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Edição de hoje -:-. fi 'páginas

lenha sido confirmado ofi-
VAI TRABALHAR
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i • ,en� <{uas; que .

an esea, I,ment:,. envere ou contra

,.'10
d. Si Catatlna

t� 'bvemo�",que constatar :�n-�.um:f parede do Mercado

Anó X L
. tem pelªs 2,3()' .da. tarde, ,I Público, Infeliz e' desgraça-

I I
quando nas hnedi�çõês 'do de .. m.an�bra. fiesta forma o

N 1 t 808 Mercad'�� Públi��, 'u� ôni- ônibus atingiu duas pobres
,

"

• ,. bus da lmha .do Canto, des- crianças que por alí passa-

o-t"" ..(���,_ I governado enveredou contra vam, a menina Delone Li-

Floria_nópolis, Sábado, 23 de Janeiro de 1954
'

CT' 1,.. os transeuntes manchando. ma e menino Alcides José

AJi��a�3-"M-ar-c��a-P8-lo-Sa-la'�r·lo-M-'ln�l·m-·o-'·lo-:T�em-,O�..���.�U .

.

'

,p'revisão do t'e":v,po ate' .às »arada assassina colheu o

.

... rigia-se para o Estreito e ao

J4 horas do dia 23. tentar fazer a curva que le-: preto Adílio Araujo, fratu-
rando-lhe o crâneo. As vl-RIO, 22 (V, A) - O' "in}: -io mínimo na base de

I
nistro João Goulart: "Não nós. Entretanto não veio

vespertino "O qlobo" diz cem ror cento. O ministro se cog'ita, de uma greve. ge-I nada de mais na pretensão

que foi adiada para 30 do Joào Goulart, ouvido a res- ral. O movimento não par- dos trabalhadores, desde

corrente a "marcha pelo peito pelo representante te do Ministério do Traba-I que tudo se faça dentro da

salário mãnimo", .cuja pro- daquele vespertino, decla- lho '.� nem é inspirado por crdem",

glamação prevê a ,paralisa- lCU que não se trata de mo-
���)'II_.n�_--"-"

cão' do trabalho em todo o ,\ i.nento grevista, como tem
'-

��aís 'pelo espaço de vinte e sido noticiado, mas de uma' Gra.n·.'de' O'"elo ·e·' 8arn�be'quatro horas. Os trabalha- imr.iativa com o objetivo de � U
dores do comércio e da in- obí er a solidariedade do

.Iústria irão aQ Palácio do gcvêrno e apoiar as conclu

Catete;-em protesto contra, sões e os estudos sobre os

.., oposição �as class:s con-,' n��vd's niveis de s�lário\ m�
sor-vadoras a elevação do rumo. Frisou, entao, Q mi-

RIO, 22 (V.A) .;... O ar

tista Grande Otelo (Sebas
Ui 2 'Bernardo de Souza

Prata)' vai ser nomeado as-

f .

I
------_.;..---------'-- -_._-

sistente técnico do Serviço
de Recreação Operária, do

Ministério do Trabalho.

Garantir a Rain�a
,

22 (U. P.)
_ Como medida preventi- cialmente, a partida ante-
LONDRES,

�'PRESIDENT,E
)JCENSUROU' .

'.

RIO, 22 (V. A;)
Presid�nte da República
repreendeu energic�unente
o Banco Nacional de De

senvolvimento Econômico,
num despacho em que soli

citou esclarecimentos 'sô
bre as causas' pelas quais
não 'foram pagos senã? 60 l. milhões de cruzeiros, dos

300 milhões mandados en

tregar ao Departamento
Nacional de Portos, Eió e

C a n a i s'; resultando daí

"grand'es--erribaraços" e tor

nando "eminente a parali- '

,dzação dos serviços".
" Determinou o Presidente

ao Ministro da ;Fazenda que

r�'ovidencie a entrega dos

JLCUrSOS citados e examine

ilf sde logo as possibilidades
(18 se abrirem concorrên

cias para a9uisição de uma

fiota de dragagem e equi
pamento .lue�âlüc� para 0-

f,el'ações de transbordo.

RIO-MANAUS

RIO; 22 (V. A) - A

m'imeira hora do <!ia 20 de

janeiro, descolou do aero

. porto internacional do Ga

leão, ,o Const�Hation PCF.,
da Pé!nair do !3rasil, levan-

I
do a seu bordo sete tripu
lantés e 48 passageiros, pa
ra fazer a primeira ligação
aérea direta Rio - Manáus.

Os. quadiimotores. da •

frota "Bandeirante" passa
rão a ser�ir regularmente a

grande càpital ámazonica,
, COIU tres vi�gens semanais.
,

.. O aer.oporto interriado-'
nal de Maná�l'i cuja inau

guração' faz parte do pro

grama_ comemoratiyo' do a-'
.-

,iv·ésário do Ministério da
, ! eronáutica, abre enormes

,�
. os��bilidades para toda ai
regIao amazonica.

Sua p,;:incipal incumbên-
:,jc� será 'orientar as progra

mações artisticas do Servi

ço no meio dos trabalhado-
res,

Ventos - Variáveis fres- seguir aquela trajetória, as

Temperáturas':':'" Extre-, sustou-se, e fazendo um ver

'mas �de ont�m: Máxíma t -ladeíro golpe de m'al�baris-
9" ') . .

1 I-<>,-.
. mo, pOIS vo tou comp eta

"Tempo - Bom, passando
� instável, sujeito a chuvas
;; trovoadas.

..

va à esquina da sinaleira, o

motorista notando que um timas foram levadas ao Hos-

caminhão que trafegava pe-
p; tal, de Caridade, onde pas-,

la Conselheiro Mafra rumo
õê.ram· por curativos 'e exa

ao centro pretendia também rnes, constatando-se não ha
':01' gravidade nas lesões.
Antes do ônibus bater no

Mercado, colheu. em sua'

passagem os carrinhos de

frutas e bijouterias que alí

estacionam, estraçalhando
as, bujigangas, os carros, es

.palhando frutas e pentes e

I ievando o pânico aos esta-
,

-

.

cionadores. Por milagre ne-

Ram·OS
I nhum foi atingido.

.

. .' "p,or verdadeiro gc:>lpe da
;;')rte um guarda de trânsito

Temperatura - Estável.

que assumir. Terei de me-
----_..

xer cem artistas, e, achO",
ninguém melhor para isso

• � .t

do, que eu. Pode ser que não
mas, eu pretendo arrumk�
as programações do Serviço
ele Recreacão Operária,

• •
.:t

t;ando"lhe sua verdadéira
<' .

Homenagem' Póstuma
/

a Vidal

", loca, ,':;\ dentro um pou
, (J' d,= responsabilidade e

va em face do recrudesci- cipada dêsse vaso de guer- Grande Otelo esteve, P11-

mento, na Espanha, da t� para' Gibraltar, aonde tem à tarde, no gabinete do

.
campanha relativa à Gi- deveria chegar juntamente ,\-Tinistro do Trabalho para'

braltar, e das ameaças de com os de�ais compone�- agradecer ao sr. João Gou

(lesorde!ls quando da pró- �es da esquadra-�britâJ.?-ica l;=jí't a escolha de seu nome.

xima visita da Rainha Eli- elo Mediterrâneo, dentro de Na ocasião, Grande Otelo

zabeth II,'o encouraçado mais alguns diãs, é consi- J os declarQu:

"Vanguard", na\,io capitâ- c1erada nos meios compe- - A,eho q'ue minha co�
néa d� "Home Fleet'" dei- tentes como ligada àquela� :'lição. de artista se ajusta'

xou Portsmouth hoje, .com razões. ll'feit&me�te ao emprego

destino àquele pôrto.
Embora tal objetivo não

dá República, -Vidal "José 'que se encontrava na esqui
de Oliveira Ramos, pai do 118 escapou da catástrofe,

deputado Nerêu Ramos, a-
levando apenas pequenas

tual"presidente da Câma- eser-riações nas pernas. Diz

ra, Dez oradores, represen- Me que não deu tempo nem

tando tôdas as correntes para gritar."

partidárias com assento' no A Polícia Militar foi fa

Palácio Tiradentes, traça-.'o o policiamento naquêle
ram, em ·suas linhas mais' local.

'

Melhor fôra se não

vivas, o perfil do il�stre' tivesse ido pois um primei-
r:',eio ama:cgurado: ' b 1Extintr. Ocuparam a t.ri- 1'0 tenE'nte

.'

i ioso, mostrou
_:_ Até hOJ'e só gaphei car-

'. f lt
•

d
-

'" buna, sucessivamente, os
.a a ce e ucaçao e respeito

taz. Dizem que eu, ga.·nhava "t 'd d' - A A

srs. "Wanderley Júnior. ('om mUI os CI a aos. que-
r',. s de dinheiro no' tempo 1 ;1'(UDN-Santa Catar i 11 a)' e mI liar empurrava as pe-
da Urca. Acho graca: na t

.

I t
'. .

•
.

. - Leoberto eal (PSD-Santa <: es res, e COIsa que m.Jnca

qlJele teiupo, me pàgava,m,
•

AI 1 d
.

.

Catarina),. Artur S t d. e êS o C/e eCIam pronta-

,

I
��(; m,áx�nío, 250 mil r.éis por (UDN) , Eurico S :�:: nx'ute. Se fôsse num ceiJ.tro

F I A·, !
Ola, .\tua�n ente, trabalhan- (PSD), Flores da Cunha ')(Jpuloso de grande Metró-

a 80 ligo!
do em bOltes ganho 500 pOl , (UDN) P 1 L --ele onde a curiosidade le-

I 1, E'"
j , a u o auro <

,

," I
'. �u �- ISSO

coa�venha�os, �RI<?, 22 (V. A.) -, A (PSP), Pláddo Olímpio" va aos JnaiOl:es disparates, o
..

, '"
" .� '. <. "J . ;"�" ";, ,,' .. _',::, :�Q,,5��$a "��1�1'�, ��C!)'_ ..f��:E� ;g!�y :,Dê��l�d�s (lfDN),·!!�n�iano d?_S-Sàn-f;i��nente _tel'Í� passadú rtu�,us
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""., +1:! � ,�" -\!<, ',,1 :--: - ";.iOO,g.��l}1r;r�;lOtn,l",pt.if CI';Ç'i'1'i, ;ptlf,§toi!i� em soal'sessaa 'f�.' t0� "t(PREj1� �5TJ.�i�\aQ�· dã"" If(Íe�H}')s7..iVhllia- geftte alf ft-

�i7I J� �,!0111a éupital.i:,;ta que o ,SESI não é 'Ol�1� eu, sen"'\ltre fol,al''ti,sta' ontem comovida hotrlena-' Cunh� (PR) e Vieira LIns ?ou,ganosa do·'mil.itar. ,

�llna �n'stltu:ç;:to que preCIse.' de fll;pensa ,ou .',01 Id�:'J;.,
'

gem póstuma ao ex�senador (PTB). E q',le dil:,ehlOs nós da ta-
,lsençao (le Impostos; Na verdade, 'n30 precIsa

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

nem de' uma nem de oútra, pOEqU-e" a sua intri-' .,."
bul.abilidade ou imunidade tril)utâ'ria deflui de

' r8m. �! c��
•

dispositivo expresso da Con�tltuição.... Federal. '

Como órg'úo de assistênçia soei:iJ, não pode
sei" onerado de imposto;;. Não 'ó é em tod,os os

Estados, muitos dos quais legislaram sôbre a

matéria, para ratificarem o estabelecido na CaT- ,

ta Magna. Outros, no entanto" dispensaram a le- RIO, 22 (V. A) _:_ Cêr- _,ignou uma comlssao 1" "

para para a etra G, 'preterin-
gislação estadual, que achavam redundante e ca d� 300 atos de p'l;omoção .

eeexammar os quadr9s da do funcionários. credencia-
- exeusada em face à terminante expressão COllS- 1e funcionários do SAM-
titucional. O govêrno do sr. Irhleu Bornhausen

.:mta_rquia e reclassificar os ::los por fl,ntiguidade ou me-

é caso único e raro no Brasjl: não aceita a Cons-
OU vão ser anuladas pelo ::.t'rviço,s ilegalmente pro- t'ecimento, havendo, ainda,

, lituiçáo ,J\em �ceitou a l�-f estadual, vetando-a nevo direto!' do Sel'v�çol sr. ILovidos no testamento do casos ,de transferência de
sob o fundamento de que favorecer os operários Nebon Schustof, qüe já de- :::ntigo diretor, sr. Guilher carreira ocorridos ,·por sim-
setia estabelecer um odioso privilégio. O seu

Yeil), como é sabido, foi fragorosamente derro-
I(;e Malaquias. pIes pÓrtarias do antigo di·

"do na A"embJéia. pela ban"da da op"';ção TRIGO RUSSO � Informou-no,'
s o sr. Nelson I retor, se� a necessária ho-

é dos repr.esentantes frabalhistas, exceto o �("h.ustof que os 300 atos mologação do Ministro do

inefável ·líder Paulo Marques. Não cabe; pois, ê1ssinados no dia 2 de ja- Trabalho, em cuja ausên-
.H:1 g.o�êrn� e �,o se� pas�u!nete disc.utir mais a RIO, 22 (V. A) _:_ Do. [miro. (nas vésperas da saí- cia aliás (o sr. João Gou-
matena, que Ja esta deCIdIda. E' lei, e acabou- �tU correspondente em $an- .

se! Pode'o ,SI\ Boi'nhausen tentar fechar O" ar.
1;'1 do sr. Malaquias" férem lart, tinha ido a férias' ao

� [os "O Globo" estampa o, 1
muzeans do SESI, por que eles vendem mais ba- yo_nta l11ente os estàtutos Rio Grande do ,Sul) se fêz

3egj..iinte serviço: dbato aos trabalhadores: não o conseguirá. Pode o SAsMDU.

mandar multá-los, que não adianta; por que esses' Encontra-se f.undeado ao

teJ'mos de -supostas infrações são papelucllos !::u'go' do porto de Santós o

inúteis_ Não será com o produto dessas multas vapor panamenhõ "Katin-
. Ile�ais que o sr. Bornhausen 'vá fazer farol com �1/', procedente de Moro-
düaçíies de te1'renos,' istó 'é, tirando dos operá- ,sisk; por�o dá União 'S�-
rios de Drusque para dar aos da Capital e vice
vésn. Os operários estão. satisfeitos e agradeci
dos ao SESI l)el0 que êle vem fazendo. E mais
satisfeitos ficarão com o que ainda vai fazer
em distensão das suas campanhas, corno ess�'
contra a tuberculose, já iniciada. Pode o jornal-·
zinhlí que' já caluhiou a' dir1)ção do SESI e foi
{,brigado a, engulir a calúnia, continuar na sua

Caml)anha contra os operários. Tudo isso pode
contimwl', como o govêrno achar ,meJhor: mas

o SESI, im!H'rlurbável, sob a orientação, desse
modesto mas dinâmico eelso: Ramos., cujo nome

já se projeta, ])ela sua atuação, nos circulos na

cionais, })ersistirá na execução �o -seu' patrióti
co trabalho de assistência, €i de maior', e 'melhor
compreensão entre o empr'egado' e o emprega-

,

dor.
.

O govêrno já foi derrotado várias vezes no
seu propó!;!ito lle acabar com os armazens dos

operários. Tantas outras tentar essa façanha
inglória e solerte, morderá o pó : da derrota.

Qtie Járgue mão, pois,' dessa�tarefa, e vá cuidar
do que lhe compete, como das nossas estrad�s,
·criminosamente relegadas ao abandono. En

quanto el4s aí ,estão, numa enorme rêde de� bu

Tacos, a estl'ang\llar a nossa exportação e, com

i3so, ;t' a.llulal' os esforços da produç,ão catari

nense, o govêrno cuida de fechar os arma�ens

dos_ trabalhadores, de fazer palácios de luxo
oriental e a se diverti-r em festilllcuiS semanais.

ú"er�ag%r �r ami�o dos: ,oJ!,erádo�::..

, vrética .. O "Katingo"; traz
_'--- -...;._ -

�!m carregamento de dez' NOV�" �ECRETAR NOVA IORQUE,·22 (U: u lUSO_DA CIDADE··'
mil toneladas de trigo rus-'I' ,

. 10 P.) - Anunciou�se o, des-
,o consignados ao Banco do ,GERAL DO ITAMA= I cobI'imento de um novo an

Brasil, que, por sua vez, I .�. RATí ti :biótico, que "reduz con

:listribuirá aos moinhos" de sideravelmente" .o desen·
Sontos. RIO, . 2i (V. A.),-' o volvimento do câncer nos

Tendo ,em vista a proce- presidente rda, República' ratos.
.:lencia daquele navio a po- assinou decÍ'eto�, ná pasta O anti-biótico, chamado
!ícia marítima, ordenou o

I
das ReÍacões Exteriores "Azaserina", foi desc�berto

p�lic�am\en�o a bordo; mas concedend�" dispensa, . d� conjuntamente por, Parke,
.

nao Impedm que suas tri-. chefe do'Departaménto Po- Davi� and Co. e o Depar
pulações� descesse a terra.! lítico.:..e Cultural do Minis- tamelito de Investigações dO'
O comandante do barco

I
tério a;; Rei�éões Exterio- Institut.o Sta,n-Ke.ttering, do I UDENILD.Á -. Na Ba.hia,c<ipitão Karamanils, decla� � -res, -aQ dipl�mata Vasco MemorIa� CenteI for Can- ..' no RIO, em Mmas

rou a Imprensa que � via-
i
Tristão Leitão da Cunha, cer.

.

e. nos Estados do
gem foi feita. diretamente

I
desjgnando, para o mesmo InforÍn'a a comumc�çao I Norte nós quere-

de MovorossIsk a Santos, cargo, o diplomata Henri- da descoberta que aI'nda
l

'

.. mos fazer- coliga-.
com breve escala apenas que de Souza Go.mes; por I �ão se demonstrou que a I ção com os srs;! '

para abasteciment� em São' outro decreto, o che�e do
j droga possa ser utilizada PESSEDINO - E', �laro!

Vicente, ,Cabo Verde, e que ��ve1:'no des�gJ?o�, ��creta-., no organismo humano. I '

Vocês lá são. da

��ando do -embarque do no geral do MmlsierIo das Acrescenta que o anti- .

-

. oposicão interessei-
tllgo sua tripulação não Relações E�terio;es, o di- bil,tico pode ser produzido � ra!!! JPorque não.
desceu à terra naquele por- plomat:;v Vasco Tristão Lei- por vários métodos .flifitéti-.l1 t() _J:'usso dô M�r Nés_ro. ,

C QQa.. _
CDS,.

I ,

':.11 ocorrência! Criticaremo.s
�� Emprêsas por colocarem
P)1l uso êsses velhos calham- �

nu a 81 beqúes enferrujados; êsses
'·c.Ddubres assustados como

·

r conel' Norberto Ramos
..

-'om :o;)a linda carteira de

'"otorista; a Inspetoria de
Trânsito por não inspecio
'1ar os ônibus eSéaveirados,
'�E' chcfel'-es deficientes e o

l' liciamento' do tráfego.?
Critic-Oll'emOS ou não? Sim.

so GANHA CARTAZ

Alcngando a conversa

I·'(·m Grande Otelo, arriscá-
.;

�( os a observação de que

liestavamos diante de um dos
homens dêsse p�ís qt.Íe po-
.1 • • /' '.
twrw estar nco. .

Grande Otelo considerou

DE "A"'PAFtA '�d"
Servidores'há que 'fo;am

[romovidos da letra "A"

�ramos ripar. essas costelas
largas em barbaridades e

ICterna "boa vontade". Va.:"
•

.!10S abrir-lhes a moleira e

(o testámento.
· respeito para_cmn os pobres
l ulestr2s que lhes enchem
.)' bolso a todos, sem lal�en
tação, só. esperando que
lêem cUIhprimel1to ao de-
\'€-1' irnposto.CONTRA O CANCER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARIO DE LARMO.[ DR. AúF-REDO r. DR.I\.'WLAD_��AYA i·DR�· JOSE M,EDEI-. A�MINI��RAÇÃ?-
CANTIÇÃO' 'CHEREM -

�. W MUSSI. ROS VIEIRA ·-t· . ,Redaçao e. Oficinas, a� rua

I
\ '. .

/.
..,. Conselheiro Mafra n 160

"

_ MÉ'DICO -

I' ." e ,

- ADVOGADO -,
. , Tel, 3022 - Cx, Po�ta'l, 139

cl.INICA DE CRIANÇAS I CURSO N�CIONAL DE
'DR ANTôNIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS �.
A D.U L TOS DO�NÇAS MENTAIS.. I

. - Santa' Catarina - RAMOS. E
Doenças Internas'< Ex-diretor do Hõspital

. MUSSI Gerente: DOMINGOS F DE

COIlAÇÃO - FIGADO Colôpia Sant'Ana. -::'MEDICOS - '

AQUINO.
.

RINS - INTESTINOS ?oenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:.
Tratamento moderno da tais,

• .

GERAL-P.AR'POS,.. e Representações A; S. La-IDRSIFILlS Impote�lCla Sexual. Serviço completo e' espe-
. CONTAB.lLIDADE. ra, Ltda.

.

,

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iradentes n. 9,' .

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 I •

d t 9 C lt d 15 19
ADVOGADO:"

en es,.
.

.
onsu as as> as

I' SENHORAS, com modernos - 50 ànd_ar. ,AJNSULTOmO - VISCONJl� DE ·OURO PUETO

HOR RIO h
Dr. Estêvam Fregapani

A: oras. _. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-592'4 - Rio de
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

D 9' 11 d
' FONE 3415

. Causas cíveis e. trabalhistas
J

'.

as . as e as 13 as 16 :. tratamento. RESIOENCIA. - l"'ELIPE '-'CHMIDT N. 11-.

I
CON'rABIUSTA: anelro..

i:) • ..

,

horas, Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTEc Acácio Garfbaldl S. Thiago' Repre�or Lida.. .

Tel.: Cons. - 3.415 � Res .. 5L1 - Estreito. .

IRO - SALPINGOGRAFiA Assuntos fiscais em-geral.
Rua Felipe de Oliveira, n.

- 2.276 - Flodanópolis. 'rEL. - 6245,. -:- 'METABOLISMO B,ASAL Edifício "IPASE"-50 andar
21 - 6° andar. I

DR. R.OM·EU .BASTOS .DR. Í\1:ÃR.10 WEN' Radioterapiap oi- """dndas
. . Tel.: 32-9873 - São Paulo

..
.

- curtas-Eletrocoagulaçâo -,- ASSINATURAS

'1PIRES DHAUSEN .� Raios Ultra Violeta � Infra DR. MÁRIO tAU- Na Capital
.

_ MÉDICO _
� CLiNICA MÉDICA DE" Vei-m-elho.

.

RINDO
Ano Cr$ 170,00

Com' .prâtica no Hospital ADULTOS E' CRIANÇAS Consultói'io; Rua 'I'rajano,
.

Semestre Cr$ 90,00

!São :li'rancisco de Assis e na Consultório - Rua João/ n. 1, 1° andar - Edifício ·dó e
� No Interior

Santa Casa do R�o de Pinto, io - Te-I. M. '769. Montepio. DR. CLÁUDIO IAno
Cr$ 200,00'

Janeir:o
. Consultas: Das 4 às 6 'ho- Horário : Das 9 ãs 12 ho- Semestre Cr$ -110,00

. CLíNICA GERAL DE .ras. .'

ras - Dr. MUSSI.
.

BQRGES Anúncios mediante con-

ADULTOS E CRIANÇAS Residêncin: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOGADOS tl'áto..

. Cousultório : Av. Ge.túlio ,Júnior, 45. '1:'el. 2.812. 'jMtJ�S.I.,.. F('}f'o em ,geral, Recursos Os originais, mesmo' não

Vargas,. 2 _ BIGUAÇU.. •

. I�eslde�cla. Avenida 'I'rom- »erante o Supremo 'I'ribunal p�lbIicad.os, não serão

devol-IHerâr io ; Segundas e Qum- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vido«.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA' 'DR. NEWTON jde_n.ecl:I'SoS.
A direção não se respon- Um conjunto re casas de madeira - Estreito;

horas . .-
_ I

> ESCRITóRIOS sabilizà pelos conceitos emi-I Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

R idê
-. L H tI" .

.' D�AVILA .r ,.,....Flo�·janópolis :- Edifício tidos nos .artigos·.assinados. Estreito, em prestações suaves e se'111 J'UI'OS',
eSI encia - UX o e

DR. JÚ'LIO DOIN
-

-lO T 1 2021 I '. .

. ,CIRURGIA GERAL ,São Jorge, rua'Trajano, 12 . 'Dois lotes situados na Avenida Trornpowsky
..L. apt.: 't e .: .

I
' ,. 1° d I �

,

VIEIRA Doenças de Senhoras �
-

,

an a r -:-' sa aI.. , .

)---().-.(��(� medindo. cada um. 13 x 50.

DR. WALMOR ZO- Prcctologla e-e- Eletricidade �

RIO de.J'aueie-o - Edifício

r'ermacias .

Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;

ESPECIALISTA EM DOEN. 'Médica BJl�ha Gato; 'Avenida Antô-
l

Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado'

_ MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- '. Consultóri�: Rua: Vitor nio S��,�S 207 - sala 1008. Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramo�
n_plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E

GARGANTAtMeireles
n. 18 - Telefone:' de Plantão (cinco financiadas pela C�ixa Econômica);

.

Nacional de Medicina da Ex-,Assistente na Policlínica 1.507. " I 10 D' S t F
,.

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medindo

'Universidade do Brasil Gêl'al d.o ,Rio de Janeiro,

na... 90nsulta�: Às 1l�30 horas
DR. .CLARNO G. Ia an o - armacia

113'20
x 22,80'; .'

'

Ex-interno por concurso da Caixa .de Aposentadoria e e a tarde das" Ui horas em GALLETTI d� Fé �- Rua Felipe Sch-
.

_Um magnífico �erreno r:o Sub-Dist_rito do Estreito,
.

Maternidade-Escola Pensões da Leopeldína Ra1,' diante.
.

- ADVOGADO - rr.idt. r;1�dmdo 13 x 30, distante cmcoenta metros da praia.

(Serviço dó Prôf. Octávio Iway e no Hóspit.�l S'�� JOã«!.·11> lt�siaência: Rua. ... Vida\' Rua Vitor Meirelles, 60. 2 'Sábado (tarde) _: Far-
'

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422..
.

FONE: 2.468. mácia Moderna - Rua João
. '-.----

Ex-Interne do Serviço de Curso �o Depllrtam.-ento Na-
DR GUER'REIRO DA'

- Florianópolis -

Pinto.
Cirurgia' do Hospital clonal de Saude •

. .' ,

OJ�B08 - OUVl1>Q8 - IlA.JlIz .• Q�GA"T'
1. A. P. E. T. C. do Riode Consultas diàriamente das ·.FONSECA· .� ---�.._

r

3 Domingo - Farmacia DR.
<
GUERREIRO DA FONSECA

,."
'Janeiro 10 às 12 horas

..
e

"

�_sp�cialista do. Hospita]' ,'� .... " . _ I'Moderna
- �ua JÓão'Pin-., .

•...�à •• S....... _.

, �.::�l�d�,c�ri:,o;:ital de 3as. e 5as.felras de 15 as
.

M.oderna Aparelhagem �' .lnlfJtCQ�:çoes to., ,," " \, .

Ree�it.. de Oeulo:. - �xa�. d. "u"�o d. �lllC) .-ra

DO:_ENÇAS DE SENHORAS
às 18 horas. Lâmpada de Fenda - Re- :,_.�.�:"j,��t""r:� "oi.,. \',

.

>
9 Sabado- (tarde) - F.ar- la�ljt1ea�11') � Pr.allo Anettal, I.,

x

. Atende no Hospital. de frator _ Verton1etro etc. '. ',,4 ·IJlf.eJs t·.
,.

S t A tA..
Modena .'paAlha••m.

_ PARTOS-OPERAçõES Caridade, de. 8 às 10.horas. .
.

..

..... ,'o',' "'*' \"c"
macIa an o n omo - C.••• lt.r1. Vi••olld.•• O Pr.. t

ron's,-: Rua .João Pinto n. 16,
RalO X, (radi�g,rafla da Ca:..,. O�7L: 'i,;;e�.�ontll,à!�j,it!l- Rua João Pinto. ,""_ � ...

' _. • '1lt& •

das 16,00 às 18,00
'Consultório: Rua Vitor beça) - RetIrada de iCor-: ...�a'� "f,9�t�Ycw.e ,,' .e'

�;, 'h

hQras.
.Meireles, esquina com Sal- pos Extranhos do Pulín\ão�� ..p,eée ít'd.i�i,tet·�de .

10 Don:u��o -;:- Farmo;tcta
�-""-.

Pela manha� atellde
(lanha ,Marinho. !

Esofa.go. ' inieyi�' .• ;". ,.! f v. \ -I Santo Antomo - Rua Jo�o '
-

"'''ri ..,""',.\:...."'lt'��,...�.,�,,,.

Res,idência: Travessa R t d O I
.

l' P .-''-
�."

diàriamente RO lIos-
ecel a para uso e· cU oS. JORNA S Teldonf" into.' --

.. , . pl'tal de C�aridade.
Ul'ussap.ga 2. �

i Consultório - Visconde O Estado 3.022 16 Sábado (tarde) -

p.�_'I
.

O .IApt. 102. de Ouro Preto n. 2 - Altos

I
A Gazeta 2.656

. .' '.' C'Residência.:
Farmácia Catarinense

JRua: General Bittencoui't
.

DR' VIDAL I
da

ca�_a. B.�IO Horiz?nte). D��r�o da Tarde ..• 3.579
Rua TraJ··ano. ,-, Resldencla - FelIpe Sch- Dlano da ManhA... 2.463 l lan. 101. CLíNICA DE CRIANÇAS midt, 101 - Te!. 1�560. A Verdade 2.010 17 Domingo - Farmácia

\.. /_.f
.'

ftll"�1tI7Y!! 7i� :::�
._Telefone: 2.692. :__' peC��!�d����IO

- Feli-

D.R. SAMUEL ' 1·�;Ó�;�;��ficial.
.. 2.688I,�:.ta�inense

- Rua Traja- �
f.lVlU4I"� 'lU""",

�

DR. ARMANDO VA-.l CONSULTAS - Da!> 4 ,
.. FONSECA. De Caridaoe: 23 Sábado (tarde) 7T',"

.

nos \IA
..

�çJO· 1:..' ,
LÉRIO DE' ASSIS '

. 6 h _ CIRURGIÃO DENTISTA l (Pro�ed.or) . . . . . .. 2.314 " L J ,.
,

_ MÉDICO _

.

I
;:)s

RES�b�NCIA � Crisphn _;onsultório e Residência: I N(Po�tarRia) .. : �.·803361
Farmácia Noturna - Rua

•
.11

DJ11IR�"t't·.·•
I .

R F rua d Mach do 5 ereu amos. . .. ó} Trajano. I ,,'

Dos Servl�')s de Clínica In-
. Mira 25

.

. u�r·e; o

I C� 1.' Militar " 3.157 24 Domingo - Farmácia
" .-

fantH da Assistência Muni-
,.

_

I

I
mica era - IrurgIa S� S b t'� (C

� � -"
'"

iIl" � '" ,.,'

cipal e !!ospital de Caridade·
FONE - 3.165.

. B�cal.Den!aduras - Pontes a:e ;a����o asa

3.15�
Noturna - Rua Trajano.

.

- -

'l" \, ..
..,. � �

.

CLíNICA MÉDICA DE I . MoveIS e fixas. 'I t "'d d D'
30 Sábaâo (tarde)

,

J

I R' X I f
' lh·t a erJu a e outor . .'

"

II

CRIANÇAASI E .ADULTOS DR. ANTÔNIO MO- H��ÁRl� .nD:a�:�ru��a: Carlos Corrêa ... 8.121 Farmácia Esperança - Rua
..

- crgla -, _.

" CHAMADAS fIR- Cünselh.eiro Mafra.
.

Consultório: Rua Nunes NIZ DE ARAGAO .::exta-fel,ra da� 10 �s 12 h�- GENTES'
Machado, 7 _ Consultas das l'as, e das 14- as 18 horas.

15 às 18 horas.
.

CIRURGIA TREUMATO- DatIli.8,30 às 12 horas aos

Residência: Rua Marechal LOGIA sábàdos.

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. Ortôpedia CLíNICA NOTURNA as

ConsuUório: João Pinto, quarta e s·exta-feiras ·das 19

_ ._______ _ 18.
às 21 horas.
--------------------

'31 Domingo ..:. Farmácia

'1.313, Es�erança - Rua Conse-.
2.404

lhen'o Mafra. .

IO serviço notu.rno será

2.038 efetuado pelas farmácias
Santo

.

Antônio, Moderna e . Salã�?e bar e soi'veteria, salã'o de refeições, cozi-
nha, deposIto e casa ele 1 l( J adia, teÍldo uma área com

Noturna, sítuada� às ruas Lente para o mar para uma ch.urrascaria.
João Pinto e Trajano.

,

Floriánópoiis, Sábado, 23 de Janeiro de 1951
...,.,==,.--- --- "".. ===""..-.",..,..,=="===""=.;,..,...=.............,.",...,......""'..,.".. -=....=...".. ,""... ..,... .....,..,=-==

2

Indicador
<"
t;

Proflssíonal
_,.«

"

O ESTADO

sário) .. , ....._
.•

Polícia <Gab. Dele-
gad�) . 2.594

Corpo de Bom'bi?iros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Policia (Salá C"mls-'

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva- 135.
Fone: - 2.714.

DR I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho reslli
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RAD-IOS
COPIA DOS PULMOES

Cirurgia do Tora"
-

Formado, pela Faculdade
Na( 'o�l de l\�fdicina, Tisio
!ogista e Tisiocil'ur,gião do
.. Hospitn.l.Ncl'êu Ramos·' I

,Gil},�:O., de esp�cia\i�a.ção-J?;ela.
S.tN: ';.', Ex-i·nterno e Ex:as
sfatente Je.Cirurgia'do Prof.

ÚgO Pinheiro Guimnl'ãeg
,

(Rio).
Cons:' Felipe Selünidt, 38

- Fone 3801. /
Atende em hora marcada.
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. j

COMPANHIAS DE'
,TRANSPORTE
AtREO

'fAC 3.700
O�uzeiro do Sul ...• 2.500
Panair ' 3.553

Yari� 2.325
·Lóide A�reo 2.402

���Ii��., ,Real ...............• 2.35'8
Scandinavas 2.500
HOTlUS

U E�'l'AUU

ULTRA SONO,
.

TERAPIA
O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rA�lEN

TO PARA IN.FLA.MAÇOES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GAkGANTA.
TRATAMENTO COM ,HORAS MARCADAS.

GUERREIRO

Heuocios�de Ocasião
A SUBRAL,' com escritório no Edifício -São

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

sa de alvenaria, situados á rua Presidente Coutinho' ..

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

I

Perola-Restaurante
/

Funcionando à mais de quatr� anos à Rua 27 de
Maio 748. - Estreito:

.

ICITE
.'

.Agência
� .de .

'

Lus' .

:\Iarutlc , .

\tetropol , , .

La .Porta .

Cac:tque � ..

Centra: "

','
.

Estrela .

'drt\1 .

EHTREI1'O

2.021
2;276
8.147
3.321
3.449
2.fJ9�
.U71
:S.659

.. : ......_: .. :::'_-..,..08_1 .,.......� --_-_-_._-_
..

__
..

_

.. -

Caixa Postal, 45

i-'lorianópolis
San!. Çatarina

...-_.. _-_..:-- ........._-

I flj!lque
.

Aceitam-se propostas.

Kua Deodoro esquinar da
Rua Tenente Silveira:

Viagem com' segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO'

RAPIDO l(SUL�B.BISILEIRO))
Florian�polis .;_ Itajaf - Joinville - Curitiba

Vitor, Valvulas e Discos ...1'.:;", ,

Rua Conselheiro Mafra:
.

Lavand,Q COrp. S�b·ãO�

':;V>irgem E�l>ecia1idade
. 'da Cip. WITDL· IIBDSTBIIL-Jo:ln·vUle. (ma.rea· teglstrada)

.
�. et.DOm�Za-se t«fm,pO ·e dinheiro

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

_._;:,.:-:--�
__

..

__
-�-_._. _. __ '_

....
_ .•• ,_,__

,
_

_,__ , ••_-.:
•• �H. _

-Vende-se
,CASA com seis qua:rtos,

'sala de jantar e copa.
.

Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

'i
CASA l\USCELANIA distri•

buidorà dos Rádios R.Ç.A.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'JA· TEVE IN ICIO ' c

la. Grandee, valiosa iniciativa de 1954
- '\

�.
-

da A MODELAR
É O ANO QUE MARCA O 30° ANIVERSÁRIO DA ATIVIDADE COMERCiAL DA FIRMA PRO�RIETÁ,RIA

DA A MO D E L A R, EM FLORIANÓPOLIS.
MARCARÁ IGUALMENTE NOS ANAIS no COMÉRCIO CATARINENSE VÁRIAS INICIATIVAS

DA A MODELAR, DAS QUAIS AS MAIS ,PRÓXIMAS SÃO:

A venda especial, já 'em curso, dos, Arjigos de . Verão
(POR':fANTO; AINDA NA la FASE DESTA ESTAÇÃO)

COM OS SEGUINTES DESCONTOS:
t4) o I EM ,MAILLOTS -- SHORTS -- CALÇÕES --, CAM�SAS ,-- CALÇAS SPOIJ.T Fi TERNOS' DE VER,ÃO!

lõ
15 010 El\l �ODOS QS LIN_DISSIMOS, VESTIDOS DE �LGODÃO, LINHO E SE�A!

15-o I NO MAGNIFICO ESTOQUE DE BLUSAS E SAIAS DE ALGODAO, OR GANDI, LINHO, SEDA, RENDA Etc ... Etc ...
o

20 o I EM 'rODOS Os MARAVILHOS OS TAILLEURS LINHO OU LONITA. -, c,

'
'

"i",

,'o SERÁ A MAIS BELA OPOR:rLNIDADE PARA A COMPRA DESSES MAGNÍFICOS 'rAILLEURS;,�CVJÓ'
CORTE -PERFEITO E CAPRICHOSO RE?RESENTA O MÁXIMO DE ELEGÂNCIA E BOM GOST'O'.'"

25 0/ 'EM TODAS AS SEDAS LISAS E ESTAMPADAS. ESSE DESCONTO FORMIDÁVEL REPRESENTA
,

o
FIELMENTE A DECI�ÃO: DE ACAJ}AR DEFINITIVAMENTE, COM A SECÇÃO DE SEDAS.

AVISA AINDA A MO D E L A R TER n,ECEBIDO UM SELECIONAPO �E�TÚ�UE DE ARTIGOS SPOR'J) E PASSEIO
PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS "

AS-COMEMORAÇÕES DA A MODELAR REPRESENTAM; ATRAVÉS DAS MAG�IFICAS E EXCEPCIONAIS OPORTUNI

DADES OFERECIDAS AOS SEUS FRE,GUEZES" A FORMA MAIS PRÁTICA EREALISTA PARA DEMONS1RAR, AQS
MESMOS, A SUA GRATIDÃO, PELOAPÔIO SIMPÁTICO DISPENSADO À FIRMA, DURANTE TANTOS ANOS.

AS PROXIMÁS INICIATIVAS' PROGRAMADAS SÃO:
,

DE 10 A 30 DE MARÇO: Venda excepcional de 500 CONJUNTOS DE

COLCHÕES ETRAVESSEIROS DIVIN,OCOlill0% de desconto sôbre a tabela, ou em

10 mensalidades, com a entrada inicial de -' APENAS Cr$ 50,00!!! "

'

DE IODE AERIL A 30 DE JULHO:,

o ESTADO

#

1954
1954

"

I,

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

Grande venda comemorativa por preços ,apl'oximados do; custo nas, fábricas, DE TÓDAS' AS MERCADORIAS DO SEU
GRANDIOSO ESTÓQUE, inclusive das gr andes novidades

- -

,

DE IN,VERNO JÁ,E'NCOMENDADAS,
--------------------��----------�----------�--�------------------------------�-------------------------------------------------------� -----

'BSTADO. Diario dalMelrOI o:e JC A 5 A
Não se pode calcula'r: _I Precisa-se, c�m o mini

Vou a tal lugar, em pouco ,mo de 3 qu�rtos, sala �ran
tempolá estare], ,QlJan,dQ.,s�f,de!. sal�, �; Jantar, quintal

chega ao ponto, mesmo faça .e, jardim, podendo ser por

dil centro da metrópole; que contrato'de 3 anos.
,

é da vaga para encostar o :' Aluguel até Cr$ 3.500,00.
A d t d h'· ? E

- A tratar no Cabo ,Sub-a a e oje recor- O estacionamento de au- carro. ntão se contornam
, as ruas e se coloca por sor- marino, à rua João Pinto

tomoveis se constitui pro-

blema xlos mais complexos, te o carrol distante porém
f do-sê I do lugar onde se v"al·.', lugar acabam ocupando

_ em 1637, chegou a R,e- trans orman o-se em rea e '

drama para os que dirigem , Isto é devido ao número as vagas dos particulares.
dentro da cidade maraví- de veículos em circulação Os carros de aluguel, che

lhosa. na cidade congestionada. gam ao ponto de esvasiar
Há entretanto, certos pri- pneus

•

dos 'particulares,

EST"'�CIONAMENTO, O

DRAMA DOS MOTO-

NO" LAR' E NA SOt_I�DADE;
SONHANDO A MORTE

À [ormoe« senhorita V, G,

• I,.
DALVINl ROSPIDE

Morrer quando o horizonte em luz dormita
Nas alfombras de luas e neblinas,

'

Vendo o céu, vendo o mar onde .palpita
A voz da tarde plácida e divina.

,
.- Morrer num soluce de flabelos loiros'

.r:, ,
No-delírio das - brisas e das flores,
Qua'ru!lo o solo rubro disco de oiro

Mergulha manso em lagos multicores.

'E til! no seio apaixonado, a lira
Harmônica de todos os perfumes,
Embalando o amor que então respira
,Na vergôntea de beijos e de lumes.

Plange alaúde bronzeo, alucinado
Em madrigais de eseiva envelhecida,
Sem reacender as crênças do passado
Que amarguraram tôda a minha vida.

Então quero encerrar êste martírio
De amá-la sempre e não ter dito nunca,
Tornando em braza o átrio do delírio
Para queimar o sonho que se, trunca..

E morrendo .. .- qual pássaro ferido
Minh'alma fugirá para o degredo
Das vastidões dos prantos incontidos,
Onde se enterram todos os segrêdos.

SALADA DE MACAR-jRÃO À ARGENTINA

Nlaneint de [azer:

1. Junte o sal à agua fer

Ingred,ientes: vendo. Gradualmente po
I colher das de sopa de nha o macarrão, de forma

sal que a agua pare de ferver.

3 litros de agua ferven- Cozinhe, sem cobrir, me-

do' xendo de vez em quando,
250 gramas de marcar- até que o macarão fique

/

Ião em forma de concha macio. Escorra. Lave em a-

4 ovos cozidos, duros gua fria. Torne a escorrer.
'

,

% xícara de 'aipo pi- 2 - Corte os ovos pelo
cado meio, Tire as gemas e se-I1/2 xícara de pimentão pare. 'Esmigalhe as claras

verde, picado com um garfo.
'

)
2 .tomates pequenos, pi-

' 3:- _:_ Numa vasilha gran-

cados
....

de misture ó macarrão com

2 colheres das de sopa de as claras, esmigalhadas, o

,ebolinhas verdes, picadas aipo, pimentão, tomates,
"

d ôlh I
1/2 xícara de môlho PP- cebolinhas ver es' e mo o

I
ra salada de salada. Tempere com'

"

sal e pimenta.

-

, RISTAS

Alvarus de Oliveira
1 4. -:- Cubra tudo e dei

xe por, algumas horas em

lugar fresco ou na geladeí
ra, para que o gôsto fique
bem espalhado.

"

5. - Ponha o macarrão

da-nos que:

numa travessa, propriá pa- cife o Conde de �:ssáu-Sie
ra ir à mesa. Espalha- por gen (Principe ,Maurício..),
cima as gemas, esmigalha: por ter sido nomeado Go
.las Com um garfo. vernador Civil e Militar do

cia, às vezes não _vendo a

tabuleta esclarecedora, en

costam no lugar Indevido,

vilégios que prejudicam so- quando êstes por ígnorân-
;.

Brasil-holandês;
. ra a abolição gradual da es- i bretudo os carros partícula-

(APLA) A
-,

bl
'_ _ em 1639" tornou posse cravidão no Brasil; Ires.

s repartiçoes pu icas
,(o,

I
� alugam um edifício e em-

I do cargo de 'Goyernadoi'- - em 187;), faleceu no
,

I hora ocupem a menor par- Não deveria haver respeito
geral 'do Brasil, na cidade Rio de Janeiro, o Marquês l d "�do .

'

1
" , • h' ,c o pre 10, arranjam ogo mútuo? Lugar de partícula-

'

I da Bahla, o Conde da

Tor-,
de Sapucai (Cândido ""Jose privilégio para estaciona- res, só seria dêles. De auto

re; "

,

de �raújo Viana, nascido
.
menta e os outros .inquili- de praça só para praça.

Ocorreu ante-ontem, o I - em 1676, alguns pretos, em Congonhas do Sabará a nos ficam sem poder colo- Há <outro ponto: - Os

aniversário natalício do SI:' IfOratn derrotados nas ma- 115 de setembro de 1793; I'
cal' o seu automóvel. caminhões em zona comer-

dr. Raul Caldas, ilustre dl;!- .tas de Palmares pelo ,sar-I _ em 1939, por. Portaria Os, carros de pra�a tem cial devem ter zona livre

I d d
. . ,. -l I, .

, , 'pontos marcados e os' de- para carga e descarga, mas
ega o o Ministério co gente-mór Manoel Lopes n. 312, fOI criado o 32° B�- .naís precisam, como é jU3- nem sempre- o observam e
Trabalho neste Estado, Galvãoj- talhão de Caçadores, tei-ldo

- te e devido, deixar o lugar êles acabam. fazendo fila du-
Muitas foram as homena- - em 1823, o Capitão- séde provisória em' Valen- para os profissionais do vo-; pla .para poderem' executa'.'

gens que os seus amigos e mór José Pereira Filgueí- ça, Estado, do Rio. D'eslo- lante, Até aí tudo muito le.-I �:S entregas.
'

admiradores lhe tribútararn, I
ras, Presidente do Ceará, ! cou-�e, já organizado, �, 2 '. gal ... Mas os carros de'pra- :' Merece o problema estu-

: e nós embora tard�amen te, I acompanhado de milicianos I de abril, chegando em Blu- p'a estacionam' em qualquer do mais sério e mais detido. -

I�, abraçamos,' 'cordialmente le voluntários, entrou em rnenau a 11 e aquartelou de-
,

I
-

com os melhores votos de Fortaleza depondo a Junta finitivamente. Foi extinto
felicidades.

.

de Govêrno eleita na Capi- 31 de janeiro de 1949. Em
,

/
I .', '

FAZEM ANOS, HOJE: tal em 17 de fevereiro de 5,êU lugar foi organizado o

..Jove� Arg�mi," Silve;". (823; ,.' j 1/23" Regimento de Infan-

F�I�o�l'" Claudicer Ant�Ili() se�ta:�: ::6��:::::rqp�� I ��:i;, em 1° de feve,reiro de

ILauterte., -:'� '_ -

'�".
_�

I Pedr� n. cinco projetos pa-
I

, 4ndré, Nilo Tad;,scQ
,�--

/

ANIVERSÁRIOS

D1'. Rá'l.tl Caldas

B R I T A D 'O R
Vende-se, acompanhado de motor a ex-

plosão, "

Capacidade folgada de 3m3 por hora.
Tratar na "AMODELAR".

AVENTURAS DO ZE�MUTRETA .�á
"

'

j
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Aldu Luz, A erit e Martincli em São Pu o -

DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, EM'SÃO PAULO, TERÃO LUGAR AS DISPUTAS DAS PROVAS CLÁSSICAS "FonçAS AR,
MADAS DO BRASIL" E "FU?iDAÇAODA' CIDADE DE SÃO PAULO", EM BARCOS A OITO REMOS, pARTICIPANDO CATARI

NENSES, CARIOCAS; PAULIS'l'f\.S� GAUCHOS; BAIANOS E OUTROS. SANTA CATARINA QUE VEM DE OBTER O TITULO
DE VICE-CAMPEÃ DE REMO DO BRASIL, SERA' REPRESI:JNTADA NAS DUAS PROVAS POR TRES GUARNIÇÕES, PER·
TENCENTES A�S,CLUBES ALDO LUZ E MARTINELLI, DESTA CÀPITAL E AMÉRICA DE BLUMENAU.
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I: I Uroboserv8ndo TORNEIO DE CLPBES VARZEANOS

" 0/mo ,an ,I'm�'.,( I ns�8·J·IUj(.l/_ .• ,
s'·tar·loa·

I

co'"nqul's'- 'Z.MEe"nDgoO,M.tuENnGaOo é' ovando 'prosseguiment() ao '.:'orneio de Clubes 'Va,�-
, � _

_

zeanos patrocinado pelo Ipiranga Futeb·JI Clube, d�-
frontaram-se domingo ultimo Fluminense ;,,: JOC e Vh

maior. Tu és o �a,s maior operaria x Asas.

;·t'a;·r·; O cVI�C·.I,' -'C'I'DI"P''8"·o·na·'1"u''. �":" B." <,�e' ,80,'18'. OI
de maíor. 'Tenho dit�. :ntr�'�l����e��:a� ���, i�!�Oa 3a:�i��i��:rd�i3§����::

_
.

"

.

xxx Antônio Dias. Num primeiro tempo muito corrido ê bl'm
_:_ Mengo, tú � está abu-I disputado pelos dois litigantes, com as duas d':!�E:;é:JS

sande! Tú além. de Super I �em 'an�adas nã� �ando t,n),gll:� a.os dois ataques, roui

Vários- foram. os jornais ba!�o ao. carioca. Somente I n.inutos, em virtud� de não. nando inteiramente pelos ainda carregou com todo o
.0 embola o domínio, do Jogo se fizes ..,e lidar em gran-

t k d taca t f'
de parte do jogo pelo Fluminense, sem cmtudo abrir a

que se referiram elogiosa- n.tm golpe de sorte é que ter na prancha de partido, '7�O metros, posição que s oc e. aças e 1'0 eus.
cntagem, terminou � primeiro tempo. '

'

.

mente á conduta dos nossg.s' O� ri.lanaba::i'l0s levaram. a 'barqueiros suficientes para' smtentolf até ao final, com- Mengo, -tú- -precísa pará! Após o descanso regulamentar, voltarem as duas
remadores na maior e má��, IT�1I'9l"". segurar os nova.barcos alis-Il.í�tando a distancia.em, re- Desst leito os outros vão equipes a luta, com a JOe procurando a trdo o momen-

sensacional competiçãoháu- tadoe, mada de percurso, já que faze���r1�' coligação contra to se avantajar no l)la;�<.�!l. até que aos b :nts. marca o

d 'd
-

C'.. ',l··"O SA,!"TmA CATARI- I d' d h" d f ti, Mengo, agora que estâ« primeiro tento poi- interméd]» de Nelsonr Não se ir.ti-
t!ca\. e t9 9.s os tempos qu VJ, ';_,..I.' )a a a p.aro a, os gau-. .03 gauc os ,sentiam a i €, nida o Fluminense c 5 mts, após empata a partida a-
foi o �a�pel;ónato Brasileí- NA VENCEU O Ch03 despontaram na fren- lenc.�� do bote, enquanto os com tudo, vê se dás uma írav€z do seu jogado!' �l--;o. Mais alguns minutos -íe [o-
1'0 de Remo, disputado do- 1° Pf..REO te 2p:'S as primeiras vinte .�ar:.,:'cas poupando-se' para vezinha para os outros. �o com os dois quarlrc.s se empenhando com todo c vi-

mingo último na Lagô,a R�-' if-mrodas', seguidos de perto o qú�tro,-.,sem,'· não se em- xxx �or do 'seu poderio, ate que aos 20 mts. L) JOC �e apre-
drígode Freitas. O semanario 'carioca peios cariocas e paulistas, I p

..�g;ra�"!� fundo, cedendo - Além de ser o maior, veita de uma falha da ,1=(=;1 cor' traria para assinalar 1

A "C
"

-,

L" . -

() Mengo está fazendo com
seu, 2.0 tento pelo -se., jogador Milton. E com o Flumi-

De J, Cs.zeta Esportl- "t, ampeao aSSIm viu o tri- posição com �Ie ultrapas- ao final por J;eis remadas :1e�se lançando-se todo DO ataq-re na esperança da con-

va' deSão Paulo: unfo de Santa Catarina no sara .mos primeiros qui- para os vencedores. Vibra- que tudo também fique quísta do tento de empate, termina o jogv corn a vitoria
páreo inicial do Campeona- r-hentos, metros, quando "R ram os cataririenses '. COI,l maior: as festas do, Cam- -ja Joe por '2 x 1. Anorn,�llirlad( s: Não houve.

I to Brasileiro 'de Remos- csrarmenses, favoritos 'ab. essa primeira vitoria, que peonato, o carnaval, cario- VILA OPERAnrA X ASAS

"Ü' pareo de abertura do se lutos da prova, desponta- muito lhes poderiã servír ca, as desculpar dos outros . �recisamente. áS 16,00 heras. teve início a partida
1 b

�) incipal entre VIla ()?er'l�i�, , Asas, sob a arbitragem
programa.> o quatro com vam com rendimento, ul- para conquistar o titulo (' u es, o despeito do Flá- lo Senhor José Vilela.

, Quer�.mos registrar, ii patrão, foi iniciado com tim.1 �r�pàs�ando um por' um maximo nacional, pela pri- vio, o rasgamento das ear- �.. Logo de início notou-')€ nítida supecloridado do

,�,�rtt'_ ódesempenho notá-l.1tl'a:'lO de cerca.de QUi?z_e,{cl0s. vanguardeiros, dorn.- I me.ra vez". teiras do Vasco:-:;. 'e o 1ilaiOp�raria, que a tod·) o__instante m�tralh.w'l a n�eta

'leI-dos ·r,emaJores de San-.
. churrasco do dr. N!ilto�.· .lqvre�arla, sem .qu�_ o Asa,; tivesse força para eontra-

tt-l Catarina,,1iá muito q�e(Ve'nceu O "lle�'rOS'I'd'a' 111;1' x�x d"" ';�;�J%��on�r�u�:� ����111S��';:�1��r?: ;e:::;;�a��� ���e�:
aq�de Estad.)· não se apre- �' '. ,.' �. '_ 1::1"" .' ',', n. �

Os tor: ores o

p��- '0;. No en,t�ntb aos 3� mts. l�un�a jogada �spetaC'.,lJél_r Ro- r
-sentou tão bem no certame'l:> I. d'

"

".

C '�B·I.··· d
to � branco �otafogo> l�". lu.gu.c-s assmala q 1.0 �Nl)l 30 \',1"1 OperarIa, e com 1 x-o�,

'

m6ximo do remo. Este ano
'""ea lza O com exIto o ampeo�a!o' rasl �ll'O gé�ta' :ci'Jyu,nan o ;.�s J��",' F.igu!:irense

I estão cons�I�.,:���tJ!1i�<t��}l-prifi?.�ira etari:l. Após o de�canc;o volÚll'am ('$
.. I' d' h de Vela _._ Rafael' Linhares o campeão· mas C0111 Rafael LllIhares f dos. Perderam lá no "R.1,'0., êl'o�"'!llJ',adf.,0s-.a Campo, f: pelo A�a� fl.l ria']. a s<lida. No:.os vlsm lOS os gauc os '11' 1 (;.

.

d
.

V I O
.'

.

d···d I vvamor .,·oares, Hf:COS' o
-� A' Ih d ,"1' '.,vumeiltl" O. la pc�al·.'., faz senr.iL· a sua for"a,e a')s 8

Vleram representados PO!' ln IVI ua
Veh�ü;os da' Ilh"\ oempai.!Y-

maS oval es eu. a,e- mts. O,,>rü aumenta pa.'l 2 x L J)�:-cl'l'idos L��is ,1 mts.
gente da nO'/a geracão, dis- L'ando continUa!-o aú J:;l'e:-ident_; do h!t:: Clube- e

d d l" d
geias de sobra, por aqui. RodrigL:.Ef ::.umenta to c'.:·m ��� n para 3. Num c')f!hi1,) daJ .

F
-

V 1 d I'lh' D 0:0,.(', e acorao c').m as e- J fpOBta a fazer o máximo pa- 3el,! programa, a e eraçao e eJ1'('S a <l. uran� do ,Conselht',
xxx 'le esa C/�j t;'''ria o A ,""j marca') 1.0 go'.} a�s 20 mts. N,)

. .i:el:minaçf'és t t . t
'

Vl'ét' devar o remo catarinen- de Vela e Motor de Santa a disputa da priMnra re��-" '"
. ';,

-- O seu Ivo, Montene- en an o • 1') s. apos (J tlH vai a frente 'e novamente Os-
C t· f l' d ta o J',<lte . com�.nd<·ldo por' S.UPC;:lOl.· ()a .FY, ':oi,.SC, no.va d tIni ma!"a o' 4.0 gool .'Ja'·n �. seu bah<1O 3 IlltS. ·,r·al·". e

S�. Centenas de conter·râ-, .� arma, ez rea_lzar o· "'_ gro, quan o pergun ou pe o -

d 1 g 1 h t J r"' b t t r('gata 'lE:Vena ,,€'L' corrIda, 1.psulJado do J'ogo' de ante-
ainda 0:;:ni marca .) ;1..) lento..., os 42 mt!:·. Rodrhiues

r:,€os, prosta ,0S ao ongo ,mr� o, pe a m'ln a e a ar- r;l'g� .t:"ar a o ev � sua ve- - t 6 1""
�

I 1 ,d d t d'
.5omente entre os dois com- au�en a F,él'é' x. !!.n·.�e;·:or.do f, l'osario rh t�ntos o

d88 margens c:;� Lagoa (en- de, a disputa do campeona- a ra.,�$a' a e U�'ln e a

lS-,
.

.

. oHtem não gostou da res- arhlhe;:,) (I,. TorneiO C'mi mar::<1 J', (; gool �os 44 mts
t t· d 1 t LJ'

, ,

'dA t pe!:dol"fs. Cumpri"1do as
t d' M 1 'r' t'd 1 ..,

.

tle. eles o JDinistro Luiz (' ca armense, e ve a po_' ;m:a a segun a rega a, o p0S a que el: engo - ermm li :t par I a (,c , '( 1 tiara:: V:la Operaria_
, .' , d,;tf.:rminações. d j Conselho O V", Ope

. "
. /'

Gallotti) não sairam decep- :'�qulpes, tendo como local barcc :;',mandacL por Jose
_.

-'(' .. '. ,e Botafogo - O... ''':,_< ral'l3 L�'l'� a s<:',fllnte "orlr.açã,�: Dúson
.

d b h' 1 VI' l\T ,.
t

. '. Supet'lOt,· fOI reahndo na Pau
..

lístJ. ,e �e.pião; I1+:h<)<:o Luiz LaIlú;; e Al,,�"'l' O.::nI·,'ci, nados poi - suas cores :I raIa a a la su. e el- Ol'llm, eve' o II astro par- ..

'
-

: .
xxx AI

. �

� . .,"

'd Illl I t CI b f t d .
.

d t· 1 d
� tarde do dla 16 él refend.' " cm'), � ,Il(lJ:gues, J 'li "�,,- e. GÓia.

t':nbora não fossem vito-' t'os a
..

� e a e u _e �-I .� o, H: en es I�S es evt-
red'ata. tendo lo ) fie. início

- D-O-U-T-O-R M-I-L- D,) Vi;a. uperaria não há Wl.'llCS a uestacar ):ois 10-
l:G:>�f na coaiagem geral, ra mosdIsputantes desse

h-I
cios &OS fortes v�,,·tos que

R °f ]' ... h
g

.
'f-O-N o -sr. me disculpe, dos ma,r.'lVlJt,!>same1lte, f�nten.le;d '-s� pC'l'feitan,ente re-

t 1 •

d' d
.

d ã d' I'
a.::ae l.m ares consegu:- 'd d

'

d tag rl d('�;tiveram sempre em evl- 1LO, p01S elxou e compa- ..'-'clll'av::l!p uI' )).e a ISpU- ,iI1as na sal a o pareo 0S
.

ua� .. ,a E'- vangual' a.

f'l' d d d
.' do le�ular vanta�em sob N A t d '

clência. P�lo que foi visto, l:ecer o outro lla o q ta os léfendas regatas. AJ _, - oito, a guarnição do Mengo o .,a' o os s.! C5:) ·,:a1':.11 até .:-: ,mOm'!110 i]ue se

FVMSC, o Coqueiros Pra:a I VdeÍl'C's da Ilh1, por El.) I
h.'U COl1<.c rrente, <..heg.and-; lc

..
vou uma bruta vantageni cCansal'.l 11, (:..\_;an�o antã"1 tazia J'1 apelHS numero';:-nl

o desporto náutico em San-
eln 10 1. "ar e r nqu t"l

. ampo ;: 1.Ó',' ser tr'eS Ot, nu !f];) ri ,,� lut··.· .... '.. ·,. ate' o fl· ..._l
ü, Catarina. atravessa um.'t Clube. A disputa foi feita, brilhante conq1.lisü, os I'l-'

. dE", '.l. lS <4 ,-

::! ganhou de biquinho. Com,
t .� 'J - - "

I do . �''ll o T'tuh d C 'P;·.. I' An:.1nin Dias
fare de ouro, suas guarni- �m barcos da classésharpie r Jaus�)s do "O ES.TADO

_ ,I:.U� ;

I '. e a�l o 'Vasco, em 52 foi a me�-

ÇÕtS honraram suas plagas. 12 m2, com equipes de 4 ESPOliTIVO".
.

PCé,,"1 Clltarmemo:! de Veja
ma marmelada. Mas depois

de 1964._ Wahr.-:;r Soare" Sa- ....P'.:.r vezes, o.�, remadores, b�l'cos, com revesamento. ,ceio outra pega em "

R./1I'·AEL LINHARES conquistou o titl116 de vicé-
extt'nuados

. pelo esforço Na primeira regata saiu Paulo, e foi aquela coisa

d d
CAMPEÃO ·...;a' ,�pi':;;.�. As du �':1 guarni-

,disp(l.ndid.o, debaixo de um v;;�n(;e ora a equipe o Ia�e . louca. O Vasco chegou até
'. l'r:mlOvido' P(!�'l Federa-" t

.'

l-'

1 'C·Ju1..·· com 18,25 pontos çoe3 ·('s.avam as,'.m cons �-
�;O .causticante, so conse- �

d
t 17 t d V 1· �ãc e .yela e 1\lotor ri", tuidn: t1.afael Linhares r-

guiam atravtss�r a meta C(·l' la \ pon os o e e1- _ '"

d l1h . d- ;:,anta l atarma, 101 reahza .. _Fra!1(·.l'cr; Magno Vieira,
de chegada, pé'.ra deixarem l'CS a a, na seguod

a

1'2"1 da nos c:,as 9 '':: 10 do co't'- Walm'.'r Soares ." João Soa-
0;'; l'emos de lado e trata- ,gata sagrou-se vence ora a. . . .

d
.'
V I

. d 11' "ente, a disputa J.) campeo- re�, tenll'J este úitimo ..sid.l
�em da recuperação de ttU'ma o e elros a na

"., -1
.

2225 l·J I !l."llo c.alarmen,e 4( vela, jÚh3Hhnio na ultima rega-
e:H.. :l.'gias gastas". CIJll' , ponbs contra . ó) •

"'d I b
d I t CI b V I

prova �núlVI ua, par;;. ar- ta por Joel Gome.>. Aos no-
De. "Diário 'de Noticias", ) a e u e. enceu as-

cos> r!;JfSe shat'�,ie 12 m2. vos éampeões catarinensf!s
dt:' Porto Aleg!'e: ,

�;m a representação do Ve-
Nada 1!lU10S de J 1 concor- os cumpi'iméntos de "O

,,' ,.
leiros da Ilha com um sal,

rentes djs.uutaram t'<;tas re· ESTADO ESPORfrlVO"
"A GRANDE SURPRESA do dE' pontos a seu favor�de . .

"lJM ESPETÁCULO OS

CATARINEN$ES

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

a �cabar com o seu famo�
so oito, que nós derrota

.LL10S espetacularmente. E

Qllarta-feira no Mara- 'conjuntos, conseguindo le
canã, os craques do Fla- vaI' a melhor a du�s penas
mengo r'eceberam das mãos p�nas a equipe' laureada,
do Botafogo as faix�s sim- pela contagem minima. Du
bólica,s de campeões cario- rante todo o transcurso do
cas de 1953, numa soleni-' embate o .árbitro Mário
dade que teve cunho bri� Viana prejudicou bastante
lhante, sendo os pupilos de a equipe bótafoguense que
Freita5 Solich ovacionadís- merecia um r.esultado me

simos. A seguir defronta- Ih01·.
tenha paciência', mas dessa ram-se os dois

FLAMENGO 1 X· BOTAFOGO O

agora vamos correr outra

vez ,contr; o Mengo. Vai

seR barbada para nós ...

Sem proteç,ão na saída, êle

r;ã,o dá para a chegada ...
D,O-U-T-O-R M-I-L-T�O-N

rq_;ai a, a rep"f-�entação de
Santa CatarÍ!la levou a m�·

]hol" sôbre �s :v:ais categori-

poderosos
.1""..

vez nós vamos passar c·

meflgo para trás.. . Vai
doer úm 'pouquinho, mé.:>

pa�.S::i ligeiro ...
BRILHANTE 'VITÓRIA DO PAYSANDÚ

EMBIGUAÇU
Após ter goleado pc,:' j ,h:,ve

.

somo autor 'c centro xxx

8x1 o Caramurú uma se-I a-v�nte Wálmor cmr um be� - O impossível aconte-

mana antes o es:,tuEodrão d.) !� pelofáço de fór<l_ da área. CP.. Li um jornal carioca

Paysandú desta Capitual,- Foi este ô único tel.to do uma .. grande homenagem
(xcursionou' a Bigl..éJçú, do-' p<meiro tempo, favorável pre�tada ao Mengo pela
mjngo último, oLlde erifren- aos' visitantes. No 5egunclo Cervejaria... LU S I T A

tou e .venceu o Nagib S'l- empo, aos 10 minutos 'i) NA!!!

lU111 nos "'dominios at.:ste, -pe P.·.} sandú eleva 1 ara 2 a
.....

i1li!�1 ente Luiz Farias e la contagem de_3,(1 .. Com o <,!:..::ügem" por' inte:rmédio
JOt�l Gomes. A dit'cção ge- trhmfo acima, u wdos maÍ:1 de Pavão. Aos 30 minutos g\lI2nça e acêrt0. O quadro
ral oa regata eS�t-;'Je a car- be]()�. ôe sua Lxisiência, o �.l.::lmor encel�l·d.,. a c:::nt:1,

" formou com Joãosbho, Ga-
gO ,10 Sr. Gualt(�r Pereira tim� da Aveni:1a Mauro Ci( In para os V1S tantes >"\

1
- 1..

- �
.

. '. -: I .e::;\>;:�.o, Armalltlr.. Cazu-
Baixo, vice-pre�idente da Ra:!:fos conseg'uiu. quebrar p� ... to de honra c'os lo O N 1- 'J' A. calS Z<l sni i tO'1 :r-iicanor

I'aulo.'No úWmo páreo q,le "TMSC, tendo Cf mo JU�- a longa invencibilidade cio �(:;o a segúir, b�ffi marcado :.Pa\.ão, Osmar, n'f'l:1'1amar �
fol a�çidrdo �QJllel)tt;l nos ,zes O� S1's: "

Dr. Arnoldo iOl'le esquaprão biguaçuell- por. Wilmon. I W",\mer.
, úlii,l.,.JOS 200 nietr.os o oito S'lar2� CÚ,n.eo ':: Dr. Arno 'ô P

..

".
I

" .
,

�. �YE'ar�(U so��
I .

pr púaoêiú é-:�i'.(l os dI·
'l�ãn'de tra'. re9pectivamente dUZlr-se com SE>

I ::·:·g(;ufes 'e d_efe,1sores do

Para aqueles que vinham
ar,fÍstindo à03 treinos das

guarnições na Lagôa Ro

,Úigo de Fr�It,\s, o trabalho

9 pontos, conquistando ac;

sim o titulo·dê campeã es

tadual de vela de 1954 por

eejUIpes. Estão, .P<'i::i; de pa-

I ..

HOMENAGEM DA TORCIDA 1t'l.ORIANO ..

POLITANA AO C. R. FLAMENGO

'da ,1f'presentac:&.0 'catarinen- ra�Jt�ns a turma,do Veleiros
se pão pod�ria deixar..de I,)JI' mais esta (:ci;�(Juista. A
:;er �lhado C0m interêsse. �quipe venced�'ra estava

Era que os catarinenses vi· assim coq_stituid!l' Walmor

I --....

A torcida rubro-negra local oferecerá ao C.R. [0'11:1-
-

,

;nengo Um artístico Bronze comemorativo da brilhante
conquista do campeonato de 1953.

As listas de contribuições se encontram com �� se

guintes pessôas:
I.. lwm reali-.:ando boas
ina';as e ótimos tiros.

re

Na
Soares e Almir Baixo, Jor
ge Barbato e r�'ancisco

Mafno Vieirá, Pedro Soa
res � Isalas Uli.. ;sé?s e fl-

Dr. Milton Leite da Costa
Sr. Otaviano' Botelho
Sr. Acy Cabral Teive
Dr. Fúlvio Vieira
Sr. Argemiro Coelho
Sr. João Andrade
Sr. Luiz PoHi
Sr. Mário Bastos
Sr. Filinto Bastos
Sr. Laerte Povoas
Sr. Dirceu Gomes .

•J_O_l,,_,O..-.o__n_IJ...... -

_fl_h.....u ./

simp:ltico clube a (Tíja fren·, _iíca qitória obtih no redu

t; \:-e encontra () �r. JO�'J I' tJ 'dó "'é' lversário. ..

1\;',:;',11') Alves,' p".!la magnJ·
.

J

,la :t, s. Em viírias provas o::

catarinenses deixaram para
traz as guarnições do' Rio
Grande do Sul e de São

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
' '

'

t' I t··
... I lira ·Ienis, Club! .. ,

eropor a n eU13crtr .p�R'.O.G,'RA'MA DE FESTAS PARA. o l\IiEA"S '" SI'" '1 'AGUAvEE�RTRISEÃO DE

oa'l ,em'",', plen"a',' s.e'.I'v'a,
....

DE JANEIRO
.U:

i l.n;r:e:�e�:t:te�;;::-p,:: :��;nlb��.deEPe�l�a e,�a::�
�, ,

l'
. ,

"

I
ma a cmema ogra la mo- nupcia e morta e co�o Exatamente como os de-

. derna, ,;ue .é. o filme "S4- �ma �avorosa alegnía da mais órgãos, o intestino ne-

Dia 24- Domingo - 'SOIRÉE .
..- início LOME, estrelado pela ias- mtencao absorvente do' se- .

d
'

t b
•

''.' "

_

"

" .' r'
-ieessita e agua, para ra a-

21 horas. .cínante RItaHayworth, aca- xo voraz; A decapitação do
r ba a Editôrá Prometeu de' Batista e um episódio ex-

lhar regularmente. Quando
,Dia 30 - Sábado _'- SOIRÉE - PRÉ- São Paulo, de publicar um c1usivo de sua: vida; pare- se bebe pouca água, as fezes

CARNAVALESCA início livro que vem batendo re- ce escolhida, para rubricar ficam ressequidas, di{ni-
22 horas:

'

cordes de venda em todo com sangue o despertar de nuem de volume e são eli-

0,_ Brasil e constituiu o sua adolescênéla ... " 'minadas com dificuldades.

,;,
maior sucesso editorial dos ',"SALOMÉ", primorosa: A água fresca e os caldos

P t•
'

·
.

'_ últimos tempos, Trata-se mente traduzido .por Mari-. ,.

�ar IClpc çao do romance "SALOMÉ", na Guaspari e Alfredo Fer-
'de frutas representam oh-

AGENOR KOECHE VA VIU'VA MARIA ""-AR'I�NI de Vargas VI'la , autentica 'reI'ra, f"'o; publícado pela mo estimulante para o bom

RELA E G�NÍ'NEVES
;:

I' 'f'
.•

'��
v.

jóia da literatura uníver- Editôra �ronieteu num vo- funcionamento intestinal. J�VARELA sal, que evoca um' dos epi- lume de magnifica apre�en- "Livre-se da, prieiio . de

Uma casa de transmisso- Têm o prazer de partici- Têm, o prazer,-de'fjartici- sódios mais, emociohantes tação gráfica, o�nado 'com ':�-':v.��r� habi�uaii.do-:se a :�'I
res é 'responsavel pela se-Ipar aos parentes e pessoas par� aos parentes e pessoas

I
da AntigtÚdad�; ar par

.

d� cenas culminan'te� do rn. ':{"tomar : de 4: ã. 6 copos '-4
guranca do. vôo dos apare-I

de suas relações, o contrato de suas' relações, o contrató
I
uma figii�a Ie�inina que, me ;'SALOMÉj' e 'com be- -

d d
.

f
_, - j dágua urante o ia-

Rio (Agência Nacional) lhos, sendo que um dos. de casamento de seu filho de casamento de, sua filha' das, páginas da História la sobrecapa em côres.
'.

-

0t' Min}�tér:io da ,Aero- Radio' Faróis tem

udm r:oioo
I

RlV'IE�ATZO, ,CtO�C
a .se�hor!ta RMARtL\;E�lIT� com o 'sr. : t��s�o�dou Paa��,o ,rom�nt�' �N_ES�;! t�,

,

nau ica- VaI comemorar o

qdeU'i.la05mãOetrdoes. mais e ii

I
al;a em a ariom, ena o _"N Çlre}�.' ' ,a poesia, o' "ral'h::a pm u- ,: "., " �

,

,_..I\.

13° aniversário de sua cria-
,

� ra e a música' • '

'

I

J

�:;t�n�:::;:.�o :e li�:� ge�:a::t:��,t'�ãOP:'::; i RENA:o�f�,m�RIA ZENITA
•
co::l:;o�e;;'���á�:à ;��;' Ierrenos 'na Vila I'FIo rida ]. neiro, cuja realização im- iniciada áinda êste mês de{ Lajes, J2 de janeir_9 Florianópolis, 12 de janeiro beleza perturbadora, a ar-· . . 1

plicou numa série dé' em- um hotel e dez residências
I

de 1954. de 1954. rebatadora bailarina da, <

, (,Es' trel-io),preendimentos nos aero- para o pessoal de serviço

I
. I pança lúbrica dos, sete

portos do Brasil Central. completarão o confôrtodo"" véus, aquela 'que se dei-

(
, .), MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

fOiOfe�:li�:n:;�:�;:�e ��!� ,�::�:��, i:�rnea�i::e�n:i�, fltal'� a·n·tes'
"

�oNR''IIB �;�o�::;a�:;:n�: a:;:�:. LONGO .PRAZO SEM JUROS .. 11:porcionar �rande econo�iã ! mente que dará ainda ,r,·., '. vem sendo inspiradora de Oportunidade especial para aquisição, corri ,grande ,

de tempo e co_mbustbl;el ,maior impulso à aviação ' , l,: :5.�.'·..

:

-: r grandes pintores, escritores r�gil!�a�ltod: ���d�;:in;i��d�ot;ac��d�J�'�eF�����:a: {
para os aviões e. tam em .comercial brasileira tida ,�e músicos.

SPriviligiada localização, nas P�OXIMIDADES DO E -

diminuir 6 desgaste dos a- justamente como uma -das Rio, (Agencia Nacional) banquete no
- Hotel Mira- Dessa enigmâtica.Tímor- UEIRENSE' dl'-TÁDIO DO FIG <

'. asseguran o va orizaçao
parelhos. A realização 'dês- principais e mélhor apare- - A Academia Brasileira mar. tal criaturadê amor e de imediata.
se . empreendimento trará lhadas do, mundo. tornou público que em x x IX pecado, reu�u a

.

Editôra

apreciável economia de 'di-' 1954 concederá os seguín- Inaugurou-se o curso de Prometeu, no .Iívro . "SA-

visas, com a redução do tes prêmios: Machado de ferias do Conservatório LOMÉ"" duas versões li-

consumo de' combustível, Assis, pelo conjunto de Nacional de Teatro, estan- terárias do mais alto valor.

situando-se o fato, como obra literária de autor bra- do encarregado da parte A do grande rómanCista.la-1uma das grandes conquís- sileiro; Qlavo Bilac, palia referente á arte de repre-]' tino-americano Vargas Vi-
tas do Ministério da Aero- Poesias; Coelho Neto; para sentar o sr. Willy Keller; la, que nos apresenta Sa- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
náutica. Crítica e História Literánia; comla assistencia das pro- lomé obsessíonada pela pai-,

_

/ : .... :-:I:;TDA. (SUBRAL) '.

Ao longo do balizamento,
'

Joaquim Nabuco, pára. fe�soras ,MarÚl';. Cla;a \Ma-. �xão 'güe tiao il{é dá trégua,' l,,";{
,

foram coleeados instrumen- f História' Social; ,politic�: 'ati 'cli'acÍo e!É'tiià'Bar:r�to� Le�- í que tudo arrosta e'a tud�, E�é�·h�rio: E�i!íci9, ê,�9 }q_r,gt;_, ,S_ala � - Fo�,�: _

2-1-9-2.

tos indispe.nsáveis à pro-, aiemóri�l'1; Arthur, Azeve:- :�te.

"';"-l,�se atr'evf,. 'Feita"ümâ
'

éhá- -'�'"
.

� 1-- ,;", ,. -'

;� .te�ão do vÔo' nos' seguin· do para Teatro;. João Ri-
"
ma daqu'ele amor que só, _,

'te; �?;'b�ort'os, já inteira- ,beir� para Filologia, �tno- • PLA,CA8 tUl'tLIT,JCA8.
a morte extinguirá, em u� .Justiça - do Trabê Jhoment; l'nodernizadó�: Ará- .

grafIa e Folclore;_ Jose,Ve- 'II' I d' II
... r�mance, �e ardente e

.

VI-l' "

-

garças, Xavahtina, j{ingú-, rlSSlmO, para
..

Ensaio e Ij I r 8 I,Og18II1 brante lIrIsmo, obra-prIma
-

�

i1 •• '_ ,

'

Cachimbo e Jacaré-Acan- Erudição; Carlos de Laet, KMtc" �uUtar' .. tra. da. pena gloriosa do 'autor 'JuDte de- Uoomhaçao e Julgamento
ga.

_
'

para Crônicas, viagens e
t....t. da .UIl... de "íbis". . I' ,

,

.

Ae1'opo�·to intemacional em Precisa-se- quaisquer outros gêneros E a Salom� de Oscar pt{OC1�SSOS EM PÀUTA, Dia 22, às 14 horas:

plena �elva que' se não. enquadrem Wilde, plasmada no céle- PARA INSTRUÇÃO E ProcesEo n: JCJ·3-54.
JULGAMENTO Recbmante: Pedro Ges-

o EST,\UU

MENOS DE 5 HORAS DE.' A construção do aeropor
Vô0 ENTRE RIO E MA- to de Cachimbo obedece

TICA

x x :

NAUS - REAPARELHA
DOS TODOS OS AERO

PORTOS DO BR*SlL
CENTRAL - UM AERO�

PORTO MODERNO NOS

CONTRAFORTES :b A
SERRA DÓ RONCADOR'
- UMA REA.LIZAÇÃO

, QUE H9NRA O MINIS

TE'RIO DA AERONAU-
-,

aos mais modernos precei
tos da técnica moderna

.

e

dela pode-se orgulhar o

Ministério da" Aeronáuti-
ca.

Segurança e confôrto

x

Oficina MecânicaO campó do Cachimbo,
situado no, chapadão do Cristóvão, rua 24 de Maio,

no Estreito, p�ecisa de um
mesmo n0!lle, fica locali-
zado 'nos contrafortes da meio-oficial. Tem que ser

sen:a do Roncador, em ple- competen'te, senão é favor'

. na seiva ,brasileira. ,Onde I não apresentar-se. Também

havIa' a floresta, hoje se es- necéssita um aprendiz de

tendem �s dois mil metros 14 a 16 anos. 'Preferível

de pista, recoberfos com ap!endíz de uma viuva ou

uma camada de areia de de uma senhora só.

15 �entimefros de espessu- Precisa uma 'empregada
ra, proporcionando a maior 'para tomar conta de uma

segur.ança na aterrissagem ,nenina, sem importância
de' qualquer tipo de avião. de côr.

__..._-_._,------_..;,_-----------

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE FLORíANÓ

.

POLIS _' ESTADO DE SANTA CATARINA

Fundado em 28-10-51
3-12-52

E d i ta I
Reconhecido'em

ASSEMBl.ÉIA GERAL ORDINARIA

Tenho' o prazer de convidar os associados deste

Sindicato para comparecerem a Assembléia) Geral Or
dinária, à· realizar-se no Clube Recreativo e Cult�ral
"15 de Novembro" (ex-Democrata), sito à Praça 15 de

Novembro, 21, sobrado, nesta Capital, no próximo dia

25 do corrente (2aAeiral, às 19,30 horas, em primeira
convocaéão ou às 20,00 horas, em segunda convocação,
com qtl;lqu€l' número d? associados pres€n�es, para
delibetal' sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

NÃO PODEM- OFERECER AS MESMAS VANTA

CENS.

'Peça hoje mesmo informações a

São
bre poema dramático que
Sarah Bernhardt estreou ser.

Dia 22, às �3,30 horas: He-:>Juma.Jo: Bar, Café ,e'
Prr.ce::sos ns: JCJ-4 e 8�54 Sorve1e:via Royal.

percisamente nos prece
dentes: Além' dêsse, a Aca

demia distribuirá tambem
os prêmios Julia Lopes de

Almeida, para escritoras,
Ramos Paz t: Larragoiti

Vende-se
em Paris e inspirou a Ri

chard Strauss a mais ,bela
Aprazível 'vivenda à rua

14 de Julho .- próxim� à

práia de Coqueitos.

de suas óperas.' Nessa tra- Redallumte: Cídio Fer- Objeto: Aviso-prévio, ho-
gédia, Salorrté aparece "do� c'eÍ1'u. ras extr', (,rdinárias e repo,u-

minada. 'pela, obsessão de
I

Redamado: Irmãos' A- so:, �ein<inais remunerados .

sua virgIndade, pelo anelo· min,

1
Florianópolis, -15 de ja

de conservá-la e pelo afã
. Objetó: Suspensão, avi- ri,'úo dt� 1954.

de perdê-la:', tal como a 50 privio. indenização, sa- AniÓ°!Ío Adolfo Li�boa -

descreveu o poeta Cansi- l:lrJos e férias. , Chefe da Secretaria.

Junior. As inscrições"- se-
-0-

rão encerradas a 31 do
, Contêm as seguintes pe-

corrente e os concorrentes 4' 2 l' t.

_ . ças: quartos - sa e as
deverao encammhar os·

1 d
.

t 1 d
, 1- sa a e Jan ar - sa a e

seus trabalhos a Secreta-·
I'

.
," . estar ,com arelra � copa

na.
_ cozinha _ banheiro com-

x' x
-

x .

pleto com água queIlte e
_

seu voto de nazareno, pelofria - quarto e,instalaçoes f- 't' d
.

Amigos e admiradores . , .' .. eI IÇO e sua carne nunca

b d d N
samtanas para empregada I t d

. �
d d 100 em aixa ar a icara- , . _

' oca a, lrma a e, a, 'que
......::. otImo varandao - gara- . A , •

'

gua no Brasil sr. Justino
l' 'I

' Ignora toda canCla. O nar-
\ ge - amp o qumta - agua '

Sanson Belladares, presta- l' d
'

"d P 'd
cisismo austero do profeta

Ih h Iga a a re e. arte o pa- .. ,. .

ram- e uma omenag�m
I,

f
.

de'
atraI o seu proprlO narCI-

1
.

- gamento manCla o na aI- .

'af'I'nI'dadepe a sua 'recente promoçao. "
I

I
SIsmo com uma

xa Economtca pelo prazo de . t' .

Além do homenageado, Ia- - mlS erlOsa. .. quando d�nl
Ilaram o reitor da Univer- 12 anos. Co�di;ões e infor- ça .ante o tetrar_ca, já sabe
sidade d� Brasil, dr. Pedro . macões com Charles Moritz .

.;,
, . 4;

'- Tiradentes n. 45 -:' tele- ,Ifone - 2.180. .'

nos Assens, que acrescen
ta: "Jokanaan' a atrai por'

I

wnY�eDieb:��tim°IA,Jul,a�seponto na praca, f.reguezia AI
'

'

.• .

uga-se uma casa- com
escolhIda, COm todos os re-

2 quartos grapdes e umquisitos modernos, e dis-
sotio para empregadas, salapondo de farto sortimento.
de visita, sala de jantar,Tratar na Redação dêste '

casinha ê aparelho sanitá-
"jornal. rio com chuveiro. Agua e'

luz com abundância,' sita

á rua 14. de Julho n. 595

,no porto do estreito a tra-
"

I tal'
no local.

,--------------------

Calmon, o embaixador dos

Estados Unidos Il:0 Brasil, ·Ic:ademja de Cllercio' de,
Santa" Catarina

o vereador Nicolau Tuma,
por delegaç�o de São Pau

lo e o jornali;ta PaIo Ta

nIa, que levantou um brin
de -de hoÍira ao preside!lte
Somoza. A homenagem,
extensiva á embaixatriz
sra. Maria de Sanson BaI

ladores, constou de' 11m

Inscricão: de 10 a 15 de fevereiro.
Realiz�cão dos exames: Última deze.na de fevereiro.� -

. .' .

IVen/de-s/e
Lma casa, de madeir.a,

-

- I COIrI terreno' de 24x30, s�ta
.

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL à,RIa Antonieta de Barr0s,BASICO I
I continuação do Bairro N. S.

Inscrição:, ,de 1° a 15 de fevereiro. de Fátima, no Estreito--,
, ReáliZ'açãó' dos exames: Última dezena de fevereiro, !. (Canto).

'-
'

Tratar com Anãlgib)
, Vi(!jra, no S�lão !'Ideal", :'c
Estreito (Canto) ..

Atellçãa
Casa de família, aluga-se

quarto com café' pela ma

nhã a rua Conselheiro Ma
fra n. 93

A V I S O

EXAMES DE SEGUNDA <ÊPOCA

Aviso

r€n�

,
'

- Leitura, discussffi�, julgamento e votação secreta, ela

Proposta Ol'çarnentária para o exercício de 1954.
,

� Florianópolis, 19 de janeiro de 1954.

(a.-) ..

Euzebio Christovão de Cam,pos .

1 .'

Presidente em exercício
N. B, - Pede-se, o comparecimento qe todos, em

. 1 expc,sta na
Dorc'f

c

chova, p'or'que .não'·será - transferida,
I "O :fíAIilúso" eUJ'ade'vido a urgência,

Cémunica-si:' aos porta- I
da {oi destinada . a wmpra, MATRICULA AOS CURSÓS BÁSICO E TECNICO

,i' l� de bllbdes' da rlÍ'l' ô(! uma cadeita de rodas· DE CONTABILIDADE
"-

de l'ma bon �(!<l que estevf ['[,ra Flaviana Simas, qlll�
I nwsma correrá, no proxi- .' ''Durante o mês de, fevereiro.
, l' "O' 'b' d 1 l' Início das Aulas: 10 de março. )

,1.0 (la ,) , sa i;I o, pe a '0.-
I f

-

A 'd H 'I' L 57 d 17'..... ,. .I .

n ormaçoes: vem a erCllO uz, - as as
'1?I'l2 FEDE'H:

.• 19.hóras.Oi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 Ide 'Agosto
Grandiosa "Soirée 8Ianche"

HOJE, ÁS 21,30 HORAS, "SOIRÉE - BLANCHE", COM :A APRESENTAÇÃO DO TRIO MELÓDICO,' CONSTITUIDO POR

TRÊS SENHORITAS JOINVILENSES, eLE USA, YÁRA E INDIANA: GRANDE CONe URSO DE MESAS ORNAMENTADAS, éOM
-;

OFERECIMENTO DE RICOS PRÊMIOS AOS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS. RE SERVA DE MESAS NA SECRETARIA,
GRATIS PARA OS QUE FIZEREM ORNAM ENTAÇÃO E 50 CRUZEIROS PARA - OS 'DEMAIS ASSOCIADOS. TRAJE EXCLUS[

SAMENTE BRANCO PARA AMBOS OS SEXOS

Florianópolis, Sábado, 23 de Janciro de 1954

I

,j.

}

,

j_

, O ESTADO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ...'*' ...

o in ema s'
I·

.

-

I
O TESOURO DO

'�, I
,I ti I :.. No pr���;O "C N HOJE:
As 16,30 - 19,30 _ 21,15hs. omp. ac.

T d P Preços 7,00 - 3,50. I
W I D' do as as ersonagens , I a t isney, o crea or de memoráveis realizaçõesImp. até 10 anos. t d d h dque mais encantaram a sua I no se or o esen o anima o, como sejam BRANCA

__

DE NEVE E OS SETE ANÕES, A GATA. BORRA-

.iN i ii P ,1 " l LHEIRA, e outras tantas peliculas que encantaram a

fM J a e,�ti Q. v�lhos e crianças, nos apresenta agora esta obra mara-
.

. vilhosa e repleta de encantamentos, que se chama ALI-
senta: As 17 - 20hs. CE NO PAÍS DAS MARAVILHAS. Acompanhá este

oa la. Vara da comarca de ALICE NO PAIZ DAS.
.

Walt DISNEY em:' I filme, mais um d?,cumentário da s�rie Maravilhas da

Florianópolis 'Estado ,:"f,-, MARAVILHAS ALICE NO PAIZ DAS

I
Natureza, da qual ja conhecemos A-ILHA DAS FOCAS.

�:�:� et�.ata;ina" n.a'for�t�l. "ACi'RADECIMEN,TO' ,No Programa: MARAVILHAS AMANHÃ:
000

,_

Comp. Nac, No programa: MOULIN ROUGE (Moulin Rouge)
Faz saber aos que o pre- Vva. Eugênia da Costa Meira, irmãos, filhos, cunha- Preços: 7,60 - 3,50 Comp. Nac. Espetacular realização de John Huston, em Techní-

'sente edital de segunda pra- dos e sobrinhos, agradecem aos drs. Newton d'Avila e Livre. / Preços 7,60,- 3,50. I coloro Focalizando a vida de Toulouse- Lautrec, apre-

A t P ,. I d di
-

di d d t Livre,
senta JOSE' FERRER, o magnífico ator de Cyrano de,

ca e leilão, com o prazo de r ur ererra, pe a e icaçao ispensa a uran e a en- "

.

t di dAI
fermidade que vitimou sua irmã, cunhada e tia Rosalina Bergerac., em um trabalho impressionante, atuando ao.

vm e las VIrem, ou e e da CostaBl'ito.·
, --- �. -. lado de Colette Marchand, Suzanne FIon, 'Zsa Zsa Ga-

conhecimento tiverem, que, � Agradecimentos também à irmã Diretora da Ma- �,II. iiW.
bar e um grande elenco. .

,DO dia doze (12) de fevc-I ternidade "Dr. Carlos CO,rr.êa',', que colocou à, disposição
I

As 16 e 20hs. 'J"'ZI,tt Sobre esta obra do realizador de O TESOURO DE

t d f f I - ------ �TERHA MADRE e O ;:"1 CREDO' DAS JOIAS Monl'z
rt:iro, próx,imo vindouro_,. à.c; u o o que osse �ecessarlO as en ermas.

./ ,'KI'rk DOUGLAS _ Eve
'

.

Vianna de o CORREIO DA MANHÃ, do Rio de Janei-
14 horas a frente do edífí-

f'
..

h' h' l\ITILLER em'
As 20hs. di t t

.

,
. En im, aos VIZll1 Os e amigos que acompan .aram a .

m,
., 1'0, isse, en re ou ras 'COIsas, o seguinte - "é' um filme

,

d PI" d J ti
r Oscarito - Mariém d iderá I' A

CIO o 1'1 acio a us Iça, a Iocnça e enviaram telegramas e cartões de pêsames à A FLORESTA MALDITA e, consi erave ll;tp�rt�ncia - exuberante, nervoso,

Praça Pereira e Oliveira, 'amília, Roy ROGERS em:
em- cerroc. con«- a r:.j'ú!'2ua l p0Ci.1 que o ilustrou.

nesta Capital, o' porteiro BOB OS CE'OS DE I E COM ESSE QUE EU MOULIN ROUGE, estará em cartaz em nossos ci-
"lemaS, a partir de domingo.

'

dos auditórios do Juízo tr,,-, NEVADA ,I
VOU

rá a público pregão de ven-. Conto do Seriado:
No programa:

da e.leilão, à quem mais der I 'O PORTO FANTASMA Comp. Nac.

e maior lanço oferecer o se- No programa: ' �reços 6}20 - 3,50.

guinte: Uma casa, constsui- Com êste VAlol!' VoS. Comp, Nac. imp, atá 14 anos ..

na de. tijolos, coberta de t2-
.

Abrirct.llmb. contA que
I lhe renderi. ju ..o com·

lhas, forrada, assoalhada e pensb.dor
envidraçada, com diversos

I e

- §smIlss55�ê��.IIJ§ leV6r';' p6rA SU6 residin-

compartimentos, em bom eie, um lindo e útil presente:
estado de «cnservação, si- 'umBELíSSIMO eOFREde AÇO aROMADO.

tuada nesta cidade à rua .,...,
NCO AGP"O�I!ChOJO'e"LNOVA0Ruy Barbosa, n. 1, e o seu D r,

'R.w.o. c7' , 16-'"respectivo terreno, medin- ,�
_--- FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA __......";;;;.e..,.•

do de frente dezenove me-

L')3 e sessenta centímetros

(19m,60), fazendo frente à

mesma ruaRuy Barbosa e

fundos ao mar; confrontan
do, por :'1!l1 lado, com pro

priedade de João Vieira e,

pelo «utro, com dita 'do es,

pól-o Qê Alexandre Moysés _

.Jorge, avaliada pela quan
tia de U:!I1to e sess�nta' mil
cruzeiros (Cr$ 160.000,00):
Dito unóvel foi adquirido
V r herança em virtude do

falecimento de Alexandre
,

'

Moysés Jorge, conforme
formal' de partilha expedido I
r-elo iuíz� de Direito.da 2a.l
'Vara desta comárca, em 23

de fevereiro de 1939, estan
do o )11.=S:110 gravado com ,.ri l � ';_�
cláusula de susufruto vítalí-]
cio a favor de d. Helena
Nader" .. .�.

n irnó .,�l em referência f(�{. ,��7�&
pennorado a João Assad'I�;Nader. tra ação executiva ' f

que llUil'r;1(;Ve Roberto Mul

ler, :8, P:-11:U que chegue ao

conh.lCc)t�1tllto de, todos, .. ,

man,-l!,.l expedir' o presentt;!
..Jital que será afixado m)

;ugar do costume e publi
cado na fonna da lei. Dado

e l,assa�!() nesta Gidade de
Florianópolis, aos 18 .dias do
mA; c3fJ jant-il'o do- ano. de

mil novt'cedos e c�nquenta
e quatro. Eu, Hygino Luiz

Gonzag�l, escrivão, o sub.��

(!l·,"!Vi. (Assinado)_}\IIanoel
Barbüsa .de Lacerda,- juiz d,�

.----�_.-�"��, 'Costureiras e Auxilíare·s de
I

Vende-se Costura
Plecisam-se Costureiras e auxiliares de costura

com bastante prática' em.. confecções de crianças.
V�nde-se um Instituto de Serviço permanente.

'

Tratar à rua Saldanha Marinho. 127.

Edllal

infância, voltam a viver

num espetáculo Maravilho

so. WALT DISNEY apre-

!
PRECISA

\ �

JUíZO DE DIREITO DA la

VARA DA 'COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS

___./

A ,MODELAR

.

Participação
Edital de segunda praça e I

leilão com o prazo de
20 dias/'

O 'doutor Manoel Barbosa
de Lacerda, juiz de direito
da la. Vara, em exercício
do cargo de juiz de direito

Jorge Kotzias e Senhora, participam aos
.

parentes
e' amigos o nascimento de seu filho, JORGE ANAS

TÁCIO, ocorrido no dia- 14, na Maternidade "São Se
bastião".

OS TRtS RECRUTAS

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 1Q anos.

DOMINGO DIA 31

ATENÇÃO:As 11 - 20hs.

Johnny SHEFFIELD

t
Donald WOOD em:

Em virtude da Grande

'/
Falta de Níquel,' a EMPRE
ZA solicita, encarecidamen
te, a cooperação de seus

distintos frequentadores,
trazendo o' DINHEIRO

:rROCADO, pelo que agra

decem, antecipadamente.

'NOVENA
:�;:r:...

.

,�f,��,) NOVENA DE N. SENHO

RA DO SAGRADO

CORAÇÃO

Dia 23 do corrente, sába

do, novamente será realiza

da e�sa poderosa devoção,
rezada logo após à Missa

das 6 horas, na Capela do

I
Asilo' das Órfãs, exceto aos

domingos, que acompanhara
o horário da Benção 'do

I
Santissimo, às 4 horas da

tarde.

A Comissã'õ

Beleza com todos os re-

quisitos nlodernos e

com-Ipletamente novo,
\

. Situado na cidade de I

I Brusque, rua Conselheiro
I

Hui Barbosa, edif. Ma-

1 iolli.
A tratar no local.

âgradecimento;,.o. '9;- f •

'. �( -'( .. _,._ i" f ...

,

A Srta. !'u'i�a Sâlum, �gradece penhoradamente a

t�)UOS quantos lhe '::n\'ifll'am flores e cartões et'
pass.unento, de .seu iima«, FÁBIO SALU1Vl e

p a�
n:esmo ten_lRo, cpnv!�a aos ,pa�entes e amigos p;ra �ssis
t3Ire1f11. a mdI�sa26d�, sétimo dia a realizar-se na Catedral"
a. eira, la ,�, 7 horas.. '

'

............................................

BODAS ,DE
OURO

EMPREGADA
Precisa-se de uma boa

.�mpregada, que saiba cosi
nhar. Tratar à Rua Bulcão
Viana (Praça da Bandeira)
49.

Veúde-se um automóvel
"Oldsmobíls" 41, bem equi
pado. Pneus novos, rádio
I'

. ,

pintura e equipamento Ila-
mante. Prêço de o�asiã(),
Tratar com Adão na por

taria do Hotei Metropol a

qualquer hora.

GREGÓRIO PHILIPPI
e SENHORA, vêem trans
correr amanhã a data fes
tiva de suas BÔDAS DE
OURO. Sem dúvida algu
ma, grandes serão as 'ma
nifestàções de carinho e

aprêço que serão tributa
(Ias ao velho revolucioná
rio de 30 e sua digna espô-
-sa. Os de "O ESTADO",
reverencíadamente levam
suas homenagens ao dito
so casal.

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

CASA LEILA'
DE

EDY, Luz de Moura
,I •

-

Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, eu

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

,.

Rua Tenente Siloeira Edificio�. Catarina,
Florianc!polis - S, Cataruui.

'

Expresso São Jorge
- ll:�RIAMENTE -

FLORIAN�RdtIS - BLUMENAU
,_ AGENCIA -

.

1.,'ACIQJjE
�';

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__� __; �_..::.Florianópolis, Sábado, 23 de Janeiro de 1954

JUIZO DE DIREITO DA C"; L -Ie Proc. Civil, no que
COMARCA DE BIGUAÇU se refere cos interessados

JUIZO DE DIREITO D,\ que faz uma estrada, fun-
i"certos. Custas afinal. Bi- COMARCA DE BIGUAÇU I.dos de 800 m: que os fa�

guaçu, 5-1-54. (Ass.) Abe-
�. com uns morros, confron

lardo
. da Costa Arantes

Edital ele eitação com. o pru- tando ao Norte e ao Sul

Juiz de Djreit�. E para chc- zo de tl'irlta (30) dias com quem de 'direito. 2) _
Tem o requerente, por si ; .. '�"

O 1 t Ab 1 d d
Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

teressados I.'<L sa o presente
l 'Jl1 .01' e ar o '.1 e antecessores, a posse
r' REIRO de 1954: '

edital co.u Õ prazo de trin-
Costa '\rômIes,- Juiz de Di· mansa, pacífica, sem inter- dido da Silva. Feita a con

ta (30). dias, publicado e
reíto da Comarca de Bi - 'rupção nem oposição e com clusão, foi' -ex�rado o se

afixado na forma da lei. Da- guaçu, Estado de Santa Ca- o ânimo de dono, visto que guinte despafP.�: Designe o

do e passado nesta cidade tarina, na forma da. lei, et-i, fez benefeitorias, planta, Sr. Escrivão 'dia e hora pa

de Biguaru, aos sete dias do)
Faz sabei' aos que o pre- cria e mora sôbre o imóvel ra a inquirição das teste

mês de janeiro do ano d�
sente edital virem ou dele em el?raço, tal como os pos- munhas arroladas, Bigua

mil l�Ovfcelltos e clnouenta
_conhecimento tiverem que, seiros anteriores, dos quais çu, 6-11-53. (Ass.) João

e quatro. Eu, Orlando Ro- por parte de
.

ANATO'LIO comprou as partes que a:' Candido da Silva. Procedi

mão (�e Faria, Escrivão a
JU'LIO VICENTE, por seu gora formam o terreno uso- da a justificação, foi esta

f'
- ,

advogado Dr. Acácio Zél- lend d t
.

1 d d
iz dacfilo�;a{ar e' subscr«- capien o, sen o esi a posse JU ga 'a por sentença o

vi."Bigu"lçu,-7 de janeiro de' rrio da Silva, lhe foi dirigi- demais' de trinta anos. 3) teôr seguinte: Vistos ,etc.

ln -4 (1\
.' d' b

da a petição do' teôr se- - Não possuindo títulos Julgo por t
.

:,;) Assrna o) A elardo _

sen ença a JUS-

da Costa Arantes, Juiz de guint�: .- Exmo Sr
..
Juiz legaj� �ôbre o i,m.óvel, quer tificação p�oduzida pelo Para mais informações dirijam-se à �

.

!

Direito. Confere com o ori�

f
de Direito da Comarca de adquirir o domínio do mes- Reqte. Anatolio Julio Vi- EMPRESA NACIONAL DE ��AVEGAÇÃO IlOEPCKE

ginal afixado no lugar d'e Biguaçu. Anatólio Júlio mo, com fundamento', �QS I cente. pa,r� .que prod.uza os IRua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212

cosn.me O Escrivão: 01" Vicente, brasileilro, soltei- arts. 550 e 552 do Código seus. jurídicos e legais efeí-

lcsui« lÚ;1nâo de Earia. ro, lavrador, residente e do- Civil e de acôrdo com o art. tos. Citem-se os eonfinan-
•••••••••••••••••� o..

, miciliado .nó logar

Estiva,
454 do Código do Processo tes do imóvel, o Dr. Pro- Lotes a vend a'______

do Infernmho, neste Muni Civil. Assim, requer a V. motor Público e por pre-

cipio, vem, por seu advo-t Excia., se digne 'ouvir as catória dirigida ao JU1'ZO U-It" 1 t
.,
d

,./
imos o es, na praia a Saudade, em Coqueiros '

V di gado infra assinado, inseri- testemunhas adeant� arro- da 4a Vara da Comarca da ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", con�
,en e-se to na O,A.B., sob n? 512, e ladas, as quais comparece- Capital _ o domínio da 15 metros de frente, area de 400 metros quadrados ser-

P
.

d com escritório nesta Cida-
-

J'
.

d d U
-

vidos de agua encanada e luz.
'

01' .motivo e mudança rao em U1ZO, m epen eu- niao. Os interessados in-

um Bar Café �estaurante Ie, iniciar uma ação de uso- temente de intimação, pro- certos deverão ser citados I

bem instalado com boa capiâo, para o que expõe e cedendo-se a justificacão por edital na forma do art.

freguesia, o melhor ponto
no final requer a V. Exa., "ab-initio" e, j�lgad'a. e�ta 455 § 10 do Cod. de Proo.

�
I·

do Mercado Municipal de o seguinte: _ Possue o Su- se proceda de ac8rdo com Civil. Custas afinal. Biguaí �E D I T A La
Itajaí. plicante, sito na Estiva-do .J disposto no art. 455 e çu,�5-1-54. (Ass.) Abelardo [

.
-

Tratar no mesmo com Inferninho, um terreno �

seus paragrafes, julgando da Costa Arantes, Juizo de E.D I T A L N° 1
.

�

Edú Veríssimo. com a área de 743.000 m2, V. Excia., após, a presente Direito. E para que che- t F 'bl'
dividido em .três partes, ação precedente a fim de' h .

� I aço pu lCO para conhecimento dos interessados
gue ao con ecimento dos que d f id d d

.

• _
•

I ,e con orml a e com o espacho exarado pelo Sr.
como segue; a) --:- 437.400 adquirir o Suplicante, o mteressados, manda passar I

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

m2, -tendo a Oeste 2'W m. necessario título para a o presente edital com o pra-
�

rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partir
Norte 1.'670 m. Sul 1.570 m. transcrição no registro, con- zo de trinta (30) dias pu-

da presente data, obedecerá rigorosamente o disposto
confrontando ao Norte com forme o disposto no art. 456 bll d

.

f' d f' no artigo 26, letra "b", da Consolidação das Leis do
ica o e a ixa o na orma Imp t d C

.

di
d C í., "

os o .0 onsumo, assim iscriminado: .' .

o .P.G. co-citado acima. da leI. Dado e passado nes-I de 2 de Janeiro a 31 de marco �para o t'
d d· ..

•

_ s que lverem

an o a presente o valôr ta Cldade de Blguacu, aos. de renovar as respectivas "Patentes de Registro" desde
de Cr$ 2.100,00, e com os oito dias do mês de janei- I que tenh�m solicitad? a renovação até o último dia útil

documentos juntos, pede ro do ano de mil novecen-I de ieverelr,? de cada ano, pagando o emolumento inte-

deferl'mento. B' t'
. : grá , de acordo com o do ano anterior se antes de ven

Iguaçu, 5" os e cmquenta e quatro cid AI '

'
-

de
-

'. o aque e prazo, termmaJtem o comércio ou o fabrico'
novembro de 1953. �u, Orla�d_o Ro�ao de _�a- I

os ��ntribuinl;es que, não" ttm�aJ? pago os emolument��
(,4,$s.) Acácio� Zélnio _ .da llª, Escrlvao_ o .hz. _da!ilº;- ti'!.:--"pa�t.: �:�A R��ls_�:.? _

�t:_�8 .d: .fe�ereiro,_deve_ião�
Silva, Selada com estampi- grafar e subscrevi. paga2fõs, Cle acordo com ai letra llllcwl ile sua firma

lhas estaduais no valôr' de B'g' 8 d'
"

d
dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a 20

1 uaçu, e Janeno . e' de �.arço, os de letr? "A" a "H"; de 6 a 10 ou de 21
Cr$ 3,50, inutilizadas. Re- 1954. a 25 de março, os de letra "I" ,li "O"; de 11 a 15 ou de
lação das testemunhàs: 1 (Ass.) Abelardo da Cos- 26 a 31 de março, os de 'letra "P" a "Z".
_ Vaidemiro José adriano. ta Arantes _ Juiz de Di- Ou�r�ssim, in�ormo, para esclarecimento de quais-
2 _ Manuel Joaquim. :3 _ reíto. quer duvl�as surgidas, quanto ao assunto em questão,
Pantaleão He'nrique Car- Confére ..

.que a Alfandega de Floriantlpblis" por intermédio de
com o orlgmal seu quadro de Agentes Fiscais, estará a disposicão de

doso. Em dita petição foi afixado no logar de costu- quem interessar. -

•

dado o seguinte despacho: me. I Alfândega de Florianópolis '"'em 13 de\ janeiro de·

A. a conclusão. Biguaçu, O Escrivão: _ O 1 d
11954. .

'

l' au o I FREDERICO
5-11-53. (Ass.) João Can- Romãõ de Faria. ' Interino

PLATT-- Escriturário Clàsse "E",

o E�TAlJU

Edital de cita.ção com o prc
zo de (30) dias

.

O doutor Abelardo da gar ao conhec-imento dos in
. Costa Arantes, juiz de di
reito da comarca de Bi

guaçu, Estado de. Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem que,

por parte de Aloisio Rober

lo Decker, por 'seu assisten
te judiciário dr: Acácio za.
nio da Sil'{a,_lh� -foi di,rigi
da a petição do teor segu�n-'
te: Exmo. sr .dr. juiz de
direito da,co�arca de. Bi

guaçu. Aloisio Roberto De:
cker, brasileiro, casado, la
vrador, residente em Três
Riachos neste município,
por seu assistente judiciá-

. rio infra-assinado, queren
do prOlllover urra ação de

'!l20capião, expõe e. no final
re quer a v. excia., o seguin
te: 1 _ Possue o Suplican
ie um terreno situado no

lugar Três Riachos, tendo a

área de 108.900
�

m2., fazen-
20 frente COUl terrasde her
,\"iros de Franclsco Joa
quim do Amaral, fundos
com quem de direito, Norte
com Manoel Inácio da Luz
:, Sul com Manoel Frutuoso

Machado, i8ndo 165m. por
6f10nl. 2 _ Temo requeren
tE por si e seu antecessor,
a lJosse }Y:msa e pacífica,
; m interrl.pção nem oposi
I?::O e CJm -o ânimo de dono,
h" lllais de trinta anos. 3 _

Não�possuindo títulos sôbre
() imóvel quer adquirir

�

o

uurnínio
'

do
- �

mesino, com

h:ndamenb no art. 55� e

f);j2 do Córligo Civil e de
.:-:;:ôrdo tOlll o art. 454 do

C6d�go do Frocesso Civil.
/\ �sim, 1 cql1fl' a v. excia.,
��e digue< ouvir as testem'l!-I
_ has ahaixo arroladas as, .j�hl�

("uai� _�Jl'l,pàl'ecerão em Juí-I ��".-IIIII!!
20 m1qA�r.dentemente de

ir1timaçfto, procedendo-se a

}ustificaçã':J "ab initio" e,

�ulgada esta se proceda de
acôrdo CO'11 o disposto no

art, 455 Cio C. P. C. e seus

r:Drágra�')�, sendo' após, jul
gac!3 por v: roxeia., a preseI1-
te àção prl!eeodente, de acôr
d .• com o art. 456 do C.' P.

,. C'.. a fim (1-:; adquírir o Su·

f.licante, o necessário títu11)

.lo PAULO
RIO?

�
C��

......__ - - ._-- .". - :-..-_

Vende-se
URGENTE

Por motivo de viagem
vende-se uma casa de se

cos e molhados à Rua Ma-Ijor' Costa n. 136 por preço
de ocasião tendo a mesma

comodo para família até 6

pessôas aluguel favorável
talões referentes aos impos- aproveitem ver e tratar na

t;,s p, ,�derimento. Bí., mesma com o proprietário.

guar\ 12 de o�t�bro, �e I Informações: Rua Bo-
195..... ,Ass.1 AcaclO Zelmo. caiuva, 225.
da- Silva. Rel,ação dªs teste-

I
Negócio á' vista. Preço

munhas: 1 ---'" Bernardi _() Cr$ 28.000,00.
João Francisco. 2 _ M lo

}Iara a trans('rição no regis
tro. D.1ud,. • esta o .valor de
Cr$ 2.100,00 e juntando c<;

noel Inácio da ,Luz. 3

Francisco Posa. Em a dFol

pptição foi exarado o Se"

guintt Of;S}..:lCho: A. Desig·
" _

d
Uma casa de esquina com

lie o sr, J:'3ci'Ívao ia e hora

para a inCjuirição Idas teste..
100 metros quadrados de

, terrer.o, sita à rua General
munnas a:':'oladas, ciente o

dr. Promotor Públic'o. Bi- 8WfTICOurt, n. 132, com

guaçu. ]2 .. 10-53. (Ass.) João
Tl'avc,:sa Ur�ssanga. Tra

Cândido da Silva. Procedi-
. tal' com José M. Fortkamp ,

\ r.la Felipe Sçhmidt, n. 36..
Fone 3.087.

·Yende-se

da a jusf ifieação- foi esta

jUlgHU3 T'OI' sentença do teer

segui.1te.· Vistos, etc. Julgll. C
�

ror ;:;entf>uça a justificação asa· para
promovida pelo Reqte. A· I g10isio noherto Decker, para a � ar
que pr·' du:!a seus jurídic{ls Aluga-se uma . casa de
e legais .:Íd.to,s, Faça-se a material (Nova) sita à rua

Cit"lt;:io dós umfitlantes (h Pedro Demôro 1612, (Can-
im.óvel e do dr. Promobr to - ,Estreito) .

IPúblieo. Cumpra-se Q d

.. :.�.'-I Tratar

n.a
Rua Saldanha

1;;1hro__;posto ll(). art., 45.� § 10 dll. lV.IariJJ.h.o l2;}. .

1
I

Ter reno Navio-Motor «Carl
Lueal de fotoro �

.
- RAPIDEZ - CONFO�TO :- SEGURANÇA �

Hoeocke))
Viagens entre FLORIANÚFOLIS e RIO DE JANEIHO

Escalas intermediárias em ltajaí � Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.

Vende-se um

proximidades da
50 Distrito Naval
Grande" meªihdo

lotê nas

Vila do
"Pedra

10x26. ITINERÁRIO -DO NM. "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTÁ
Fpolis ltajaí Rio Santos

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

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

Domingos Teodoro, João
Damaceno Mendes e her-
deiros de João Nazário;
Sul com o requerente e

Leste com o rio Inferninho.
b) � área de 145.600' m2,
tendo ao N:orte 350 m. Sul
500 m. e de profundidade
345 m. confrontando ao

norte com herdeiros de
Manuel Nazário dos San-

tos, Sul com herdeiros de
Bernardino Nazário dos
Santos e Manoel Marcelino
Leste com uma estrada e

Oeste com o rio Inferninho.
�) _ 160.000 m2, tendo
�OO m de frente à Oeste,

Um
,.

produto digno
do mundo

/

!

Aprelfnrando o Novo Modêlo '''120''

. A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

12�. se fa�z notar em _todos os serviço_s que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. num,a só

mãquina, eficiência e pre$teza - ti. altura' ctas:' çres
centes eXigênCias (los tr'abalhQs -.de

�

eséritório:-' e a

famosa tradição G�STETNER, o DUJ?�càdor 120 -

prod"!z cópias perfe·i.tas. oferece grande Simplicidade
no seu manejo, apl'eserita uma aparência sóbria

. ê ele ,ante e é prottgidO, por'-uma garantia que inclue
visita mecânica mensal por 1·2 meses. peç_a uma.. .

demonstração. sem qualquer compromisso de lua par"
le. no momento que lhe seja mais conveniente-
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dia 21 do corrente, aprovou
o termo de acôrdo celebra
do entre o Estado de Santa

Catarina e a União, segun
do o qual a União irá entre

gar ao. Estado, parcelada",
mente, a importância de um

milhão de cruzeiros, des

tinada à construção da Es

cola Normal de Araranguá.
E' oportuno esclarecer

qu�e a importância em aprê
çc destina-se

_

ao prossegui
mento das obras do GINA

sio DE 'ARARANGUA';
paralizadas há mais de tres

'-imos, e, que, agora, repenti
namente, .fransfoa..mam-se

em. Escola Normal. '

No dia 23 de junho de

1952, a Assembléia Legisla-
tiva aprovou um requeri
mento, muito bem justifica
do e documentado, de' auto
'ria do snr. Deputado .Leei-

am Slovinski, ilustre repre

sentante pessedista daquele
municipio, nó qual aquele
parlamentar encaminhava
ao snr Ministro da Educa-

ção, farta, documentação e

relativa ao Ginasio de Ara-

, , te? providencias para termi

nação da obra.
Atendendo à solicitação,

qual, por sua vez, entrega
rá á Prefeitura de Araran-

·,guá.
A obra vem sendo cons

-tl·\:tida exclusivamente com

recursos do Govêrno Fede
ral. O Govêrno de:> Estado
nada contri1:)uído;tem

lausen já iniciou: a assis

tência técnica, graças ao

-Ghízzo, ficará a cargo de
um tal Corazza, filho trazí

do especialmente de Ca

xias, que se intitula cons

trutor, porém não passa de
mau pedreiro. Segundo
consta, o tal Corazza vai

perceber á conta de UM

\!1ILH�O DE CRUZEIROS,

sos.

EUlpré�timo
F�deral à
Varig

a Prefeitura Municipal de ,RIO, 22 (V.A) - Che

Aral:anguá, a que� estava 160U hoje, ao Rio, em avião
confIada a construçao, aban- da carreira da ,VARIG, °
donou-a co�pletamente, Isr. Leonel Brizola, secretá-
tendo apodrecIdo toda ma- .

d Ob P 'bl' d
.

'

'. ITlO as ras u lCas o
delra da cumeeIra e se que- -

'

1 d d 't 'd' t
Rio Grande do Sul. Sua

- )1'a o gran e 'par e as e-

lh.as.
-

viagem à capital da Repú-
O ex-Prefeito Afonso blica 'Pre�de-se ao ato 'de

Ghizzo. chefe político da assinatura do empréstimo
UDN, egoista como sempre, concedido à VARIG, a fim
mau administrador; .em de que essa tradicional em�
1949 e 1950, recebe� do sr.

prêsa\de transportés aéreos
Ministro da Educação, pa-,

adquira rios Estados Unidos
ra a construção do Ginásio,
a importância de Cr$ ....

uma frota de modernissi

� 550.000,00. S�m concorren-
I

mos aviões "Super-Constel-
, I

cia pública, sem construtor .lation". O sr. Leonel B1'izo-

responsável, deu início, á Il� representou o govêrno do
obra, tendo gasto a mais do I

E t d l' t'

" s a o, que ava lza a rao-

que recebeu, Cr$ 165.510,50
'

.

,

- .

t Ih sação realizada entre o Ban-
e nao consegUlu �e a ar o

'

,

,

prédio; essa importância se i
co do Brasil e a VARIG.

f

Ibandontu a U. ,O.: N. e
Ingressou no P. S. D.

com· varios recursos, os
, maJas, e ao brigadeiro Edu

quais foram distribuidos j
ga Camara Civel e ao de-

ardo Gomes, pr,esidente da
bre não fem vêz. Emquan-, , Comissão Mista Mi,litar

d
'

1 d ,sembargador, Espinola.to per urar o ,consu a o I
_ Brfl!'il-Estados Unidos, que

'd .

t O d d I Nao se conformando com '

11 ems a. s mora ores os
.. i _ • o foram esperar no aeropor-

'b 't d I'
tal dlstl'lbUlCaO, a fIrma,

case res encarapl a os aI"
�

-

d
to.

,

d
. , evantou a e:x:ceçao e sus-

.10 cocoruto , os morros, Ja" . -

d' d
..�

conheceram_o lançador da pelçao, lzen o q.ue o de- L\CORDOS. COMER-,
Pref�itura .. E. estão gemen- sembargador Espmola era

r;IAIS: COM A AUS- 'Id .

'

t b
devedor ao Banco do Bra- -

o com os lmpos os a S'4-D-
sil! não podendo' 'assim fi- rRIA, GRECIA E PO- ,

�dos e desumanos. Gente que I ONIA
d d d f· 'gllrar .como relator do fei- • "

an a
_ �snu a ,e ammta,
"I to.

lançada'impiedosamente pe- RIO, 22 (V. A.) - Rea-
io fisco, para ,aumentar as; Instruida a exceção, fi- lizaram-se onte,m no Palá

possibili��des financeiras de
cou apurado que em certa I cio do It ,'naratí às cerijuo

uma administração farolês- época o desembargador ha- Il;às de troca de notas coin
ca. Déspindo, mais. e mais,

,

via figurado como devedor a embaixada da Austria e,

esquálidos farrapos,hupla-, do Banco, mas, _o titulo há éom as l�gJções da Grécia
nos. 'Inanindo, progressiva- muito estava liquidado. e da Polonia, relatIvas à
mente, mulheres e crianç�s, Em consequência,' por prorrogação até' 31 de mar

tirando-lhes mag.ros cruzei-
i l.r:animidade o Tribunal re- 'ço próximo da 'vigência das

,ros, para encher a burr,a da, j2itúu a, exceção, devendo 'lista. d� mercadorias com
..

l'd d III D 'd'a I
'

I'lmmClpa 1 a e.:,: eCl 1 �a- ; <::;�im o desemôargador Es- o'> dois primeiros países' e I
mente, pobre nao tem vez, pinola figurar como relator e " acorr 0S de comércio e!
na era ,!denis:a." _�.

- : , .

.:' -l' dos, feitos, or_�undos da exe,- de :��gall}eIitoi;;' com a POlõ-II,.

_

...:- ,BUM ,'ução de sentença..
-

,
. , ���.�-,,�-

na Argenlina I

TI,M .. .)

Ginásio ou Escola lor-Impressões
mal em 'Iraringuá 1 do novI elbaixadár do Brasil.

-

RIO, �22 (V. A)' - En- tina, convocada pelo minis- exilado político.
A Assembléia, Legíslatí- eleve até hoje, a qual soma- contra-se nesta caPi.tal 0,sr.�.,1,'o.dO Exterior." I Tenh,o Ol.lze an�s de vida

va do ':Estado na sessão do da ao montante dos prejui- I d A h dOrlando Leite Ribeiro, ohe- I
'Aco hen o os represen- na rgentína, con ecen o

zos que advieram em vírtu- , 1-
fe da representação diplo-. tantes da imprensa, aquele todas as camadas, do país.de do completo' abandono, ,-

I
lt iará d C' $ .nática do Brasil n� .Argen�

I

diplomata,. a um.a pergun.ta IDeixei lá amigos, que hojeu rapassara e r· ..... ,

. I
_

300.0.0.0.,00, por que é res- .ina. Veio ele participar da de como tinha .§ldo rece�ldo Isao elemento� destacados da

�oa�:�:l op�!�::�da�;iZ:� �::f::!:i:�:sd�q::b:::::� ::: República
do �rata,/iS-,1 :::��,�ca e do trabalhismo 10-

gundo consta, teria havido,
nos países da América La- "Fui muito bem recebido. Passando a outro assun-

marmelausen; atualmente, ..

Aliás, há uma explicação, é to, o embaixador Orlando
segundo consta, a marma- ,I '\

'

a terceira vez que desem- Leite Ribeiro deu estas in-

I barco em Buenos- Aires pa-
I
formações: "Há grande ex

ra exercer atividade' diplo-Ipectativa na Argentina "em
mática. F�i, em certa oca. itorno da fixação dos novos

sião, como secretário do em-
I
preços pará o comércio en-

baixador Rodrigues Alves e
I
tre �s dois paí�es e creio se

As reclamacõe� são'- diâ- co��areci também' a Bue-
I
chegará a um excelente a- J"

ria�. �uasiA i�p:rtine�tes; tnos Àires para assinar o tra- :côrdo. Encontra-se mesmo r
!Mas eles .te� �azao. Nao � !1adQ

de paz entre a Bolívia
.

aqui uma comissão .que es

que O cristão se abala, la
e o Paraguai. Ademais, -es- tuda o assunto com cuidado

dos confins do demo, para, . ' .: , I .

como antes, polpudos ven- .

b 'd'.
,tt:\'e cinco anos alí, como 2 conhecimento de causa".

cimentos. Não' será surpre- se su meter a exame me 1-
-.

co' e levar o remédio e de
sa se � obra não for con-

cluida, por falta de recur- pois, neca de medicamen
tos? A Assistência- Munící
pal está desservindo o pú

Chama-se a atenção do blico, porque não dispõe de
Govêrno do Estado para a elementos para. satisfazer o

responsabilidade que assu- receituário médico. De que
me perante o Govêrno Fe- serve, ou adianta, uma re

iei'al com a aplicação' da ceita de medicamentos nas
do à imprensa; o novo dire- tivo _:_ adiantou o diretor

referida \Jmportâncià. Não, .nãos de um pobre, se êle tor .do Instituto Benjamin lo Instituto Benjamin Cons

� possível confiar-se a

cons-! não pode adquirí-Ios? Pre- Constant, engenheiro Hen- tant - � fazer um levanta-
ranguá, solicitando urgen- d b

'

trução uma o ra como a- sentemente, fóra o cálcio ou rique ....Bevilaqua- Frankel, -nento minucioso das possí-
luelá a individues sem res- um xaropinho, nada mais disse que no seu modo de oilídades que se oferecem
ponsabilídade. pode fornecer aquele (ou-' pensar não b�sta dar ao ce- aos cegos na fase atual do
Que sirva isto de aviso. trora) <útil departamento

o Ministro da Educacão ce-
'I' h go apenas in,strução e' pro- nosso desenvolvimento eco-. �,Mais escrupu o, mais 0-, municipal. Enquanto os

'lebrou o' acôrdo segundo o 't'd d
'

.,

it
'

b fl'ssa-o mas proporcionar lhe nômíeo, a fim de dar-lhes
,_ ., ,

nes 1 a e, maIs respel o a médicos assistem (de ra- '_, 1:'
-

qual a União 'contrfbulrá .

rbli
. .

d
'

d
'

-O
COIsa pu ica, senhores .do ços cruzados) o desfile dos os meios e �er aproveita o trabalho e condições de in-

com .rnals 'UM MILHA
G

" , '.-

d" I
,

' overno. j indigentes. Com a receita e ,llne iatament-e.
. kpendência pessoal,-de ma-

DE CRUZEIROS, 6lue se-
'

-....' I
sem o remédio. Voltando' Declarou também ,que o ,eira a libertá-los da tutelará entregue ao Estado, o I
pra casa, como vieram, de ministro Antônio Balbino ]º Instituto.
mãos vazias. Logrados 'no Ico 'd' f 't tmpreen eu per e1 amen e
seus direitos, decepcionados,: " bl .

M
.o pro ema, autorIzando a

nas suas esperanças. as '

verba para publicidade (de- I
criação do S��'vJço Nacio_nal

magógica) está sobrando.' de Aproveitamento do Ce

Em' detrimento das drogas go. Esse órgão .contará com

que, possibilitariam a cura, um conselho de quinze
a melhora, de pobres mor- membros, constituid9 por
'tais. ,Que lhes permitiria a

rep:r:esentantes d;:l indústria gou ao Rio, viajando num

volta ao trabalho, ao gaI_lha- quadrimotor da Fôrça Aé-

'pão de .cada dia. Mas -o 'sr. rea Americana, o assistente

Prefeito tem- as vistas vol-�� do secretário da Defesa dos

POLEIRO DE PATO

Recuperação e

mento Racíeaal
. Aproveita
dos Cellos

RIO, 22 (V.A) - Falan- .3 do, comércio. O seu obje-

EM VISI'rA AO BRA
SIL AL1')\ �AUTORI

QAD� NOR,TE-AME-
,

'RICANA

RIO, 22 (V.A) - Che-.

SUSPEIÇÃO POR
DEVER AO 'BANCO

Éstados U�idos para os as
,;;untos de segurança inter

nacional, Frank C. Nash,
cuja comitiva é composta
cos coroneis Riters, Jun
kermann e Rerchkait, e dos

tadas para as
-

coisas de

gr�nde estiló. De repercus
''5ão I gongórica. Que perpe
túem a passagem (negati
va) do maior Prefeito do
sul do mundo. Mas medica
mento (que é bom) para a

pobresa, jámais de la vie.

Pode dar saúde ao próximo,
mas' cartaz (para deputado
\. .

federal) never, never. Uma

O Tribunal de Justiça,
em sessão plena, decidiu
ontem a exceção ,de sus

penção 'levantada pela fir-
tenentes-coroneis Nigra, Bi
lups e Mullen. O assistente

ma J. R., Azeredo contra o

desembargador Eduardo Es-

pinola.
A firma referida, está em

litigio contra o Banco �o

do secretário da defesa dos'

IEstados Unidos, no aeropor
to do Galeão, foi apresenta
d0 pelo coroneÍ Belderlin

den, Chefe da secção norte-

vêz, lá, ,na Prefeitura, um

indigente foi pedir um cai

xão de defunto. Perdeu

meio dia, esperando o sr.

Paulo Fontes. Quando con-

Brasil, tendo sido vencedo-
I

, americana da Comissão Mis-
ra na demanda, que monta

ta Brasil-Estados Unidos ao
a muitos milhões de cru-

marechal Mascarenhas de
zeirc:,:. Mas; na fase da exe-

seguiu enfrentar S. Exa. ou- l\!óu.i_s, chefe dó Estado
cução, o Banco ingressou

rv!aiol' Geral das Fôrças Ar-viu isso: "Caixão de pobre'
é lençol". Dureza das dure
-zas! J\'Ias (infelizmente) po-

Eu Gerval Matos abaÚro-assinado, declaro que não
mais pe1·te)tço 'às fileiras da' União Democrát�a Nacio-

1wl, cujo motivo_' esclareço sem, temeridade de errar.

Modéstia seja a parte que me cabe, mas estou con

victo de que nao háem Ur'llbicí� uma sÓpessôa que ig-.
,nore o que fiz e quanto me dediquei à campanha passa
da em pról da União Democrática Nacional; cheguei ao
cúmulo de contraria1' meu próprio genitôr, contrair ini
mizades e até fazer uso de minhas pequenas economias

para custear as despezas que efetuei com las atividades
do Partido a qu,e pertencia. Mas não sendo meus esfór
cos e, minha dedicação reconhecidQs pelo referido par

tido, 1'esolvo definitiv_amente abandoná-lo e 'decidida
mente ingressar no nobre Partido Social Democrático,
na convicção de que êste partido, tenha pelo menos con

descedência com os seus eleitores. Agora'é que chegue�
à p1'ecisa cóilclusao que, para ser reconhecido e acolhido
dentro do possível, o Joaquinense esclarecido tem que
ser é Pe:ss:_1ista, ista" tanto na situaçiío com�� na oposi-

,
.

Florianópolis, Sábado, 23· de Janeiro de 1!)54

"

•

TUBARÃO
.

Do produtor ao consumidor além de velho
e sábio princípio de Econômía Política, excelente
para o barateamento 'do' custo de viela, é sovado
slongan, muito 'em voga nos anúncios do comércio.
e da Indústria.

Na, verdade, dispensado ou suprimido o lucro
dó intermediário, é natural que- o preço das coisas
diminua.

Na assistência que o Presidente Getúlio Vá1'- .

gas, através, do Ministério da Agricultura, vem dis
pensando aos agricultores e colonos, o papel do sr.

Irineu Bornhausen tem sido apenas o de interm.e
diá1'io do sr. .Cieoiae. Tudo quanto' o Ministério faz,
por ordem do, Presidente Getúlio, na hora de ser

entregue ou inaugurado, recebe a interferência fes- '

teira do nosso Governador, 'que se atira para o res

pectivo local, acompanhado de enorme caravana,
para 'receber os lucros políticos, na qualidade de
uitermeduirio.

Produzir e realizar, que é bom, o SI'. B'ornhau
sen não produz nem realiza. Como todo o inter1lw
diá1'io, explora o trabalho alheio e dele aufere as

vantagens comodas e fáceis do tubarão.
O P.T.B. que elegeu o sr. Getúlio Vargas está

sendo roubado. Cabe-lhe mostrar aos agricultores e

colonos o embuste udenista, cujo govêrno'nem se

quer conserva as estradas para valorizar o auxílio
permanente da União às nossas fontes' produtoras.
Cbmpete-Ihe desmascarar os chupins ud�nildos,
que vêm ao .Estado locupletar-se politicamente' da
assistência de Vargas aos agricultores e colonos,
com o cumulo ainda de atacarem desabr.idamente, o
Presidente, como ocorreu nó Oeste, zona fartàmen,;.
te beneficiada pelo Govêrno Federal. �

CABRESTO

,

Nem mesmo vendo essa traição ao Presidente
Vargas, o' líder do P.T.B. na Assembléia tem a co

ragerp de pelo menos silenciar. No Turvo a U.D.N.
'

fraudou os votos trabalhistas e em São Francisco o

segredo do êxito petebista residüi no ataque fron
tal à inépcia do govêrno c,apitalista do sr. Bornhau
sen. Ainda assim o anedótico líder Paulo Marques
vai ao jornal ,palaciano e afirma que o P.T.B. deve
continuar explorado pela U.D.N. Não será demais
recordar aqui que esse líder de bobagem, há um

ano, saiu da conven,ção do seu partido cOJ;n um 'can
didato por ela escolhido 'para a Presidênda da As- :
sembléia e, em lá chegando, traiu o P.T.B., votan�
do em outro candidato. A expressão pdlítica do sr.

Paulo Marques é tão assinalada, que o Diário da
Manhã, recebendo a sua palpitante entrevista, pu
blicou-a numa página onde o resto tudo eram anún
cios. Escolheu bem. A entrevista também era maté-
1'Út paga!!!

ORIENTAÇÃO

No caso de Braço do Norte, o P.lD. não votou
,contra o povo. Votou de acôrdo com a orientação
de obedecer a lei, porque fora dela não adianta
criar municípios, uma vez que do recurso dos pre
judiddos o munidpio criado pode desaparecer.
Braço do Norte está-co� á sua criação impugnada.
Depois do julgamento, os que tiverem razão ficam
com.o direitó de promover festas como as do Fla

mengo, Antes disso,' toda e qualquer acusação a es

tes ou aqueles não passa de demagogiq!

NA SOl,VIBRA

O imp01·tantíssimo discurso, segundo as gazetas
palacianas, que o sr) Bornhausen pronunciaria em

Curitiba, no Congresso do Café, não teve ressonân
cia alguma; Não o vimos noticiado; em parte algu
ma, pelos jornais e pelos, rádios, que fizeram a co-

-

bertura do Congresso. Sabemos mais, que o sr. Go
vernador voltou buzina de Curitiba. E, ao chegar
aqui, não havia uma só pessoa a ésperá�lo no aero-

, porto, onde S. Exa. esperou quase uma hora por
uma condução. S. Exa., inimigo da sombra, dé ago
ra por frente não vai admiti-la Íifem para o nosso

café. " .
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