílias que estão se re-
d d d 1 •.

t estradas -catarinenses. Do O coronel Adacto "" I ft-xempLl.r. cen. 'gelJil e�· tos e p • .:'-,c' eXIl': o em suas praia e, p�,"a eK(n1p o, a· João Carlos Vital ,{oi colo- tirando para as estâncias hi-
"N 1" homem que prometeu asfal- que não depôs no i�qué>:HI), . _ ,

catória, dr. �.;ltl livro ';o- t:ea izaçO�1. zel' a ap.�('n�,l:·. (.f.ssas em- cado à �frente do Dcparta- (ho-minérais e outro�--lH�:a-P 1 E 1 to e está. distribuindo barro, Ilreferl'ndo del'x"r que ", b aço- ,,- q' .;, aI' sa-o per
.

1 d A<,óes d�. :'iic, .. .)g1a xpe.r •
� -,J arc �" ... I' -

menta Municipa e ..�guas, res onde a canícula é a Ia1-
] ental", que acal:'a de ser lGiUe

proÍneíeu máquinas e
mesmo corresse à reveha n'élnen!e pel'igo '(.ikUj a vi.

sem até agora ter e:)teCtfta�éstá pfOnsando em carros de _, -

'" 1
.

d h h' t
.dado à publil'!dade. LEI L�' F f'

'.
( para se defender na Justiça, : � os an .IS as. do qualquer obra capaz de

Prefac'.adc peJo Padr·� ELE1'ROBRAS 'E 1.,;01:-" 01 aSSIm, se arras-
melhórar o abastecimentoELEITORAL 1

tando) ã reunião; quando foi procurado peb jornais f.-
__' _Evaldo Pauli, o estudodo

rlC1u€.In sussurou para o h- recusou-se a fazer qualq1lerpl'Of. Med�::us V,eira con;:;- á >:.' ,

a P
·

dA.
�

RIO,21 (V.A,) '-. Get-.í- ci
..
,,· "a soluçã,o... para. êste 'comentári,o en1 torno do a� I resl encla.btue" se.;l. du\ h!.) pma rea-
._

1 d d·
- conclave esta com a clave f unto,. pOiS nao tem c.onhó!;izaçã,) d.i5na d·: l')1)\'or, e ,. io eci lU. que nao aguar-

·

d 1
'

f d
- do., . ,sól". E enxugou" .as l.á- 'I' cimento de que J'á tive H= da C ali.m'arae �nte 701."<:"; (a peuagog'n dará o. im a eonvocaçao

'gl'lUlaS que um boceJO lhtõ
t 'd

'

"t IE' de qU ..;":t:..:.; se clt àic�m a:; extraordinária do Congres-, _
ermma o o mqueri o e I. a.;

.

1 'f' , prOV,jcara, ,na esperança va' . 'I -

helocubra�ões ti 0&0 lcas. , CA d (b A")
_ cone usoes a que terá c f!

f
50 para enviar a amara a

_e Que outros oceJos na0
1Jm,a éSf1\'(l':Tjdj:.aç�·.(: per<o!i-' '"

-
.

d'
-

RIO 21 (\7 A ' S b� Mensagem com o ante-P.'l'o cr,magiassem' o ambiente, ga o a com ISSao.
, .... I a,:,.

ta do por..to de ' .Eta analí·
jeto � Eletrobrás. cálido e môrno. MonótoOtl A propósito, sempre

I ;�� $e agora' que é<' sub:;tituiçãl
tico, bem ('om) :J segurança

e 'lpático, Porque (aqui pa
-

me no propósito de não

i�-I' 2.,0 �r. N.ereu Ra.,,::lOS na pr�'.1e a amp/'ti:d.: dos. cc,nceito3 Ontem, o deputado Viei ..

- _ h') 1t nd ar. vel·ba' , .

d s dencla da CiI rl�\l'a, a
f ,.

d l' ra nos ,so a o" ::s, lO' comentarlOs acerca uE'Xpostos c (leru:àiC-os,. a- ra Lins, ,no exerClClO a I
.1 •• 1. Ih .'. :empos propa!.;ua. decorri.\

zem ,dê'p�, tia!aj" algo d� deranca da maioria, adian
1..1.1 cc- e meIOS, essa m(,

('c'so que vem ocupando �q;n
. .

dI
� cana entusiasta e sacrifica- .

, , I
de notIcia,> ser:t:l� as aI.>

"'Ul'tO a 1!'pcI'a' ..c�l .' u'ti'l não t d· (iestaque a l111D"ensa ca�'II)- .

'1 <" . ,t'
_.. . - v...;· , tou para a repor agem- o da. I úolverá o angustiante, � ,

ÇU31S o I us •• � !,(, lCO ca-

"l-EmaS para os que :.e fami.:.
D. C. que o Presl'dente as 1.' d' t cu, disse o eX-dll'l'Íor do L·. 1arin.en"e l'e�olvt > a ná IrJ�,JlJlema em OiS empos. � '. .

l'�rizarnl ,'OiU ') Ínt;ndo dr,
sim que regressar da �ua .Sem esperar pel.> soL .. F C. T.: - "Não sd nada d,� c�,ncorrer ao (,3' go. Uma

a'i.o pensalr�ntL nas tam,

viagem. ao Amazonas sub- 'le:n tt'mpo para bõcêjos. J'� 'll!e foi publicado e acredir.c ,ez que ess:\s l.oticias não
bém pa1: , t�dos ,,�: leitores.

,

1 'I' t'l -. bveram con t, '!l1<H;ãeJ, a re�
, meterá à apreciação do Le- so árgar o VI me a ... lue notIcias como essa v�m

O li\'H' apre::eata-se prt- -

BUM ]dção do sr. Néfu Ramo ...
1 de pessoas interessadas 0m'�t orosu _'.,eni:! C(,l'1(�('ciona' ) gislativo o anteprojeto' que·

e impres"j', cc..;m excelente ta�ta curiosidade e expecta-
coso fazer' confqsão. E agua:...d.>

feição g.:. Iin e e>stética.
Porisso � oe cr(.':-l'c no exi;

REFORMA ELEITORAL-

O outro assunto.que o lí� Procedente de Lajes, cujos
---

Ic1er da' maioria confirmou destinos
..

administrativos. CODc8utraoão de Embaixadores
.

estar nas cogitações do Go. vem presldmdo com· exem- .

-........... I
A, o ara aprovacão im:' pIar eficiência, está entre J RIO, 21. (V. A) - JJ:sta) chegando a esta capitalvern p ,
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. , . nós o sr. dr. Osní Régis, que os _c .e es
.

as m)��oes Aip o'na .H=as ,ao rasu no ,:lOU-,llata e a R:forma Elei�oral,
_.c. '. .

ferIO amel'lCall'>, que vem p�, �l-:'l?�l' de uma reu�llao de
já que as eleições de outu- se faz acompanhar de sua émbaixadores, CO!1� ocarIa p�-::10 ml111sir� ?? ExierlOJ.', pa-
b·

.

.

h _ �xma. e.!?pôsa. ea o proximo dia .::5 do �o)rJ:l! !Ic. Aqlll Ja se encontram
10 se aproximam e se ou

os embaixadons João C:u'!CJ; M'miz, Abelardo Prado,
ver qualquer tardança na Ao ilustre Prefeito de

Ciro Freitas Vd}f;. representa .... :es jo Brasil, resjJectivô.-
I -

d !'eforlna ela LaJ'es os nossos votos de fe-' mente, junto ans governos dos Esc"dos Unidos. Panamá
21 ,ipl'OVaçao a

BELO HORi.ZONTE, l' t d 't' e Chile. Em viag2.'lÍ, pOI' via ma·:�t!ma j{l partiu de. Bue-.

tornar se a' l'lnpr'ati'ca'vel IZ es a a en re nos. .

A' 1 '

d O i I L't R-b'
.

O . M·lt n
-

-'.' nos Ires o enumxa or r_ar!. o '�l � i en'o .. V. A) - s srs, 1 O

(;�mpos e.�, ��o\"�'nador de pera premência d�_tempo, a
.

,.....J�é;;..�' _

Minas. Pl='uro l�leixo e servir nas próximas eleições
.!- meric·)· Giann�tL, atu",l de outubro.

prefe�to de e.'lo HorizontE",
i'andid�ülr-�,I? ã() .� depuÜ-
�ào fed � •. .,: fi.. nt:cia nã\�

foi. bem rexi:·.:oa �,�la ba::t-
·

('ada, p0i� a t:'!lh'Nla, da�
queles núm�s na chapa ude-

·

í.lista re1'lI1'�ârá na substi- Em gozo de férias está_en-
tuição de três dos atu,!\'is.

tre nós, o jovem estudar;te
·1,!Upant.,��;, se a l-.QN não. . '--d

.

, José Júlio Pedrosa; a Es-
eleger.mQi'5' 01111'0[, tantos,

cola Na�al, e filho do sr.

�_-�_"""'".........,.. 31�'2:) qUf já.col,ta no
'il'

Paláçiü Til'a.:lentt:s,

---------

Florianópolis, Sexta-feira, 22 de 'Janeiro de 1954

Naguib Recebe
do Duque de

es Oficiai�
Caxias

CAIRO, 21 (V. A) -- O general Mohamed Na

guíb, presidente da República, recebeu o �ornand�nt.f'
e os oficiais de Estado-Maior do navio-escola brasilei
ro "Duque de Caxias", em visita oficial a Alexandria.

O capitão-de-mar-e-guerra Bulcão Viana, coman

dante da navio-escola e os seus oficiais foram apre-.
sentados ao general Naguib pelo embaixador do Brasil
no Cairo, sr. Themistocles da Graça Aranha. Em nome

da marinha brasileira, o comandante brasileiro ofereceu
ao Presidente da Repúbhca Egípcia uma medalha de
ouro comemorativa da viagem do "Duque de Caxias".
0-'general Mohamed Naguio .)f�l·eceu ao navio-e.sc?la o

seu retrato com dedicatória, O comandante brasileiro e

os seus oficiais compareceva.n depois ao Ministério do
Exterior onde foram recebi.l ." pelo Ministro Mahmud
Fauzi. O almírantsdo egípci J oferecará hoje uma gran
de recepção em Alexandria, em homenagem ao� ma�'i
nheiros brasileiros Amanhã ,) comandante Bulcão VIa
na oferecerá UHH festa a bordo :b xeu navio,

A visita oficial ao E�rt,) 'te.'l!\inai;á depois de ama

nhã quando o "Luque de Caxias': deverá 'zarpar, de
'..._ •

bmanhã com destino a Argel .e &..1'> oa. '

,
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Loteria -do Eslado
A .Extraçao de Dotem-

8.563 Cr$
6,819 Cr$
3.382 Cr$
12,916 Cr$
3.088 - Cr$

ZOO.OOO,oo - Joinville
15.00ü:oo - Florianópolis
10.000;00 - Campos NOVL'5
5.000,00 - Rio do Sul
2,OO\):�o - Joinville

.. .,......-

tivjl vem causando.

tf,; que aliás já r.e faz seno

t�r, da sua di'\l':l&,:,.ção n>

Estado Q Lln País,

MUton Campos e
Pedro Aleixo
Candidatos

JOSÉ. JÚLIO
PEDROSA

RIO, 21 (V.A) - Depois pelo pre.ri.lente da Repúbli
de examinar 'mais de mil ca para o seu encaminha

sugestões apresentadas por menta ao Congresso em

entidades de classe, técni., meados de março próximo.
cos, serviços públicos, asso, I Do

.

ante -projeto prlm.ti
r-iações diversas ordens de \'0 serão de.... íacados pa-a

advogados e, rrincipalmen-I constituírem leis em sep ..
-

te, pelo Instituto Brasileiro rado os capítutos correspo 1-

de, Direito Financeiro, a co- dentes ao pr ice s so tribu! á
,ni'ssão especial incumbida rio administrativo e ao pro

de elaborar ü novo Código cesso tributário judicial. O

Tributário já tem o seu pro- Código Trlbc tátío Brasíle.
[cto quase concluído. 1'0,' nos moldes em que es.á

Como é do conhecimento sendo orientad i, será o l)l'i
geral, a base desse projeto' meiro no gênero em todo o

� _o trabalho apr esentado pe- mundo, uma ve z que as e: ,

lo professor Rubens de Sou- periências alemã, mexi'0ana
ZD, catedrático de F'inaneas

'

e argentina não podem ser'
. , I _

da Facul.Iaue de Ciências' consideradas senao co-no
,,;,.:;

Econômicas, (I projeto dcfi- I
ensaios parclas de corpo ri-

Obsev la�:.oS:l Jmte-�n-, nitívo, que il�corporará di-I íjcaç�o �os p>:,j�lc:pios. gerais
tel�, na r rala de Coqueir is '

versas SU(�fc'�es apresenta-I do Direito
. Fl',:mcel�o €,11

r.utro :t\:,us.' dos rr.r.ís gra-I das, deverá S€l' aprovado textos da lei substantiva.

IRecl_mações'TJM •• �
.� .... - ._----- .�...

COM C�AVE
Os engenheiros-residen

tes da D. E. R., estiveram

reunidos . sob a (esclareci.
da) presidência do sr. Bor

nhausen.· Foi um conclave

interessante, pois colocou
»rs à vis, técnicos ·espalha
dos em todo O'Estado, co

nhecedores das pecularieda
des de cada região. O te:
rnário, cuidadosamente or

ganízado, foi super-visado
pelo próprio Governador.

autoridade (Internacional)

Pàrque ����,ntil e

de Coqueiros
Vários já' sii" cs acidentes r ão tem aptieêo nenhuma

c.corrldos com crlanças .110 para o cargo e jermite a

Farqúe Infantil d::t Praça invasão de mar.nar-jos.. A
Dias Velho (TIua Bocaíu- culpa, aliás, não deve se :

va), Ainda onte-», ali, num desse guarda; ;r,as de 'quem
c'os balanço", uma criança ali o pô s, uma ':ez que, sa ..

fraturou a perna, sendo bídamene , o ncsto não po·,

transportada para o HOSpl- de ser entregue a qualquer
tal e assisti la pelo dr. Ju- I m, m:1S r. l)(,��Oê1 que SH;

iio Doin Vieira. ba tratar crianças e zelar

As causas desses vários I,ara qu e elar ali se dívir-

x.

st! processara no:rm,:Imente,
com o apio ge ..,,! dos v�,
,dos partidos repl'uentad I�'

. I

r,o Palacio r;"-.,der.!€s.PREF. OSNí RÉGIS
o término de tudo isso {'mie.

lizer o que tenh:> a dizer"

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

1_6a. C. R..CarIOS. BénaDl I Seleçlo UiíCbl1
Ic.D;.�:�;o:p::::.:ra�:

I
te:::,:ih: ::·co�v:: :::�:' : :u��: d::�;ã:a;:

tos de seu interêsse, os ci- ,Federação Gaúcha, enviar a ,Estado, pertencente ao Clu�I
dadãos abaixá: Pôrto Alegr-e para .enfren- be Atlético Carlgs Renaux,

.

Rubens Alves.
I
tar o selecionado da terra' no que concordaram os gaú-

I ' .

dos pampas, o "onze" de chos, O embate será reali-
I

., I .," ,Sania Catarma, . ha pouco zado hOJe a nOIte, no está-
Ieliminado pelos capichabas.

I
dio dos Eucaliptos,

i " I

rJ.�as, -dAdas- dificuldades vá- ! .

'

�

ii'-"�

Nelson Pereira Rios.

João Batista da Silva.

Ham,ilton Ramos.
.....__

.

1� Fábió .Arhy.' �- ;ves,

o Código Iribulári O /
/'

ALÉM DO CALOR, o CARIOCA
TEM ÁGUA PARA BEBER

NÃO

ta dágua não causam os pro:.
blemas quasê insoluveis do
RIO de hoje.

•

Anda, n,) PleJV da funciJl1alismo, um tremendo
zum-zum e')Al'�' ., c-eputado C.�ls) Ramos Bra..'1CO,
presidente Em t'X,�_"'cjo da Ude:!iL:ln. O represen
tante lajeall1.vai r,at �l muito ca, o, p.:!lo que ob�€r'
vo, um jui'�:> mal_lt·.'to do Iunc�(malismo, E' que,'
quando, recentelr,-cn1 e, lhe fiz� �?�n ver a justiça de

. um aumenfo :[c. ',1t'lI'.:mentos flU' puze�se côbro aos

. salários de mm·te. ��, S. fez p�!tü de pombo e disse
que o caso não tinha refléxo'l p,)liticos,

. porque ,0-
tratamento devido ao iuncionalisn.ll é o de éab1'esto.
A frase/foi ouvida e comecou a camiÍlhat· pelo Es
tado. Até lá do extremo Oe'ste já rec'ebi pedidos pa
ra chamar o deputado às fahs, S. S, pelo seu jor
nal, falará, pois, aos costumes. 0'1, pelo silencio,
co lJ • lErá �ll désmn fixá. Se disse e ne.n, fiCll
feio, Se disse,-l\0r nizer, e 3e se desdisser. ainda
bem. O fato é que S.S. está marcado pelo fllnciü
nalismo, que quer mostrar a S. S., na prÓXIma elei
cão, que o tempo do cabresto foi abolido.) em 1930..
Frases como essa definC:'m. E, par�cc. que' o sr. Aris
tiliano Ramos, lá de Lages, também que�' solidari
zar-se com o funcionalismo, pas5HIldo o eventual
chefe da Udenj\da para trás. A frase infeliz e a pés
sima disposição do seu Lanp rara com o deputado
indicam que S. S, db�o tudo o que vai recebel' são
uma sobras do cabresto ... Não .s atoa que os nos

sos serranos dizem que' é besteira cat'Ucàr, ·1.·esJleim
com o cabo do 1·elho .. ,

�.�.,- -.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


