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'.. �, 1... tino das relações comerciais ca vizinha, que as refinarias
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...

-i--E""""":-:::=:-N=---=-.-A--:---I-==)--(--:-) poderia deixar de aderir a
entre o nosso pai, e a BoU- de'Cubatão e tôdas a, que

N '.
'

essas manifestações e de via é o de ampliar-se consí- forem construídas no sul-do

também expressar, de ma- der�ve!mente, pois as duas, país consumirao matéria

,

'

"
,

/' neira muito, comovida, os

I
naçoes possuem economias; prima conduzida através da

H
", .,'

d C 'I V·d I R
seus sentimentos pela gran- �ue se :omplementam. Por E-strada de Ferro Brasíl-Bo-

ome,nanem a m,,emorla" ,o e. I 8 amo,s de perda sofric!; não só pe-
esta razao, o acôrdo comer- lfvia, cujos trilhos já atingi-

_
)0 Estado de Santa Catari- cial assinado recentemente ral!l Santa Cruz, cidade bo-

• DI·scursos dos, 1,'lderes da UON 'e ,do PSO
na como pelo Brasil.

em La Paz, apesar de pre- liviana. A par dêste fato,
ver um volume de trocas que por si só seria suficien-Ocioso seria retratar o '

f I d I
muito acima do encontrado te para mostrar o significa-

per i e cidadão e de po i-
em tôdas as estatísticas do do dessas relações comertíco de Vidal Ramos, p01:'- passado, ainda não traduz a ciais, há ainda o do abaste-

DIRETOR

Rubeli' de,
Arruda Ramol

-
'

IEeE.TE'
Dominlo,' F.,
d.' Aquino\

- ,- ,

Na sessão de 19 do cor- em substituição a Lauro .

con�uistas econômicas, se I do país, devido �l semente
l�ente, no Senado, após o MUller, que, renunciara � de,dl,cado a qualquer outra ,. plantada por VlO,'al Ramos

,.
quanto já o fez com maes-

discurso do sr. Ivo de Aqui- função; deputado federal, atividade: escolher, diga- quando governador do Es- tria o nobre senador Ivo importância que terá o co- cimento de estanho e outros

no, publ'cado em nossa úl-
I
depois governador do Esta- mos assim, em troca do bri- tado. Como um dos benefi- d'Aquino, descrevendo a

mércio brasileiro-boliviano, minerais não-ferrosos e a

Ema edição, os srs. lideres do novamente; e, I-0r fim, lho natural da função, pú- cíados por eS';R rr:mde e pa- sua trajetória quer na vida
Para se ter uma idéia dessa ampla possibilidade de colo

da U.D.�. e do P.S D. pro-' Senador Federal. Conseguiu Llíca o sacrífícío pessoal, o triotica iniciativa do ilustre pública provinciana do Es- importância é suficiente cação de produtosnossos no

feriram ás orações que se- Vidal Ramos partir do car- da vida material. Foi o que morto, velho prestar' mais lembrar que nos abastec-ere- mercado, boliviano.lado de Santa Catarina,
'guem: go eletivo mais humilde e Vidal Ramos ,realizou, no esta homenagem, em nome

,-,----

quer no cenário federal.

M
'

H·
-

O SR. FERREIRA DE chegar ao mais alto, proce- mais alto sentido, de todos os catarinenses e E orreu emlnnw"ayntretanto, um elos pon- .

SOUZA: - Sr. Presidente dendo retamente, como ho- Repitamos - foi verea- ao meu propric. �,o homem
,.

.

•
tos focalizados" pelo orador

, quando tive a honra 'de fir- ..mem de bem, 'confirmando. dor, deputado estadual, go- público que nos proporcio- que sucedeu a S. Ex.a, o LONDRES,25 (U.P.) - PREPARAVA NOVO LI-
mar o requeiimento apre- sempre o conceito em que vernador de seu Estado poi nou a felícidade da instru- nobre líder da União De- Noticia-se que um avião. _VRO SÔBRE OS "MAU-
sentado pelo nobre Senador era tido desde a monar- duas vezes, deputado fede- ção superior. ,

.

mocrática Nacional, _

mere- particular em que se encon-
'Ivo D'Aquino por .obter do quia, quando começou sua ral, Senador da República. O SR. FEPHElnA DE

ce a meditação de todos os travam o escritor norte-a-
Senado voto de pesar pela 'lida pública. F morreu sem deixar bens' SOUZA - Eis. S�'. Presi- brasileiros, 1\- ,

.

E t H
.

,
'

_ IUln paIS e merlCano rnes emlng-
morte do antigo, Senador Mas interessante, Sr, morreu pobre, sem poder denote, no aparte com que dque tanto se procura ma- way e sua esposa teria caí o

Vidal Ramos, fi-lo nãp so- Presi.vente - e é bom que, legar a qualquer dos seus me honra o nohr« Senador cular a honra dos políticos, ria região de Kampala (U-
mente como manifestação o salientemos em momento � nada mais do que o nome Francisco Galk.tti, Q eonfir- ,

t f
-

ganda), Teme-se que o es-e se�pre�opo:' une se oca- a -

de opinião individual, co- como êste: - êsse homem honrado, de homem dedica- mação do que vinha dizen lizem exemplos como o de critor e sua esposa tenham
mo desejando prestar uma, que. durante quarenta e do à coisa pública e aue dei- do. Ao patrimônio indivi- perecido.-

I
Vidal Ramos que, depois de

homenagem ao ilustre mor- cinco anos, ocupou diversos 'ou para o povo obras co- dual pequeno a fel' distri- CONFIRMA-SElonga e laborlosa vida pú- -

to, más também em nome e cargos eletivos do seu Mu- :lO estabelecimentos de en- buido por Se,1'3 filhos, se LONDRES, 25 (U.P.),blica, morreu sem deixar
com a responsabilidade dos nicípío, do seu Estado e a- sino, estradas e outras be- substitui o patrimônio mo- C fbens aos seus herdeiros, po- on irma-se que o escritor
meus colegas de bancada -Iinal do seu país, que go- 'lemerêr.cias que concorre- ral, de cultura, de dedicação rém legando uma grande norte-americano Ernest He
da União Democrática

Na_}
vernou sua província duas I Iam para a cívllizacão e o c- de, trabalho que lega não

I herança a todos ·)S brasilei- mingway e sua esposa esta-

cional, nesta Casa. vezes, que teve, assim, tô- adiantamento dos seus coes- só aos seus filh::s, mas a tl)- b d d' ros -,- um patrimmlÍc extra-' vam a 01' o e um avião crever um livro_
Para nó�, Sr. Presidente, das as oportunidades para taduanos, Aos seus herdei- dos os filhos IJO Shl Estado. I. ordinário de beneflc, ios· de britânico do tipo "Cessna",

é sempre interessante sa- pratíc-ar o bem, mas tam- 1'os, aos seus filhos, legou o Estas hovnenag€l1s são ordem intelectual e admirá- que caiu no. Kenya.
lientar as velhas figuras bém para praticar o mal, nome de um homem sério, mais do que ju&ta�,; não pro, veis lições de moral.

'

oue 'co:astruiram a vida po- êsse ]JQl1wm morre sem dei- que, lidando com a fortuna fundamente necessárias, e
. Fiquem, portanto, as pa-

nica brasileira, que lh.e xal' tens, sem dei}>ur 'nada pllblica, dela só se serviu no momento em que se pro-
I lavras do P. S, D. consi,gna-

transmitiram um sentido de que p0ssa ser dividido com para fazer o bem do' povo. cura ,restaul'é.1t' no Brasil o das 110S Anais do Senado,
seriedade, de dedicação á' ,=tunl:l (per que seja, como O SR. -FRANCISCO espírito de !Íe(.�;\!à"ão à. co,i-·

'

. �m homenagem.ft memória
120isa pú�lica e, do mesmo rrova seu atestado de obi- GALLOTTI - Permite-me sa 'púb1ica, e"1 oúe todos do grande brasileiro desa
passo, de profunda honesti. to, E' justo salienten,os êsse V. Exa. um aparte?

(Assen-I
forcejamos pOl' afastar. da

.... ._ - .� _....... pal!OOido .....
' .-; ..

dade e de ámor aos proble. aspec�o da, vida de Vidal tim_��to dO_j)l'4ldoI!-) --:Pre- -vida .puHi.ca bl'U'io.:ieira cer��
O SR. PRESIDENTE:

�u.as do país.
' � :H1'íj�1l)s, líofe po� nós home_' tendw apartear o nobre re- tas manifest"ç:ôe', clt: diáte- '

- �Em vota,ção re r'
.

O homenageado de ho'je, :lageado. p.resentante de Santa Cata-I
se moral, neste momento, o

o que�-
mento.

u antigo Senador:' Vidal Ra. Hú, í:.,ltre nós U1I'.a dna, Senadºr Ivo D'A_fP.tino !o�ar homeris. df:_�j).r:
mos, bem se coloca ná cate. (d:\:!' :t'rr.r(�i\Je, .uma'� _

� --

��UI'5 ;
,

, �Q.J&:07.9.r;�uam, sê -d
.p..,�,,:)1�c...,,_--,-�

goria dos hO�lens que de. cão de menosprezo pelos �,tengo-me ;;_usentado, �jcou ao ,pov);' SHJ'll "Visar _a

ram muito da sua vida ao homens ;.ublicos, s)Ll'etudo do 'plenário, escapou-se-me vantagens. matel'ia:s, é um

:nteresse público e dê'ste pelos que ocupam postos (' ensejo. Aproveib a opor- l�OS nossos nluiol'es e mais

'quase nada, receberam. _

eletivu.::, sem grande fôrça tunidade para, olhando a J patriticos deveres.

O Sttnador Ivo D'Aquino para f?XerCer domín�o por figura de .Vidal Ramos sob �,orqu� V'Jd�l se i�pôs,
traçou magnificamente o outra" formas.· Fàcilniente faceta mUlto especial, dizer :?SSlm, a con�-;ld�!raçao de

perfil de Vidal Ramos, um somos todos apontados co- que, no Estadó de Santa todos e porque o Beu_exem

dêsses homens que conse- mo inimigos da coisa públi-' Catarina, até o segundo go- pIo de hQne:;�idadE. e proi

[miram, em quarent.a e cin- ca. S<::r . político. nalguns vêrno de S. Ex'l, pouquis- l:.idade, de ded'c;:oção à co i

co q,nos de vida pública, meios, t:ntre nós, é uma for- simos eram os I'.OS!'os coes- sa popular -:1evi� ser segui

galgar, normalmente,
.

sem ma de �,.tividade às vezes taduanos que, podiam llsu- do, a União Democrática Catarina.

violência, sem preterições, menf)s ronesta, uma forma fruir o benefício d2. instru- Nacional adere integl'al

sem golpes, todos os cargos de aç�;o em que' o de que 'ção superior. Vidal Ramos mente às Ínanifesiações que.

para os quais havia mister meno'� "e cuida é do inte- teve a alta visãc de fundar, em seu favo.r se estão pres

_da consagração do povo por I
rêsse ,públ�co. País bem, _o sob a orientaçã,"\ dos bene- tandoJ

\';a do voto. .
caso de Vldal Ramos nao 'néritos padres je,'luitas, o Era o 'qu� ti!'!ha a dizer,

Obedeceu mesmo a um<l é único, mas deve ser pos- Ginásio Catarinense, Daí O SR. DATUO CARDO- O BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO

certo sentido de escala: Ve- ',to em :ielêvo. Ser político, para cá, Santa' Catarina pô- SO-: - Sr. Prc�',ir..fimte, no 5;A. avisa aos seus dist.intos amigos, clientes

d d
. d' f t lt e ao povo em gel'al, que passou a funcionar

reador municipal de Lages, no Brasil, como em to os os e ter multas {'S seus i- momen o em qüe se cu ua
-

. provisori�mente, a partir do dia 25, á rua Jero-
"ln Santa CataI'I'na', deputa- país€� é abandonar as pos. lhos nas proHssõe:;, liberais, ::I memoria do gt'ande brasi-
'- I nimo Coelho ria 5, até a conclusão doas obras do

do estadual; vice-governa- sibilidades de ser íntegro; nas Fôrças Armad.ls. em fo- leiro Vidal Rap.1Os , o parti- novo edi-fício-séde.

dOl' dô Estado, governador, por de lado as possíveis dos os setor�s intelectuais do Social Dem0\.'i·�tico não '. .

=�;����:g�lFf;f.::::�����[lifáYemâg�o·gfâW�';:�:}��i������t�-
quando sua c:sa foi apedt'ejada, - esparramou-se do- I

'

" .' ,A I desc?brirá UIJl ,:spaço vazl�, sem professor�s, no. grupo!
mingo último, na tentativa inútil de uma defesa'impos-

e Pesslmo 'Portunues E, amda, se qUiser" peça a 'professora NaIr Haberbeck.

sivel. Em nossa Hliçã.o de 16 do corrente, exernplifican- .' �ns1?etora, Escola da Zona, qu� ela,
�

segundo sa�emo�, po-
do o descalabro que vai Ildo ensino" estamllamos um te- Gera esclarecer algo a �espelt�, so�re se � slt�aç�o. do
legrama da diretora do G. E. Angelo Scarpa, de Araran- tem)lcrada com o -rançoso tocinho dos' seus latinórios. Gr�po Angelo Scarpa fOI ou nao fOI a que aqm crItica-

_ guá, nos �('guint('s termos:
... Como se isso não bastasse, o advogado do Departa; mos. -

"Sr. Afonso Ghizzo - AranHl!�uá. mento rabulda u.ma interpretação capciosa para ós ter- Com uJJri' 'c-andúra' de boquíabri�-os anj�s, '-�->' Con.
Mande urgente hoje vg três professoras l'e- mos do telegrama da diretora do gl'UpO, buscarído fazer sultor Técnico - reparem bem: o CONSULTOR 'fECNI·

giGnalistas ou normalistas 'pt. Somente eu es- crer que ela não estava apenas com uma pr�fessora pa- CO __;,. do Departamento acha natural que um chefét<!

tou leCionando Curso ComplementaI' lJt. Crian-' 1'a o grupo mas tão só para o Curso Complementar! O, político intervenha no Ensino! Depois dessa, o govêrno

cas estão voltando para casa pt. Estoll s,ó com despacho da diretora é solarment.e claro: f muito bem pode dispensar êsse Consultor e deixar que

�nllí Ilrofessora pt. Àté hoje estou dando aula "Soment.e eu estou lecionando Cm'so Com- as ir,regularidades ,quiçá existentes sejam, ou ,continuem_
pt Resposta �rgente pt. Santilia Paladini. Di- plementar. Crianças estão voltando para casa. a ser, saneadas pelos multiplos chefotes udenistas! O RISO�A CIDADE�··
rct ora Grupo Escolar Angelo Scarpa., Estou só com uma professora." Fugindo, ao caso, de si indefensável sem esses expe·

(Passo do Sertão, 5 de março de 1953 i_ Quem quer que leia esse telegrama, assinado pela dientes usad()s pelo Consultor, alude este à demissão �a
1- Carimbo do Correio)". (iiretol'a, compreenderá que elfl não pediu professoras sua sra" pór abandono de emprego. E afirma que ore,

Como se vê, o instant.âneo não era de agora _: épo- ,

só para o Curso Complementar,' mas para o grupo. Na, dat.or -deste jornal - a quem técnrcamente trata por

ca, aliás, de._Jérias escolares _:_ mas' trazia a data bem quele ela estava lecionando, e, neste, .as crianças esta· Vossa Senhoria e por tu - lhe dissera, em data desco.

clara: dia, mês, al!O e local. '.. -

. I vam voltando llara casa" porque nele so estava uma pro- nhecida, q\l� aquela demissão políticamente estava certa,

, Porque, mais tarde aludíssimos aos térmos des,,;e ']Jessora1
...

' .- .

O episódio" fatalmente, é fruto
-

da imaginacão di1

dé3pacho, S'em referência à data, qu� ?ão vinha ao. c<�so, I � �1'ova que apresent� para lh.dl.r o pedido da dlr�-, Consultor que, dias' antes, ,falseaia até um· conc�ito, es

o Prof. Francisco de Campos (CUS�OdlO),. na sua ultIma I tora e ll1genuo e prova ate ,o contrano: o d� compa�ecl- crito e publicado, do mesmo rl\dator. O que este, áquele

tirada, faz demagogia barata, antl-coaplana, cobrando. mento de, algllmas professoras. De 220, ó maIOr e de 180, tempo, porventura lhe disse foi que a demissão legalmen

uos a falta de data e de local do citado telegrama. Ora" 181 e 1.15 os outro�. Como o caso se deu no ,começo do te estava certá, s,e se deu por {lbandol1o de emprêgo.

tanto a data como o local estavam' no conhecimento do ano let.lvo, ,esses numeros provam que Sé uma professo. Se certa não estivesse, o ilustrado Consultor; evi·

-cobrador: "Passo do Sertão, 5 de março' de 1953". 1'a compareceu _220 dias e outras menos 40, menos 39 tl dentemente, te'ria recorrido ao .ludiciál·io, poder que foi

Vê-se, daí, que o' Prof. Francisco de Campos (Cus- ,me�os 45 dias, houve �lm eSllaço, no período escolar" em mais respeitado naquele tempo do que hoje, pelo gover-

tódio)" sem argumentos, o que quer é encher"linguiça, que o grupo contava so com uma professora.
, _l!..

nicho' que aí ,está.

MAU" ,

LONDRES; 25 (U.P.)
o escritor norte-americano

Ernest Hemingway e sua. es

pôsa haviam chegado a

REGI,ÃO INFESTADA DE
FERAS

Monbasso, no Kenya, no

,mês de. agôsto último, com

a intenção de permanecer
diversos'meses na Africa
Oriental. Hemingway deve-
ria visitar as regiões-do Ke

nya perturbadas pelas atíví
dades dos' "Mau-Mau". e es-

--I
I

KAMPALA, Ugaúda, 25

(U.P.) -:- Não há sinais de
vida junto dos destroços. do

RIO, 25 (V. A) - Obte avião "Cessna"; que ontem
W� a melhor repercussãC' 'caiu ,nas espessas selvas-da
H!tre o funcionalismo �do Afric_a OrientaL No apSl'e-
Minis�éJ'io da 'AgricuÍtura ·lh

'

o viajavam o famoso es-

a pr�irroçãb 'por rn'eieei�en. cri�or norte-americano Er�
to ela clas.<>e L para a classf nest Hemingway e sua es- ,

';yr 'do bi61'Ogistà
-

d"aquele Mi, posa. O aviãCl sinistrado caiu

'i"��,,;o l��id,p�;�id��. I-d;;IAg;es, leões� 'elefa�Íes � cro-

Comissão. Permanente de codilos. Foram enviados so

Revénda do Material. corros para o local por 'via
Com uma long� folha de fluvial já que o local é ina-

JUSTA PROMOÇÃO

•

Está aprovado.
S(:l'VtÇCS prestados a veteri

naria (\0 país, o sr. Cid

Tavo"a_já d,irigi)1 o Institu

to d:e Biologia Animal, do
Mi. ic::tério da Agricultura

cessível por terra,
A Mesa associa-se às ho

menagens -" prestadas pelo
Senado ao ilustre brasileiro

NADA RESOLVIDO
SÔBRE O SALARlO

MINIMO
RIO, 24

. (V. A)
Sr. Vidal Ramos, ex-sena

dor da República e gover
nador do Estado de Santa

':

sondo presidente da Socie

ddde Brasileira de Veteri- tic,)U-�e que o !ninisÍl'o
do 'Trabaho já havia ,entre-
_gue ao presidente da Repú
blica o seu relatório com o

resultado do exame do pro-Aviso jeto que eleva em cem por
cento os níveis do salário
mUllmo. Entretanto, ouvi

'do a respeito pelo verperti
no "O Globo"( os srs. João
Goulárt contestou a notícia,
repetindo o que já havia a

firmado dias
.

antes. "Não

poderia ter enviado o rela-
,

-

tório ao presidente da Re-

pública - frisou o sr. João
Goulart - porque o traba
lho ainda n�'J está conclui
,lo. Faltam dados d€finiti-
vos sôbre Minas e o Esta

do do Rio, Tão logo porém
Si'

_

ache concluida a tarefa,
encaminharei o assunto à

apreciação do chefe do' go-
vêrno".

UDENILDA - Oba! Que
idéia genial! Com o calor

I destes' dias, está justificado
o Palácio da Agronômica!!!

No-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Profissional
2

Indicador
•

DR- I. LOBATO
FILHO

a C-I' E
Doenças do aparelho respi·

ratório ..
"

TUBERCULOSE"
RADIOGRA.FIA E RADIOS.
,COPIA DOS PULMõES

.
Cirurgia do Torax

Fo.rmado. pela Faculdade
Nar:o.nal de Medicina, Tisio.
Io.gista e Tisio.cirurgião. do. I

Ho.spital Nerêu Ramo.s
Curso. de especiálização. pela
S. N. 'r. Ex-inter'1o. e E)tas
sistente Je Cirurgia do. Pro.f.
Ugo Pinheiro. Guimarães

.

(Rio.).
Co.ns: Fel'ipe Schmidt, 38

- Fo.ne 3801.
Atende em ho.ra marcada ..
Res: Rua.. São. Jorge 30-

Fo.ne 2395. ,I

JUÍZO DE DIREITO DA l� Ule,ma r ua Ruy' Barbosa e

VARA DA COMARCA DE I mdos ao mar; confrontan-

M E.'D I C O S I A D_V O O A DOS.f O E S TA D O FLORIANÓPOLIS. do, por .nn lado, com pro

pT.i�.\ade de JDãD Vieira e,

MARIO DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA"WLADYSLAVA! DR. JOSÉ MEDEI-: ADl\,'IINISTRAÇÃO Edital dé segunda praça e pdo (·\'tIro, com dita QO es·

CANTIÇAO I
. CHEREM I .W. '. MUSSI ROS VIEIRA'- .Redação e Oficinas, à rua leilão com. o PTazo de pólio ue Alexandre Moysés

Conselheiro Mafra, n. 160 20 dias Jorge, av"l.':ada pela quan-
- MÉDICO -

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

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO �ACIONAL QE DR ANTO-NIO DIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor': RUBENS A.

.

O dor M' I B b I
tia do celitl.'l e sessenta mil

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS· - Santa Catarina -

RAMOS.
outor anoe ar O$� , ;

I
. ,

"t
cruzeiros �Cr 160,000,00) .

Doenças Internas Ex-diretor do. Hospital ",MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE
de Lacerda, JUIZ de direito o'· i . , I ' d

.

id
,

1 o. nnove 01 a qurri o

CORAÇÃO. - FIGADO Colônia Sant'Ana. ..;. ,:MÉDICOS _. AQUINO. da la, Vara, em exercício.
. ADVOCACIA p� r hvranca em virtude do
RINS - INTESTINOS Doenças nervo.sas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes'. d d

' ,

d di
, '

't
.0 cargo e JUIZ e ireíto ." leci .' l' AI d

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS) e n.•epresentações A. ç:: L ../ ta ecunento (e exan re

SIFILIS I tênci S I
'_" a- a-a /la. Vara da comarca de M 'J f

\ mpo encia exua. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda. ....1 .' " li
.oyses orge, con orme

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. c.ia lizado das DOENÇAS DE Rua Senador D t
I 4' .:.. orranopo is, Estado ::1e f 1 d tilh dído :

I t C lt d 15' -19 ADVOGADO:'
an as, O

,

orma e par 1 a expe 1 o

uen es, 9. onsu as as as 'SENHORAS, com modernos - 50 andar.
Santa Catarina, na forma 1 J' d D' it d 2

HORÁRIO: horas: .

d d di
, Dr. Estêvam Fregapani da Ieí

pe o 'llIZO
-
e

.
irei o. a a.

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. �:��::nto..e iagnóstícos e
Causas cíveis e trabalhistas Ja�::�,�.22-5924

- Rio. de aFeI etcb· Vara desta comarca, em 23

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

Reprejor Ltda,
az sa er aDS que o pre- de fevereiro de 1939, estan-

"I'el.: Cons. _ 3.415 ---, Res.- 54 - Estreito. RO _ SALr'INGOGRAFIA
Acácio Garibald! S. Thiago Rua Felipe de Oliveira,' n.

sente edital de segunda pra- do o m.?s:110 gravado <.;om a

__ 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. _ METABOLISMO BASAL AS,s�n,tos fiscais em geral. 21 __ 60 andar. ca e leilão, com o prazo de cláusula de susufruto vitalí-
R d· terani d

-Edif ício "IPASE"-5° andar

DR. ROME.U BASTOS DR. MARIO WEN-
a 10 eraprap 01' on as

.
'l'el.: 32-9873 - São. Paulo. vinte dias virem, ou dêle cio a favor de d. Helena

eurtas-Eletrocoagulacão - ASSINATURAS conhecimento tiverem, que, Nader,
- PIRES . D,HAUSEN Raios Ultl'a Violeta � Infra DR MA'RIO L "U Na Capital

•
.

t� -
. ,H 1'0 dia doze (12) d f r f

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA . DE Vermelho. . Ano. Cr$ 110,00 . ,. ,e ev:-. ,,: irnóvet em re e_rência foi

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultói-io : Rua 'I'rajano, RINDO Semestre o-s 90,00
'

r_:Iro prox;mo vindouro, �<; 11;ennDraà') a .Ioão Assad,

São. Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, lO. andar - Edifício. do. e No Interior L4 horas, a frente do edifi- Nader, lia acão executiva

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio, DR: CLAUDIO

I
Ano , 81'$ 200,00 cio. do. Palácio da Justiça, à { que lh� r;10v; Roberto Mul-

J
. C lt D 4' 6 h Horário : Das 9 às 12 ho- o

sn e t C <I!! 110 00
aneiro onsu as: as as 0-

BORGES
,:->C 1 S re .,.. ',�" , Praca Pereira e Oliveira 1 E h

CLíNICA GERAL DE ras. ['a) - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

.

>, , 'I
C1'. ',P.-1) u que c egue ao.

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS tráto.
.

. nesta Capital, o porteiro eonhecimento de todos,

Consultório : Av. Getúlio. Júnior, 45. Te!. 2.812. lVIUSSI. Furo em geral, Recursos Os or ig ina is, mesmo. não dos auditórios do. Juízo. tru-" mandr.u expedir o presente

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ.
Residência: Aven'ida Trem- perante o Supremo Tribuna! publicados, não serão. devol. rá a público pregão. de ven- �-.,jilal que será afixado no

Horáeiu: Segundas e Quin- OLHOS. - OUVIDOS· _. powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides. da e leilão, à quem mais der .ugar do costume e publi-
tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I. -DR. NEWTON Ide

Recursos. A direção não se respon- 'I' f

1
ESC ITó

e. maior anço o. erecer o se- cado na forma da lei. Dado
horas.

' R RIOS. sabiliza pelos conceitos erní-
_________ 'D'.Í\VILA Plorianópolis - Edifício. tídos nos art igos assinados, guinte: Uma casa, construi- e j.assa.Io nesta cidade de

Resid.ência -_.Lu,x Hotel,' D'R' JÚ 10 DO N
�'"1

. L I CIRURGIA GERAL ,São. Jorge, rua Trajano, 12, .-13 de tijolos, coberta de t�- Flor-innópolis, aos 18 dias do
- apt.. no Tel.. 2021.

I'
( lO. d I 1 _O"'_'O'-' >...-. 'L f 1

VIEIRA Doenças de Senhoras
� " an ar --:- sa a

'",
. . ( O'_'()<&..6 rr.as, .orraoa, assoalhada e môs d-:! jaJ1t';,rD do ano de

DR. WALMOR ZO- Proctologia - Eletricidade RlO de JaneM'o - EdlÍICIO envidraçada, CDm diversos mil nOVl'Ct'r.tos e cinquen�a
Médica Borba Gato., Avenida Antô-' Farmacl·as ',....-.MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN. riio Carlo.S 207 _ sala 1008.'

con.pal1Jll1€·ntos, em bD'll e quatro. Eu, Hygino Lui.z·

,7 ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Co.nsultório.: l{ua Vito.r d 1
D�plomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 _ TelefDne: de Pldntão esta' o c e �(_nse.rvação: si· Gon�agn, es�rivão, o. sub,;;-

Nacional de Medicina da Ex-Àssistente na Po.liclínica 1507 DR. 'CLARNO G O· , , I
tuada l1€5·.a cldade a rua �l··?Vl. (Assmado) Manoel

U· 'd d .. B '1
. . 1 DIa Santo. - Farmacla R· J:J, ,'. 1

mverSI !l e uO .rasl Geral do' Rio de Janeiro, na Co.nsultas: As' 11,30 hDras I " uy �alD(\Sa·, n, ,e o seu Barbosa d2 Lacerda, juiz d,�

Ex-interno por concurso da Cal·xl). de Aposentado'rl'a e e a' tal'de das 1" horas em GALLETTI da Fe - Rua Felipe Sch- t·"_
.

d' .,

1
-

I
.

..
, ,

. respec I'. o ,erreno, me

In-j
cu('ell!) ( a la. Vara em exel'-

. .:Màternidade-Escola ' dt '"')
Pensões da Leopoldinl).· Ral- diante. - ADVOGADO - 1111.

'

-I d f t d " ... .

'(Qer'vl'ço. do. Pro'f Octa'vl'o ' 'Resl·d.e"n.cl'a·:· Rua VI'dai R V't M'
.

11 60 2 S 'b d (
_.0 e ren e ezenDve m€-' CICIO. Comere. Hygino Luiz

"i' '. Iway e no. Hospital São Jo.ã-o 'lia 1 0.1' elfe es,. a a o' tarde) - Far- .. '" "
.

, -

Rodrigues Lima) R T 1 f 3422 FONE ' .

' t.1., e SefE'ellta centImetr03\ Gonzaga, l'�('nvao da la:
.

. ''- BRtista da Lagoa. .amo.s - e � Dne.. .

.

: 2.468. maCla MDderna Rua J
-

.

Ex.interno 'do -Serviço de .

Curso no. Dellartamento Na. _ Flo.rianópolis _

- oa� (19m,60), lazendo frente à Vara,

C• i d H 't 1 -1 .DR.""GUERREIRO DA Pinto. ---------�._�------_:.-
ll'Ul'g a o o.Spl a, cional d'e Saúde '

I. _A. P. EJ!e�� do. Rio de Consultas diàriamente das FONSECA
. ·I-.:-n"

....

'

....

o..,.··r...m
......

8--...ç
...

·o
..

_--e"""""s I MtoD.3d�::ing.°Rua JFoaa_1D'mpáCI'ni� ULTR-A'
,-

SO 'N·.O10 às 12 horas. Especialista do Hospital
Médico do Ho.spital de 3' 5 f' d 15 àas. e as. eIras e, s Mo.de_rna Apa.relhagem

Caridade '

1 h, as 8· oras..
. I Lâmpada de Fenda - Re-

.

u./·
9 Sábado. (tarde) - Far- TERAP IADOENÇAS DE SENHORAS Atende no Ho.spitaf, de fl'ato.� V_erto.metró 'etc. 'eis ' "

,

í S t A A' '

-

. ...,.-.-·PAqTOS-OPERAÇ'ÕES Caridade, de 8 às 10 ho.ras. Raio X, (radiõg:rn,,fj.a da Ca!- Q- J:Ul}r encontrad� nes- mR·uaaClaJ,�a<�P�l,OntQ,. ntDtll,�,., .�
.

'

rOlls: Rua·João Pinto n. 16. Co.nsultório: Rua Vit(}r b ) "R t' d d C'
",

'" v-' (

da;; 1'6,.00' a's 18,On
. eça ,

�. �.l1'a a e 01'- ta coluna, in(ormaçõt>s qUf ""I0-D' "
.' " ir.",. •.

Meireles, 'esqtiiri'a' com ''Sal- E t h d P I
-

. ''-L ommgo -,- .r ",rmaCla'

horas. ' t1anha Marinho..
.

.'
pos x ran os (j urmao e necessita, diàdameente- e d(.· , -,'. A.' I,' -

_
O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAl\IEN.

Pela manhã at.endA
Eso.fago.. imediato:' ..Sant_P'r".6..Jlt9!ll� :-

...,,'\ I:tu� �Da.9 TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
.. R.esidênci.a: Travessa R 't d O 1 JORNAIS p.' t

.

diàl'iamente no lIo.s-, U
-

2
eceI a para uso e cu os. Teldon(' m if- TRATAMENT·O SEM OPERAÇAO �AS

. 'pital de Caridade. =u�a���02'
- Co.nsultório. - Visco.nde O Estado 3.022" i6 �Sabado' (tarde)'-- SINUSITES'Besjrl�cj8' ,

p .;. de Otiro Preto. n. 2 -

AltOstA
Gazeta 2.6511 F_)" •.

C .

.

Rua: General Bittencourt v" VI AL
� l'��..,__p_.,t.. �� �.;&_. W d ..' a I aCla n,ense -

_

1\.. _J,l
,

Re8idê�1e-ia _ Fe'1ipe Sch� J)iário. da M;nhÃ.:l:::
.

<

'.

�-, ';j.a:�o;.
.

- l- 'I E W�AÇOES -IJA CABEÇA E GAkGANTA.
n,101. CLíNICA DE CRJANÇAS,midt, 101 - Te!. 1.560. A Verdade ......' ... :Ul(l l?:\DomingD.:..)... Farmácia ,TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

Telefone: 2.692.
_

I"eCi:�::���JO
- Feli-

DR. SAMUEL' ,kÓ;;�;À�ficial. "1 2.S8t1, �:tarinehse - Rua Traj�-

DR" GUERRE IR'ODR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Da!> 4 FONSECA De Caridade: 23 Sábado
"

LÉRIO DE ASSIS
I
qS 6 hDras. " CIR.uRGIÁO DEN'l'ISTA 1 (Provedor) .•..... 2.314

.' .

(tarde) .• '.
'

_ MÉ'DICO _' RESID1l:NCIA _ Crispi�n "-:.onsultório. ,e Residência: I �o�taria) 2.036, Far�acla Noturna - Rua �()NSULTóRIO - VISCONJl� DE OURO PRETO

Dos Servi�.')s de Clínica In. M'r 25
Rua Fernando. Machado. 5 ereu Ramos '-" ,.. , �.8311 TraJano.. 1- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. .

'

(antil da Assistência Muni. ��NE' 3165 ',.
Clínica Geral - Ciru;gi� �li�arb i:�' ·(·C· .. " 3.157 24 DDmingo - Farmácia RESm:RNCIA - FELIPE SCHMIDT' N. 113.

cipal e Hospiial de Caridade � --.... Bucal Dentaduras - Po.ntes o e �s laO asa Noturna - Rua Trajano.
.

CLíNICA M�DICA DE I :iVIóveis e fixas. de ê�ude) . . . . .. 3.153

CRIANÇAS E ADULTOS _ I Raio. X e Infra-vermelho.. Matermdade �outor
30 Sábado. (tarde) -

DR ANTONIO MO I Carlos Correa -.121 Farmácia Esperança -Rua
...::::.. Alt!rgia _

., - HORÁRIO: De segunda a
'" i)

Consultório: Rua NI,mes I NIZ DE ARAGÃO I.:;exta-fei,ra da� 10 às 12 ho.- C�����:S, UR· CDnselheiro Mafra.

Machado., 7 _ Co.nsultas das '['as, e das J4 as 18 horas. .
31 DDmingo - Farmácia

,}5 às 18 horas, . ", CIRURGIA TREUMATO.
.

Das 8,30 às 12 horas aos �o.rp.o dt Bo(mRbelro8 !l.3U Esperança - Rua Conse-
Residência: Rua Marechal LOGIA f'.ábados. ervlç� uz. ecla-

lheiro Mafra. ,-Guilherme, 5 - Fo.ne: 3783. Ortopedia CLíNICA NOTURNA as
P ml,a�oe/ss) I' ·C···,'··· 2.404

C I" qllarta e sexta-fel'l'as' das 19
o ICla \ a a tJmis- I O serviço nDturno será

,.. o.nsu torlO:·João. Pinto,
.

,___ 18. às 21 horas.
P ��r.io) .. .. 2.038 efetuado pelas farmácias

Das 15 às 17 diàriamente.
o. ICla <Gab. Dele· i Santo Antônio, Moderna e

Menos aos Sábado�
gado) .. .. 2.594 N'oturna, situadas às ruas

Re's.: Bo.caiuva 135. JDão Pinto e Trajano..
Fone: _ 2.714.' COMPANHIAS DE

TRANSPORTE
A�REO

TAC •......•..... 3 •.100
Ct'uzeiro do Sul ; 2.500
Panair " 3.5á3
Vari.r •............ 2.325
Lóide A�reo 2.402
Real 2.33'8

.

Scandinava8 •..... ' 2.500
lIOTtlS
·Lux .

Ma.restic .

Metropol .

La Porta .. , .

C'1cique ' .

Central : .. ,

Estrela .•.........

Ideal ..... " ... , ..

ESTnEJ1'O

2021
2.276
3.147
1,321
3.·U9
2,MH

I&.371
��659

' '"I
\

I
II.....,.,�'" 0.....,.. J4J. I.· ••j., \'. .••. 'ONl.,. &IA .,,. ...... '0iII4_ .(

06 ! _c_,U_RI'_'.. ,_:uca..
..4' PROsr.RAI.. •....... ""

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

Agência
de

Pu blicld,ade
Caixa Postal. 45

).'!orianõpolis
Santa 'Catarina l)il!lQue

-

EDITAL..

Negocios de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São.

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

sa de alv.enaría, situados á rua Presidente Coutinho'
Duas casas de alvenaría e uma de madeir�

(cDnstrução recente), situadas á rua Cd, Pedro -De-
moro - Estreito.;

.

Um cDnjunto de casas de m[ldeira -: Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Florida _

Estreit�, em p;re�tações suaves e sem juros;
DOIS lotes situados na Avenida Tr01npowsky

. medinrlo, cada um. 13 x 50. . "

Uma vila de alvenaria na rua Arací Vaz Callado'
Uma Casa de·alvenaría na rua Fernando Machad�'

. Oit� casas. de alvenaría na Avenida !1:auro Ramo�
(cmco fmanciadas pela Caixa Econômica);

Um terreno nll Avenida Mauro. Ramos, medindo'
13,20 x 22,80; .

:Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito
medmdo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

'

Lavando com Sabão

\Jirgem EspeCialidade
da Cla� WlTZIL INDESTRIIL-Jolovllle.

-

(marca registrada)
ecoDomiza-$e fempo e ,dinheiro

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

Vende-se
CASA com' seis quartDS,

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

AlVim, 7 das 14 às 15 horas.'

....._---_... �----_._-----

./
'

_.

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

CASA MISCELANIA distri-
buidora dos Rádios R.C.A.

VitOl� Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

,. /
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é o ano que marca o 3'00 aniversário da ativi dade comercial em Florianôpolis da firma
proprietária de A MODELAR, e como início, das comemorações que serão

diversas, está sendo -realizada

IPO!fica P�lista i r.===::=.==-===:==I-:=i====�;=��E=':�====i:-====-,===='!."
rA pr.e$�D_ça do Pres. Varuas

·

ãpfessará O candidato

- RHINllMIDB -
Sinusite. - Coriza

o. LAloltAt611Ol A. 'IAItU. comuntcom '_m. "MüféÓi • "'__tvttc..
."•• ap_r doi diflc,,'dCId.. da ."'..... 'a'6a. call'l""am __ alterafie •
rlt_ d. fallrlcG46a e prOllta .II'"9a d. Ival especia'ided.. - PHIHI

, �í"S. Ao • Rua Mal. Deodoro, 528 • CURml'
FLORIANÓPOLlS �

Uma grande venda especial �e V.rio
.: � .:;,::
'I::
.,,-

COM OS SEGUINTES DESCONTOS: ..

. \

,10·lr'
15·1.
15-1·
20·,.
251a

em maillots -- shorts calcões -- camisas
�, calças SP01't -- ternos de verão

em todos os lindíssimos vestidos de algodão; linho' e seda.

no magnifico estoque de blusas e sáias de algodão, organdí, linho, seda, renda, etc.

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou Ionite,
, �

em tôdas as sedas lisas e estampadas, Esse des conto formidável representa fielmente a

decisão de acabar definitivamente com a secção de sedas.

DE 10 A 30 DE MARÇO: DE IODE ABRIL A 30 DE J�!LHO:
A mais gigantesca venda especial por preços,
aproximados do custo nas fábricas DE TO
,DAS AS MERCADORIAS DO SEU, GRAN-
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO JÁ
-

ENCOMENDA
DAS.

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

chões e travesseiros DIVINO com 10(/0 de des

conto sôbrê a tabela ou em 10 - mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!

\
'

-----,-"'-�----- --------_'--------------------------.-_.-

BBTABO
NO LAR, E NA SOCIEDADE'

SR. JOSE' GIL

J
•• 0.0

JOVENS:ANIVEltSA'RIO:

A data- de hoje assinala MENINO:

o aniversário natalicio do , Roberto, filho do sr. Osni

rsr. José Gil, Inspetor do, Vieira � Rosa.

Banco do Brasil' nes 'e Es
tado.

I.
·1, .

! RIO,23 (V.A.) -A pre-, seu Estado da seguinte ma-

sança do sr. Getulio Var- neira: fatos objetivos: 1°)
gas, amanhã, em Sãõ Paulo, candidatura de Adhemar;
rovocará um. rápido e de- 2°) candidatura de Janio

. �itivo..e aréciíneiiu)(fá' Quamos. l!; cóncr« , cu-

, '. t situação �olitica estadual, zendo ser uma conc1usão

------------, I cum a escolha do candidato lógica: 3°) mais uma ean-

V d - das forcas governistas - didatura - resultado: elei

en e · 5e essa a �rença alimantada ção do sr. Adhemar de

pela maioria 'dos politicos Barros Tudo indica que a

Vende-se um Instituto de paulistas, principalmente corrente "dutrista" do PSD

IVerdurasr Iegumes e fru- Beleza com todos os re- pelos elementos que apoiam de São Paulo Mazzili No-
------

tas contêm substância que quisitos modernos e

com-,
o governador Lucas' No- velli, Lima, Figueiredo se i CA,SA ,LE I [-,A"favocerem o desenvolvimen pletamente novo. . 'gueira Garcez. Na manhã inclina pela adoção da can-

,
'

VV8. CARMELIÀ_ PEREI-, to da criança, dão-lhe ossos Situado na cidade de de hoje como preliminar didatura Janio Quadros.' DE
RÁ DA SILVA:' fortes, dentes sadios e boa Brusque, rua Conselheiro I

dos próximos acontecimen- As observações desses pes-

E L d Mmusculatura. A criança Rui Barbosa, edíf. Ma- tos, hàverá uma reunião sedistas resultaram de um ny uz' e oura
mal alimentada adoece fre-I tiolli. plenária dos pessedistas, 'sob balanço na situação eleito- r;-, '\
quentemente e é sempre A tratar no local. a presidencia do sr, Cirilo ral da média dos munici- Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, en-.
franzina e fraca.' I __ ' ,

Junior. Espera-se que nessa pios paulistas. Ainda assim, feites, roupas para- homens senhoras e crianças, perfu-
Faça de seu filho uma

p
a ocasião sejam assentados os não manifestou otimismo maria, louças e artigos para presentes.

áiança sadia, dando-lhe reclsa-se pontos precisos da reivindi- exagerado com relação a
Rua Tenente .Sil�eir� - Edifici? S. Cata1"in."

. .,
,

. . I Flonanopohs - S. Catarina.nidas "Prof. Antônio Fran- sempre verduras, legu-I' cações das forcas majoritá- um resultado pOSItIVO para
d

-

f' f'
- �'d 1 ...o....O__O.....()�o�·o �.� ..cisco os Santos". I

mes e ruta.'! as re eiçoes. Oficina Mecânica São rias do Estado, sobre tu o J as forças governistas, mes-IÀs muitas homenagens - SNES. I Cristóvão, rua 24 de Maio, no que respeita á 'POSSibili.-I' mo com �ois calldidat�s':1 Expresso São" Jorgede que será alvo a ilustre
t

•

I
no Éstreito, precisa de um dade do lançamento-do can- Quanto ao nome do

ter-leducadora, O ESTADO. se
I meio-oficial. Tem que ser' didato propri? para depois,! ceiro candidato, as, informa- FioRIANóPgitsRI_A_ME_N��UMENAUassocia respeitosamente,: ,_ TERRENO NA PRAIA competente, senão-,é favor da reunião, os pessedistas ções são .unanimes, desde j' ,

_ AGENCIA _

_
não apresentar-se. Também I poderem enfrentar o deba- on�em, .com r�speito ao sr, - �ACIQUE HOTEL -

TIMOTEO JUSTO PAULO" Vende-se ótimo lote de necessita um .aprendiz de te com a presença de Var- Caíó DIas Batista. O nome' ------.----- -------

I ALVES' - C
t

'

. .

1 14 a 16 anos. Preferível' gas. é apontado como resultado afirmações, informava-se de EMPREGADAerreno no mais aprazive

ponto da praia dos Barrei- aprendiz de uma víuva ou O unico deputado do de um longo trabalho de São Paulo ter voltado á e /

ros, situado a 500 metros de uma senhora só. PSD a talar sobre o assun-
I

aproximação 'entre o PSD e vídancia o sr. Miguel Reale, Precisa-se de
/ uma boa

da, Escola de, Aprendizes, Precisa uma empregada to, ontem aos jornalistas, o P'I'Bjsendo, também da 'outro ex-adhemarista, que ,�mpregada, que saiba cosi

ao lado da alameda de eu- para tomar conta de uma foi o sr. Raniere Ma:zzilí.

simpatia.
do sr., Getulio var-,

constava da primeira lista nhar. Tratar à Rua Bulcão

caliptos, medindo aproxí- menina, sem' ímportância Esquematizou o represen- gas, com quem se encontrou do PTB de possiveis can- Viana (Praça da Bandeira)
madamente 1700 m2. de côr. tant'e;�ulísta a �ituaçãó no' dias atrás. A despeito das dia'atos." 149.

. f(' ...
'

_

Oportunidade única.

Tratar à Rua Conselhéí-

r
, �d;:m�:cM9ser
Walter José Alves

Figura que desfruta de

sólido .prestígío nos meios

'sQc�ais e bancarios; Q sr.

José Gil ver-se-á cercado,
no dia de hoje, de provas
de estima e consideração.

-

às muitas homenagens as

de O ESTADO.

o Preceito �o dia
ALIMENTAÇÃO E SAÚ
DE DAS C.RIANÇAS

A Srta. Julica Salum, agradece penhoradamente a

todos quantos lhe enviaram flores e cartões pelo
passamento de seu irrnao, FÁBIO SALUM, e ao

mesmo tempo, convida aos parentes e amigos para assis

tirem a missa de sétimo dia à rêalizar-se, na Catedral,
hoje às 7 horas.

Transcorre na data de
L ,

hoje o aniversário natalício
da exma. sra. d. Carmelia
Salomé Pereira da Silva,
professora das Escolas reu-

SENHORES:
Newton Garcez

Oscar Schmídt.

Tra:Scoi're, hoje" o ani

versário natalício do sr, Ti.

moteo Justo Paulo Alves,
funcionário do Departa
mento de Saúde 'Pública.

À� homenagens de-O
ESTADO.

FAZEM ANOS, HOJE:
..AVENTURAS

,

Vende�se,

EM 1000 O MUN(X) OS
AUMENTOS EstÁO SUBIMPO'
oe P.REV:O •••

'n
(i

-

)'ÓflOME11 II! IPRGIIENlf)O
V.4LE�PO/S•..

furicíoná-

Vênde-se um, bar, ótimo

ponto ,�a praça, freguezia ]
escolhida, com todos' os re

quisitos modernos, e dis

pondo de, farto sortimento.

Tratar na Redação dêste

jornal.

r
SENHORA:
Zoraide Nunes

../

SENHORITA:
Clara Junkes,

ria do D.T.C.

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

'

Yito,rioso O campeão"cat�rinense na prova "força� A1tmadas �o ,Brasil':
Mais uma pagma de ouro da história do esporte náutico de Santa Catarina acaba de ser escrita 'pelos ..

-

bravos "rowers" do glorioso Clube de Regatas Aldo Luz, que conseguiram, na manhã de domingo, em São
Paulo, consagradora vitória na Prova Clássica de ,"Eight" "Fôrças Armadas do Brasil"; derrotando as mais

I experimentadas guarnições do'país, quê assim -teve de reconhecer a superioridade .inconteste dos 'barriga-ver
des do clube presidido pelo dr. Aderbal Bamos da Silva. Milhares de af.eionados aplaudiram delirante e en
tusiasticamente o barco aldista tripulado por Moacir Iguatemy da Silveira, patrão; Hamilton Cordeiro, voga;
Francisco Schmidt, sota voga; João Arthur Vasconcelos, contra voga; Kalil Boabaid, 10 Centro; Edson West-

, phal, 2° Centro; José Bonifácio Vieira, Contraprôa: Antô"uio Boabsid, sota prôa ê Sadí Berber, prôa. O ex

pressivo e retumbante feito barriga-verde projeta o remo de Santa Catarina em lugar destacado no cenário
esportivo nacional. Muito, bem i" remadores catarinenses!

ZE' DO MENGO "Florianópolis.. 18-1-95!.
Mais um a rodada do ce r· '-minados es tes, visto terem

,

.x x x , rrJ'Q. Sr. Redat.« Espo.v
tame nacional 'de fut,e-hsl .sído derortados no prime.ro D-O-U-T-O-R lVi-I-L-T-O�N, que houve com o i' d "O E t- .,','

'

..,' '.,

'd 'M- ? D
. .

do I t tod:
IVO e s ,t,U .

fnl r ealizada domingo úl+j- jogo. ,_ oito o engo. esistiu, quan o ja es avam os os
',I Nesta

'

1 O
_.

b ? M
., ,'i<-

A' NOITE mo. Em Fortaleza os cearen- -barcos na' rai�. sr. nao sa e porque'e< .

as ,;u �el: e I 'D� Ó!, dem do sr. Presi-

4.0 10-go _ S. E. Cruzei- fl�:in�ses �::n';��"�I-::n�i�:I�����:S�:led:�� 1a�;op::���:.lrC} que. segurava o =s=: ezgth , nao es-I

'lente, tenho a hon :a de h.
,

'

xxx .'

-te Catarinense, o Campeo- 1'0 do Sul (Joinville) x seus domínios baqueara'» do do Rw Grande do Nor- _ Dos jornais: NO CÉU- :'S .. Judas Tadeu esta-
var ao ronhecir.iorso de V.

nat C tari 'd ' VI' G
A .

E .

01' di d .ab J 1 b 1 d d b N Sa , uue em sessão realizOt·o a arl.f.lenSe �
..

o

el-I,
.rerruo sportivo ímpico íiante os !llineiros por 4 '"t�, a atendo-o pe o escove e �c�ti_um novo.recor : o os a raço�. unca um San- 1

bol Masculmo, .Feminíno- e (Bl\Ç_m�nau) _ Juvenis.
.

a 1. No primeiro embr.' e, de 4, a 2, Healizada. a rx- to f.OI t�o cumprimentado pela conquista de um cam- �a no dia 16 do ccrrente '

Juvenil
'

I � o jogo S' E Bd' , li d B 1 H
' , .

,
- peonato . .fr i eleita ª NOV;\ DIRE·

• v. -.. an el- lea Iza o '�m e o OTi! >11- ressanll j..o'·orrogaçao, os

Seis fortes agremiações I rante (Brusque x Clube te, realizado em Belo Ho- cearenses voltaram a ven-
x x x '(ORIA, que reg',r3 08 des-

- O PRESENTE _ "Para desfazer as "ondas" que .

vêm se empr ga d f D d' A t F"
.'

t h ---
d

. finos I" na agremiao..
ão -noe n o a un- oze e gos o _ errum- rizon e, ouve um surp.n- cer, por ,('lf: tentos � um circulam, os jogadores do Vasco resolveram dar um pre-

-

do nos treinos, com o obje- 110.\ endente empate. Elimina-lo E:m Curritba, tornara.n a sente ao treinador Flavio' Costa. Depois de varias con-. período ,54-55, ., <qual fico 1

,

tivo de realizare� "perfor-, 6.c jogo _ S. E. Cruzei- o Estado d� Rio. Empatar .'1,,- tempo }'(�11,1I;:� sultas entre eles ficou resolvido que o tal presente seria assim constituída

mances" dignas dos aplau- 1'0 do Sul x S. K Bandei-, Em BeM)'';) o selecionado mentar O� selecioneJc:�' :'''} I Ut.t;1� CA�nSA. DE ,�ORÇA para_ o Flavio usar no ves- 'Pr(':i(lente_d�-n,;:lr'a: D�

d . A' d' .. ,'.,. ", ..

larlO apos, os Jogos .", iamar V,ieira . -, ArIlaleJf)<;os ,as assIstenclas que, e- rante - Masc!llino.· ,'de Pará vo]tou "a vencer (\ ,raram} c !:.sjJlnto ::);:mto: -, x x X
,I

v('),'ãc lotar c.ompletamente 7,0 jogo - Lira Tenis :scratch do Amapá por 2 x :-: 2. Na f' orrogaç:;'J-COtis.:.- ,_ O ·FLAMENGO EM 3-D .:_ "A' campanha do Luz .:_ j\ntonio !\í, ssi Jo;é
as dependências ,da famosa Clube IX Vencedor do 30' 1, 'elimirnnJu-o do certalHt'. guiram triunfar 0,<; locais Flamengo, como já foi escrito e berrado, merece todos Pre�jcll:nte: Ol'i"ndo G,

.

quadra joinvilense.
.

jogo _ Masculino. I Em Recife os pernaml: 1- tela có,l1a�€"n mÍnJ1Da. �s títulos sensaCionalistas, Referindo-se a ela 0-presi- da Silva . _, .. >fi<
j

- Abaixo damos a .tabela I, rI' J ' dente Gilberto Cardoso disse: -:> Pela primeira vez um 1.0 Vj('e-Presi.d-:!!1te: An-ctnos,: nqo :'Jram a em ue Aind"l �(�L cheR1'1"'am as, clube conquista uma vitória em 3-D. A façanha rubro-d 'g D'OMINGO DIA I'4A'..J -

1 d ' ;_tllslo Fonsecaos JO os: ;.l' , vm mo',�e:;to elnpate com :::s ,c aos os -rE!:'U ta os o:os et;- n;;gra foi: -,

\,'TARDE 'b d n 1\Jf' D 1 2 o Vic€'-Presic'f')cte·."'::: .A, •

paraI ano'), �en o assim €'L· ('(,ntros r,',O Bran;,;:) x ;.Y.la�V' , escomuna' :'\.

Grosso "e Guaporé x Qoiás. Deslumbrante nastário Silveir:l,
e

.

"

I
3.:) VlCe-Presideute: Mi ..

D" I"
._ _,-- Ivma. .�u;:!í I )1)€'S

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE _ O CANSADO-:;- "�r�e�enreich, Le'ônidas e Ad�- Tr_!',o' ::\cret�rio: Djalm.1'
mil' dera� uma volta olí:-npica em �or�o do gr�mado do" v l�!�'a

. (1 eel:l:o)
Maracana. Quando termmaram êl corrIda o publico pô- .. ,., SecretarIO: It an' A1-
de constatar que o único que estava' cansado era _ o me.ida
Ademir!'

Da .esquerda para a

direita vemos S a d í,
João Arthur, Azevedo
Vieira, Edson, -Chicão
'e Cordeiro, seis dos'
,

nove vitoriosos.
-_

,

TABELA DO CAMPEO�ATO CATA�.
, NENSE DE VOLEIBOL ,

;;
,

Nos dias 13 e 14 de feve-: dí (Jaraguá do Sul) 'x A.
vereiro terá lugar, na cida- C. Icaraí -,Masculinó.
de de Joinville, promovido
pela Federação Atlética

T

DIA 13, A' TARDE
3.0 jogo _ Vencedor do

1.0 jogo - Lira Tenis' l.o jogo - Vencedor cio
Clube (Capital):X'l\. C. �.o joga _:_ Ju�enil. Ilcarai (Itajaí) _ Juvenis. 9.0 jogo __". Sociedade Gi-
2,0 jogo "Sociedade p';J<'tica x S. E. Bandeiran-

'- Ginástica (Joinville) x Clu- te _ Feminino.
� be Doze de Agosto ,(Capi- 1,(,.0 Jogo _ Venced0r do
� },---<tal) -_ Feminino.

'

'60 jogo x Vencedor' do ,7:0
\ 3.0 jogo'_ C. A. Bàepen- jogo _ Màsculino.

, "

BALNEARIO FUTEBOL CLUBE
'

_l.k ..

Recebemos e agradecemos o seguinte ofíéio:
"Estreito, 21 de' janeiro de 1954

�

Ilmo Snr, Diretor .de Esportes do "ESTADO".
NESTA

'
,

'

\
\

1 -. Lev.o ao conhecimento de V. S. que nas elei
ções realizadas ontem no Balneário, observou-se o s�- ,

gUÍnte resultado:'
President,e _ Gilberto Nahas
1,0 Sécretário '�-Walmor Gil
2,0 Secretário:- Rooselvet Santos
1.0 Tesoureiro _' Càrlos Wscoviesck
2.0 Tesoureiro _ Vitor Coelho

'

� Guarda Esportes _ Arady Silva
TécnieO' _ Lauro Soncini

'

Aproveito o ensej,o para apresenta,r os meus votds
de estima e consideração. _,

' ,

,

.

Oil 1.0 Secretário"

• • /

-;

'"
,".

,; CAMPEONATO, BRf\SIl1EI�O DE" '

,_;' -.' ..« :"FtJTEB6L�,';·' .' ..,',
... '. f .

I

' ,-.
_

' .,,', Humioeúse ,F- C.
i U R U B U s E R V A N D O I;eeebem�s t ��g��de�:--

, IllOS c; seguinte :-:>1 iCIO:

1. o T,:soureir y Adei:'cb
Domingues (reeleiio)- ,

. ,
-

2.0 ','fsoureil:;,: Yilson C
•

da Silva (reele 'to I

Diretor Técnico: Olivio
Lopes (reeleito)
Diretõr do Patrimônio:

Satiro Siiveira (reeleito)
Massagista: José -Vilela

Nota Oficial n. 2-54

Resoluções do Conselho Técnico, aprovadas pela
, :Diretoria: xxx

- Os gàuchos queriam O�eco, Salvador, Odorico e

Paulinho na_ seleção brasileira. Depois' da surra do Car
los Renaux é melhor deixar os' gauçhos onde estão para
ver se o onze brasileiro fica melhor ...

1 -::. O atléta poderá disputar as diversas modalidade::;
,

A desportivas por Associações diferentes.

--------2 _ O atléta_ inscrito po�' uma Associação, em qualquer
,

modalidade esportiva, somente poderá 5el'

transferido para outro Clube se ainda não ti
- ,ver tomado parte <em competição oficial, indu

sive Torneio Início, e com acôrdo expressei da
Associação pela qual havia sido inscrito.

,
. )

3 _ Só poderão fomar parte n-as_ competições de JUVE-
, NIS e de INFANTIS, <'os atlétas que tenham a

idade �ompreerídida entre 15 e 17 e entre, 12
'

�
e .14 anos, j7'espec.tivaménte, completados no ano

da dispüta. �' (

prete�djdo pelo
GuarQoi -

.

-
,

Propala-se que 1) popular gÍf)S, ao qé:t sabem�s não' Conselho Fiscal: Darei
"c!)ach'" Osni Gonçalves vol1élrá a dirigir o esqua-l dos Santos, Osvaldo C.
INizeta)' vem sendo' insis- drã:) "azzurra" enquanto Brígido, João Fernandes,
l,entémente 'àssedia�o pelos for diretor d� clube o es- Gunther J. Ammon, Ber
diretores do Clube Atléti- P(.'l tista Dirceu Gomes; com nq,rdino J. da Silva, Dilson
('o Guaraní para a direção i) (!ual tem divergido vá. Soares e Ézio Rutkosky.

,

do plantel bugrino na pre- rias v-=zes. Outrossim, comunico-vos
sente temporada. yamos éigllaràar a deei- que ést,a diretoria tomará
O, eficiente preparador são do s;rrrático ,:'entrai- posse rro próximo dia 21,

que COndl'í:.iu o AvaÍ 'até a- neur": SUR volta ao.. clube às 19,30.- horas, em nossa

conql'ista :lo tri-campeona-

r
prc�idido pelo sr. Migu�l séâe social.

to da cidade, aliás de ma- Hermínio Daux ou o

in-I
Ateneiosamente

�f>jra 'a' tl1tl'eCer fartos elo- gr0ó�1) no vaJeAnte gr�mio de DJALMA VIEIRA'
. N2\'!ton Gft:rces. Secretário

,_ .... -- -- � -

4 _ Transferir, por niotivo de fôrça maior, de 23 e 21
dê Janeiro para 13 e'14 de Fevereiro do COl'l'en

te ano, o CAMPEONATO CATARINENSE DE
VOLEIBOL, categorias Masculino, Femininl) c

JuvenH, que será realizado em Joinville,
Florianópolis, 18 de Janeiro de 1954.
(Ass.) _ Nívio de Andrade, Secretário.
(Ass.) _ Paulo Mendonça, Preso do C, T.
Visto: (Ass.) _ Osmar Cunha, Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..

Oesignio' �8 Deus 11------ ----sí i-ci I i s As' mais ulaveis contribuções da
DE PIT.';t',W I doente e MbH como •• e

'I '. 'Medicina ESladunidense de 1953. '-�
(Direitos ves-rvados Pi"I" trI'o do padre guardião! O ,��aini (§.I,C.) :-:- Na 0- .periências preliminares in-I a descoberta de novos tipos

(APLA) Jovem demasiado débil pa-
pmiao dos entendidos, a dícam. que, quando inocu- dê �nÍibi6ticos e outros a-

E
.

I O ESTADO
'

mais notável -realizacão da lad '.

d f I
'

. .

. specia para ,
�'ra ser monje, será poucos

' , a, 7 va�ma po e o ere- gentes anÜfecclOSOS." As-

BUENOS AIRES (APLA) -ancs mais' tarde o Clér go
medicina estacÍunidense em rec�r as 'crIanças, proteção sim por exemplo, foi anun-

. '-:- Poderia formular uma Luigi Orione,
.

que à idade
1953 foi ::l pr?dução de urna contr.a; os três conhe�ídos, cíada- pelos � Drs.· Sidney

esplêndida série de fatos so- de. 21 anos proverá à exi's- vacínã de eÍ�i? Promissor tipos: de vírus da poliomie-] AI;�her e C. M.': Suter uma

brenaturais, mas alguém me tência mater-ial e à, educa-
contra a paralisia' infantil. Iite. durante um período de nova -dr'ogi aÍtãmente efe-

objeta.' "E (;.� e sabe v;',,:,!; ção de 35 alunos, e que,
Seu desenvolvimento se- três anos ou mais. .tiva contra a xistossarniase,

de casos .íncontroláves? Co- poucos anos depois, física- cor.
guiu a 'descoberta feita

.

no Um outro passo notável a infestação p�r um verme <,

mo pode garantir que não mente frágil, como no dia
ano passado de q.ue a glo- na lut'a contra os vírus - parasítico,' que está �se tor-

S(']:I:11 lendas? Ic/ua'ndo �J. em que o tinham despedido
bulína .gama, um derivado causadores da vpcliomielita, nando ráeidamente um: dos

séculos <'" pe rm«,o ... ? do convento, 'tornará a in- do sangue, podia oferecer do resfriado comum e dé -maiores problemas de saú-

.

§.ão fatos' que 'ocorrem. pressar no mesm? convento dito sejas }:'01' tua hum 1_�, .- N uma -proteção '.temporária varias m:l-tras doenças ..de no �undo; Esta droga é <,

Num convento, perto de para transformá-lo _na 'pri-
dade; éelaque te'condu'� 8

I

.�tenl!aoJ contra ,a .infecção. P.ãra '0 foi o �perféiçoamento de aparentada ao -composto a-

F,
'

. S Gi'
.

d divindade, 'a que está consa-
, � I novas técnicas I I

-

M I d
oggia, em am nevanm, �eira e suas ob�as:, A p�_ a

A

' '.: -t

_

• • I
ano proximo P. aneja-se a- para a cu - emao

,

iraci Dusa a con-

um frade taumaturgo, Pa- quena Casa de Divina Pro- grado este templo. E, ag i: ,�, casa ;de família, aluga-se, plicar em grande escala a tu:a dos germes: �m novo I tra à mesma d�ença, porém
dr� Pio di Pietralcina, ofe- vidência, -, que a maj.�st�de dêst� tem-I' qu:rto

com café p�la ma-: vacina, desenvolvid,a pelo metodo 'desenvolVIdo pe- segundo se afirma é 16 ve

rece casos 'as"'mh'o"" de t, '": d" pa c', e guardíé : pio te gU'", � h�mamdad.é .•n�a � rua Conselheiro !>fa. r». Jonas E. Salk, � fim de lo professor Renato Dul· .;" ma;' segura e'mais po-

bílocação.
,,'

ou desígnio de Deus! p�nsa que I,S,� .. mplo ê�,:l Ira n. 93
,

.

. comprovar sua eficácia. Ex- becco e pela doctora Mar- te.te.·
-

Dom Orione, falecido em" Â-_�id'a
,

dos santos, a Le- va na, mente -: de_ _
um hú-I" garet Vogt, ,permite aos'

1940, se achava com outras genda Aurea. " história c as :
mem, antes .de se erguer do cientistas estudar os efeitos

.

E"m relação' aos antibióti-

pessoas em B�enos Aires, conversões, estão (cheias I seio das pedras; enxuga n d
.'

d� p.
" •

d
de certas drogas sôbre. ví- -cos a atenção maior se con-

diante da Casa Provincia1. dêses êrlO� iniciaisaparen-I tuas lágrimas, têm fée ci "ea eml8 : e ..omerclo, e rus determ.inados e tam- centrava nos' de amplo

No m�mento de saudar os I tes que não conseguimos ex_I mi:1ha com alegria pela vi- '

bém torna possível/ pela campo de ação, tais, como a

presentes, concentrou-se _plicar, 'porque nenhum de i da .S,anla ',C,a,t,arl·,na' primeira vez observar di_I terramicína, que coritinua-

p(;r um rriinuto, como se es- nós pode ver durante sua e-
,Um chinês, inventor C.R

,

retamente a ação dêsses vam obtendo êxitos notá-

tivesse seguindo um pensa-
-, volução, a finalidade dum porcelana; aquecia todos os

-, microrganismo sôbre cé- veis contra . ,.-um,a , grande
,

-

cl I AVISO
'

mento "e, depois, como se Ienômeno psicológico' nem ias, os seus fornos, sem aI· lulas vivas. .varíedade rle .infeoções que�

despertasse, tomou à rea-
i
seu resultado fi:r;laí. O poeta cançar a tcm':'f ratura ex. la EXAMES DE ADMISSÃO

-

AÔ' CURSO' CC>lVIERCIAL ,�Na c;ampo da.' pesqt{isa 'vãl-'-desde a:p1l'eumónia até

Uqàde e reincorporou-se àtpauLClaudeldiZq�e"DeÚs l_:ara o cocção. "Recomeçou �,BASICO
"

. - 'bioq�imicâ .acreditàm ':OSc(:3 disént'eria!.�,Alé�;d;'�lar-
conversa. Isso e ocorria nas Escreve direito _ por linhas rnir'vezes sem resultadc:

..- pel'it�s .' gue 'g ':êíntese ��: .girem se� êampJ:Je àplica-
U' d' d

.

dI' Inscril::ão: de t,o a 15' d� f�ver,€'1'1'0.
-"

". " .

' •
.

(lltimas horas da tarde. No tortas". O meio mais s�udá-- m la, esespera o, an- - '
, 9xItoéina ""7' um dos hor::" .<:;ã6 ná m'edieina,_ humana --"-

. Realização' dos exanles:� Ú�tima dezena de fevereiro. .

'

isto é, nas vel para nós, que vivemos' çou-se ao forno. O que fal- '

....

,monios ':. ou';' : "reguladores_ ,-como.'mostra '.Uln . relatório

da noite no �undo, qu� nos agita- taya,às cpamas era a gOl'ltll- / EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA guímfcós'� "deis mais' impór- ..pubficq_do �Ín 1953 que ar-

ra' de seu córpo. Na, ma,nhã . tantes d . .. _oi • "d" -,>,- "

e Buenos mos enh-e seus rumores,
_

o orgamsrtlO sIgm- -rlUa maIS' e celp ,do!,!nças
segu'} t

' . Inscrição: de 10 a 15 de f,é�e,reiro. ,
,f' .

d
\ ,,'

Aires nfi 4 Lüras de difcren- (.ntre os cantradições da so-
. 11 e, os operarlOS .

lca uma conqmsta' e gra'n- 'que cedem diántê. da ter-

. ", n:rara!!
/

, .Realização dos exames: Última 'dezena de fevereiro: dI"
"

ça) Dom Orione se apre- cie�ade! entre ar me�tiras )S 'i:.<:os perl '>" e ,a eance pára >0 futuro. 'ràmicina - os antibióticos

seQtou a ,Albinos 'eésáreo, e. os m'1i-enten.didos,é crer,
tamente cozidos" como de�-. MATRICULA -ÁOS CURSOS ,BASICO�' TÉCNICO' Esta substância segregad? com o emprego da ./terra�

diretor das, Colôn.ias Agri- ,sem tentaI: compreender o
Java o iI�ventor, e como n�01'- DE CONTABILIDADE pela pituitária, uma glân-' nri�ina e da esJreptomici-

CQl�s' de Santa _Maria; Mbn- ir.,C'Olupreensível, .e,não bus- conseguira obtê-los. Não dula situ�da na base
. $ild n'a, fizer;:up sUl;'gir Ú'ma no-

te MáIiio� Roma, para di- cal' expll('aç�g \, eruditaê, s: d�r?Veit-ou d� �ua i�v'en-·I Durante. o mês de fevereiro. . �ér�bo, desempenha :'papei ';Và .éra� na '�r'�9n��ista d,e

zér--Ihe' que --em sua, colô- engenJ-.o�as e sUlfs. Nos$a çao) mas 'os chmeses, ;
em

. Início da? Aulas: 10 de março" uuportante no parto e pó.s- ,d,oEmç�s de' plántãs consi-

nia, agrícola . tinha aCl,mte- l:!;-it�éticazinha caSeira nos
'1WlIlül'H'I de 'J,;U sacrifíciô, Irlformaçõ�s: Avenida Hercílip Luz, 57 --:- daE,! 17 às sívelmente outras funçÕes, 'deJ::ad�J: até áqú{�Olnb in-

.

..

f'
19 horas. . , "

cido, algo de desagradável e �erve para verificar a conta
G puseram eIr! primeira '1- eSSenCiaIs. A, oxitocina é' o 'curáveis� .,'

.". era ertces�ário iÍl�,estigar e' do quiÍandeiro, sem ser, no
la com os deuses. ----- _- -- primeiro hormônio do gru� ,', '

---' . t
-
tomar medidas. Simultane-i- � entanb, a maitJ1,ática de'

. NáQ'l?oz€i'a q-l-·vases CO"

M·.. ate'
-,

r'D,ldade I r.', C"'. o'-'r'-Io's
po âe--subs�iíCi�. Cleriomi-'j' E�h'e_ v�rlas' operaçõ�

r"

dade, em Bue�os Aires e em Deus; e pretender'explicar sua g01fdura' e, sim, com l),adas .

pohpeptIdlOs a se� I cal',dI�.cas �mportantes a-,-r.

, ,'Roma: bilocação. as coisa� terrenas por meio
sua alma! \_ PNduzldo fora do organis- nunpladas em 1953, figura -

":'_oOo- de leis qUE' não ,",stão a nos-' Enquanto se construía a
'

-

m� vivo. Sua sínt:se, um I
uma que. se destina a cor-j

Filei dos milagres e fe- so alcance é como' querer a- I c8tedral de Colônia, �m nos COrrea
feIto que veio coroar 20 rigir defeitos na parede

-,

nê)I�'e!lrs_Cjue h.a� fregue' plicar I) r:.Hculo infinitesinall escultores terminava com

.

"

anos de ,I)esquisas, foi con- � que separa as duas caviaa-

tes nos pr,imeiros séculos do. para verificar a conta do i pouc� .entusiasm� � um d��. ( seguida por um grupo de des infel-iores do coração. (
,

cris��aniSJIlO" e

q,
ue se desi- restaur�l1te. O 'TIelhor de I ��mo�I��, '�s . �arg,';I1as ','

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO !JOAQUIM) cientist<! chefiado pelo
- co�

gnavam com um palavra' tudo é crer na alma, em I,ue su.am do ielO. -

_

'

nhecido bioquímico,: Dr. O prpcesso àdotado utiliza!

que depois mudou de apli- wa pot.mcia, em seus 'meios
- Term,ine-o melhor! --

i
Obstetrícia Ginecologia eh'urgia Vincent Vigneaud. uma agulha' ôca d� nYMlW-'---

'C'[I",_.ão: "Cr' "E 'n :t" . '" dise-Ihe o dirigente da obra. " Na pesquisa básica cons- para obturação de falhas e

_ .

Ismas. xce-' suspel avelS e mespera-
_ ,.

·1 Completa assistência à gravidês e ao parto, trata- . .' ,

'!..
çoes, tudo ISSO, ,que Deus dos; nos milagres da fé e da .

' Ora. A cmquenta me-
I rne�to clínicos e operações de senhoras, com hospitali- . t,ItUl tambem um passo no- foi d�senvolvido pelos Drs.

,

_ permite a s':1as leis. vontad�. Doentes como es-
.

trAos da rua, .quem poderá i,sação
em apartarnentos de luxo e quartos de la e 2a 'lv�1 a descoberta doI me- HarrIs B. Schumacher e

::-Iá, todavia, uma Ol-ltra' tamos de intalecfualis�l,',
ve-Io? - obJetou aquele. (lasse.

.

.

,

,camsmo pelo qual o orga.;: Harold Kind.

C'xceção: o êrro que permi- damos à inteligência o pri-
- Esta catedral não a

, pMh,OII.DERNA APARELH��E� DE RAIOS X, m�r- nismo transforma, as gordu-
_ construI'mos pa'ra o'" ,h _

ca I IpS, para exames radlOloglCos em geral (coraçao, .

te n0S aconteça, para seus 'neI'ro IUCiar n" h'
'

J o I
-

t
.

t t'
.

I
. ., "

ras em energIa uma das Altas doses de raI'os-X-C:,-
• "'.... Ierarqu\3. pu moas, < es Olnago, ln es lnos, veslcu a, VIas urinarIas

'

fins inescrutáveis, Dezes- dos, valores. O lugar de h01l
mens e, SIm, para Deus! etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL� I funçõ�s fisiológicàs de im- ,aplicadas por meio de um \

sete séculos ':l' les de Cristr 1':1, ('1'("0 eli, (:êve ser aadc
Nada de grande, sólido ou PINGOGRAFIA (úterõ e trompas) e RÁDIO-PELVI- ,portância fun·damental. Es- novo aparelho de 2.0.00.000 (

vão ,Colombo, o filósofo E-' ?, vontade. durado-uro se faz na vida, IMETRI� (medida.s .l;'adiol�gica� exatas da bacia). ta descoberta, que se espe-' de volts, demonstraram

�-�.rastótenes tinha calcul'ado Q d p" sem generosidade, sem
Gabmete �e fls�ote�apla" dlspondo de ondas curtas, ra v-i·rá elucidar muitos ro- feitos promissores no trata-

uan o. Itagoras, o sá·
'd l' R d

. ,eletrocoagulaç�o, ralOS mfra-vermelhos e ultra-violetas, bl" 'do . .p
que a circunferência da ter- bio de Sa�os, foi ao Egito'

amor 1 ea Ismo. ecor �reII tenda de o�igenio, metabolismo basal, etc.. <.
' em�s me iCO� .rela:clOna- mento de câncer do pulmão

ra efa de 40,000 quilome- para' al�élnçar a sabedor':l
a velha anedota dos brIta- i BERÇA�IO e ESTUFA para recemnascidos prema-

dos com a qmmlCa do ór- em estado avançado. Se

tros. Perfeitamente exato: 11 a fonte sagrada, os sa,�lo,'.
dores que trabalhavam na turos. ,ganismo, foi ánunciada pe- gundo os Drs. H4gh F; Ha- '\

o metro é quadragésima mi- dotes o cCllvidaram ao tem- construção de uma basíli-! COMPLETOS SE�VIÇOS DE LABOR�TÓRIO 10 Dr. DaVId E Green e re e John Trump, em 23 I

lionésima parte do meridia- 1 d lVIA f
. , ca, aos quais perguntou al- I (exames d�, s�n?ue, urm�, �scar,ro: fezes� s�creçoes, etc" seus colaboradores. casos considerados'

perdP'lp,o e _ en IS, Imenso e so-
,� I e provas blOloglCas p,ara dlagnostlco precoce da gravi-

no tenEstr<,'! '" ;� ..Ição surp." lido co'no uma montanha. I
guem o que estavam fazen- ,d�s).. Exame d� mat�rial.�ar� o dia�nó�tico .do/câncer fe- I AO� progressos na tera- dos mais de metade mos-

Lndente
. por �,ua precisão. _ Como puderam _ pel"

do. mmmo, pela cItologia, bIOpSIa, e colposcopla. . I peutIca das doenças inf�c- traram resultados que per-

.. Cristóvão Col.�mbo pore'm , !?'mltou o. grego _ I an'<'
- Estou ganhando a vida BANCO DE SANGl,JE E SERVIÇO DE ANESTE-

'

ciosas se asse�tual'am com' mitem .esperanças. .

['
�

" �

.

ev "d '. .' SIA POR GASES (F
'

.) I
nao, o sabia, ou não o cria, ",,,ta l:1D.ssa de :'i"dra os hr. ,I

- rf'spOl1'Ji"U \) prlm ,'L','.,
. oregger .

.

c'u tinha calcuJado mal. Jul� ços .humanos? �m termos pouco românti-I
�ava que entre Lisboa e as - A fôrca unIda tudo pn,

coso
,

� I
.

Lndias, dando .volta ao redor I
de - responderam-lhe o,>

- Estou britando pedras
do globo, haVIa 4.800 quilô- sarcedotes, _ quando dir:-

- respondeu o segundo.

metros. Errado! Se tivesse I gida pelo espírito.
O terc(Vo disse com ros-

suspeitado ql: e' são 22.900 Nêsse momento, as porta�
to iluminado:

('!uilômetros, Dão teria em- r,igantescas Ide ti"mWO se a I Eu construo uma hasíli�

preendido a travessia do br.h'am como se fôssem ,ml'- ! ca!,"'. - '

Atlântico. Deus porém, o �as db império, dos sombra�.1 O pai de Dom Orio�e era

deixou no êno, graças do Pitágora" e os 'sacerdot��; um britador: Por desígnio

oual pôde levar ao Novo
.

entraram e permanecer<)['1
de Deus, era seu filho um

"

Mundo a' Cr:J2' do Salva-. silenciosos' entre as altl;;s modesto cura de campanha,

dor. colunas 'que' sustentavam o
que deveria construir não

Ouho case Um Jovem c.difício. Sob os' ncos se ')'.1-
uma só basíliça, de mármo-

"

v2brante de fé quis entrar via uma vibração que pare.
res e ouro, mas, sim, toda

como irmão leigo num �os- cia a voz dos espíritos. Q'
uma apoteose de caridade

teiro. Adoeceu pouco antes Jovem sábio de Samos se
e de fé, que vai florescen-

de chegar o momento de r!'!- pôs a chorar.
do a ritmo impressionante,

ceb(:1' o hábito de capuchi- -::- Por que 'ch0ras? por todos os meridianos e

nl�o. Sonho de sua infância ,::_ Oh, deixai-mel Es�:·�. paralelos do m�ndo.
ai'7leJ te de oevoção e en-

.

na proximjdade terrível' (h
! �I�.;j, smo!' O padre guardi- sêr cujo nbme" não ouso ex

ãü d"c1arara. sem rodeios, primil': '

flue a vida de frade é dema- - Filho meu -- disse-ih:?

mesmo instante,
primeiras horas

(Entre, Roma

/

siada dura pa,ra um moço

ilíii�_í;;j'MMIeatIe- ".:dltar •• tr..
.t....t. II...'U...

.

- be",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..... -�.;- Florianópolis, Terça-feira, 26 de J�nd�'o de 1954

Novo re-· Curso São VíceÓte de Paulall:�b�fndo
di

Curso primário - Equiparado aos grupos esc,'h-, Nova Zelan�l'a' (U.P.) -

A 1\il O D E L A RDl' e Ires - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -

..' .
n

1_ abertura.das aulas: 4 de março __:_ início darnatrieu- r\ rainha Elízabt e o duq .e
........�.WO'C>4ll�r>e...OCII..'04_0()4__•

._-', :la: 10 de fevereiro, das 9 às 11- :Rua: Visconde de Ide Edmhurgo, sentado la Cobr nça CAOILLAC,HATFIELD, 23 (D.P.) Ouro. Preto, 123.
.

-pr uneira fila ,b cade':�
, i-

- A emprêsa Havillan ,Air-) _

assistlrarri a um desfile de Aposentado, funcionário Vende-secI,'aft Corporation._ anu�-I moelas, o pruru rro qu-e c público ou bancário, preci-
, brl li ,.. "

sa se para servico de co- Em ótimo estado. Pneus As 5 - 7,15 - 8,45hs.(:!OU que o novo aVIa0

-, p
.. _ rea izou li. '. /)r.�";' - ,

'l;
A • • a'rtícípcçâo 1 l' 'b o anhia im novos faixa .branca, 4 por-

,

Sessão das Moçastãníco a Jato, para' passa-I
'

, I
Uma toura OI" Lsíma "1'- rança em c mp -

_

geii cs, "Comet II", fêz o
.

"

fazia pai ;e do �J uPç> de "L portante, para Florianópo- tas, rádio origiizal. Equipa- Ida LUPINE - Robert
A' .:.t: 4955 'IA t AGENOR KOECHE VA- I VIÚVA MARIA CARIONI

b Ií do com r,r.ondmisador "Ru- CLARCK _ Sally FOR-'/00 ue '.. qUI ome ros

I" OI dêlos que � xi iam L
-

tI. IS. -

.
,

de I·I"tfiel1 e Khartum, no RELA E GENÍ NEVES
[es de 1 ;,) ho, ",o faze.:<1 E�ige-se fiança (carta plex". Cr$ 180.000,00. Acei- REST em:

Sudão, em 6 horas e 19 mi- VARELA
reverência. m Ir ente ao � de fiança).

"

to troca por carro de me- LAÇOS DE SANGUE
1 J' d d

. Têm o prazer de partíci- Têm 'o prazer de partici- ..J Rerefencia idade, ,funç,ão nor valor. No programa:nu .os, reouzm o e mais sal, real, sori '-.I para o cu-

da metade o recorde ante-I par aos parentes e pessoas par aos parentes e pessoas
1 • rti ão em que tra Rua _ José do Vale Pe- Comp. Nac' ':' ,,,-- c!l.e, o qua l'''',OTeSpOJl�,el, ou repa Iça -

1'101' de 14 hora� O "co-I de suas relações, o cont�ato de suas relações, o contrato
LFIS o sober. na manteve ,',e balha ou trabalhou.'. reira s/o, próximo ao "Co- Preços: 3,50 _ 2,00 _ 1,50

rnet U" foi pilotado nesse, de casamento de
\
seu filho de casamento de sua filha

'pria do ! ri' c iJ;Q ao fim ',r, 'Escrever para Caixa Pos- queiros Praia Clube". Livre,
vôo �pm escalas pelo capi-

I RENATO, com a senhorita MARIA ZENITA, com o sr.
desfile. tal 447 em Curitiba (reme-

t20 John Cunningham, '11 Maria Zenita Carioni. Renato Varela.
A louro cscr.'tural _ cu- ta via aérea).

urna veiocidàde média deli, [o nome não 1(11 divulgst.o < (Dando preferência a

V dRENATO e Mk,ú. ZENITA
'eu e sequase 774 quilômetros por I

f'rI am

-- vesí í.r um "Bombeirr pessoa de idade eaposenta- '

,
-:-hora, \, con In, . , 1 '" do) .

�,' , T::1111!la 'illll.la ..••.

(

SEM S.:!PERST_rÇÃ� o' j Lajes, 12 de janeiro Florianópolis, 12 de jane�ro ,--- '_, ..__ ., __ Vende-se um automóvel
O oviao, que e um mode- " de 1954. de 19'54.

• •
---

,

• "Oldsmobiie" 41, bem equi-

�;:��:::��;d:�i:�::��::
-

ACiRADECIMÊNTO I M!!�,"� J��MJ:o,�!I.�!l���!J!
ua tr ípulnção. I , ,i l'OS e família, Roberto Müller e família, Jone Celestino

Pouco antes dê decolar,

I
Vva. Eugênia da Costa Meira, irmãos, filhos, cunha- I Vieira e família, Alberto Causs e família e Rosa Alves,

o cat Itno C;--r. I ingham dI", dos e sobrinhos, agradecem aos drs. Newton d'Avila e convidam os parentes e pessoas amigas, para assistirem

1 'N- Artur Pereira, pela dedicação dispensada durante a en- ,:1 missa de 1° aniversário, por alma de sua saudosa ec arou' ao SO.110S supers- f
.

I d
. . . -

h d ti R li ,

I es
- ,

ALBERTINA Dr.>.." . . ,
ermlC a e que vitimou sua Irma, cun a a e la osa In::! ;nesquec�ve esposa, mae,. sogra e avo ' ..:'..

tíeiosos Quel'la" aludir a� I
da 'Costa Brito, �ASTRO MEDEIROS, a !ealiza,r-se dia 29 do corrente,

fato do que os Comet II
,

as 7 horas, no altar de Sao Jose, na Catedral Metropo-
f(,i'am imobilizados até que

-

. Asn-adecimentos também à irmã Diretora da Ma- I'.tana.
se apurem as causas do de- ternidade "Dr. Carlos Corrêa", que colocou à disposição Desde já agradecem a todos,

.

o,
.

comparecimento
tudo o que fosse necessário às enfermas, r-esto Mo de fp cristã. <,saslre :;r,{rido jJor um dês-

'-
.. . __ ._ .. ,

_

s es t parelhos uo Mediter-
Enfim, aos vizinhos e amigos que, acompanharam a

B R 'I 'T
.

A ,D O, R'-rânec, diante da ilha de EI- doença e enviaram telegramas e cartões de- pêsames à
ba. Sir Miles Thomas, pre- família.

- 1

Sessão das Moças
Ida' LUPINE - Robert
, '

-

CLARCK - Sally FOR
pado. Pneus novos, rádio, REST' em:

pi�tura e

:quiPa�nt�_f1a-1 LAÇOS' DE SANGUE
mante. Preço de OCflSl3'J No programa: _

Tratar com Adão na POi'- Comp. Nac.
taria do Hotel Metropo! a Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
qualquer hora, Imp. até J 4 anos.

•

aUXILIAR DE ESCRITÓRIO

PRECISA

práia de .. Coqueiros. ,�._
, I"Contêm as s�guintes >pe-

ças: 4 quartos� 2-:'saletas
- 'sala de jantar � sala de

AJ�ga-se
Aluga-se uma casa com

2 quartos grandes e um

sotio para empregadas, sala
de visita, sala de jantar,
cosinha e aparelho sanitá-

F;, 'ente da British Overseas

jI,�rways Corporation,
.

de-
-

:;i1:,;:�:�:�:!::�'E:�: Cerâmica São Caetano
ReI;) con.um dentro de um

Vende-se, acompanhado de motor a ex

plosão.
Capacidade f!lIgada de 3m3 por hora.
Tratar na "AMODELAR".

\

rio com chuveiro. Agua e

luz com abundância, sita

á rua 14 de Julho n. 595

..

----.-
--------�- -

o ESTADO

\

As 8hs.

As 8hs.

Virginia MAYO

nald REAGAN em:

O PROFE�SOR E A

CORISTA

Ro-

No programa:
Comp. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
imp. atá 14 anos.

Lira Tenis Clube
no porto do estreito a tra-

tar no local.
�

.JiiJ!iiiiIi_'-ii.liiliiiii·.,!!!IIII."IHIJ....r..&.'...'
Vende.-se As ·8hs.

José FEFRER
Aprazível vivenda à rua

HUSTON em:
14 de Julho ...l:.. próxima à

MOULIN ROUGE

Devem comparecer a 16a.
C. R., afim de tratar de as�

'- ATENÇÃO:
suntos de 'seu interêsse, os Em virtude da Grande
cidadãos abaixo:

,
Falta de NiqueI, a EMPRE-

Aldo Sylvio de, Souza. I,ZA solicita, encarecidamen
Juvêncio da Silva.

11e,
a cooperação de seus.

Luiz Carlos de Mello.
I distintos frequentad'ores,

Miguel Alberto do Nasci- trazendo o DINHEIRO
mento. TROCADO, pelo que agl'a-

"

rIJOLOS PRENSf\lJOS, TEl.HAS, LAl)RI
I ..HOS, ·RODAPÉS E MATERlJ\l� REF�l;\

TARJO

.

ano ou aois. F\ i para ,;::::;0

que ';8 desenhou e COl'-·

truill (J "Comet II".

1;�t A -5 A PRONTA E....TREG ..\
•

,m:�:oi;a�:�,to:�:al::::::: OsnyGama .Cla.
de, sala de jantar, quintal
e jardim; podendo ser por

contrato de 3 anos.

;1( Aluguel até Cr$ 3.500,00.
i A tratar no Cabo Sub

r moTino, à rua João Pinto

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS
DE JANEIRO'

Dia :10'- Sábado -_' SOIRÉE _' PRÉM
CARNAVALESCA - início
22 horas.

JERONIMO COELHO. 14 - Caixa PostaI,
239 - Florianópolis

'J' ,

V·I F' ·d
-

"�II est::z:: �.a��:heiro ;:!�,
err,anos na' I'a 'Iorl a pleto com ágta'�que:r'i:tê"',e

, l-ti�' l', fria - quarto e- i.nstalpçees.

. . , í
'-

(E ".,)
,

sanitárias para empregada
. strello - ótimo varandão - gara:

.ge - 'amplo qutntal - água
MAGNIFICOS LOTES, COM 'FINANCIAMENTO A ligada à rêde. Parte do pa-

LONGO PRAZO SEM JUROS
'

gamento financiado na Cai-

xa Econôniica pelo prazo de

12 anos. Condições e infor

mações com Charles MOJ;itz
....". Tiradentes n.-45 - tele
fone - 2.180.

DIsTRmumoREs

_ Oportunidade especial para aquisiçjío, com grande
fac!lidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES�
TAnIO BO' FIGUEIRENSE, assegurando valorização,
imediata: ' " ;

I SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

�

t 6a. C. R,.
Nota-

'l.

\ '.:,

f� '
.

......

\,

j

\

......,.

"

OS TERRENOS EM ZONAS. MAIS DISTANTES

I
NAO PODEM OF.€RECER AS .MESMAS VANTA
GENS.

o Peç�- hoje mesmo infol'll)ações a

j
,

I
Escritório: Edif,íCiO Sã��rge, Sala 4 - Fone:

I

2-1-9-2.

'Expresso Florianópolis
de

'

I

John

Preços: 7,60 - 3150
Imp. �é 14 anos.

./

As 7 - 9hs"
Sessão das Moças

Je�nifer JONES - Jo

sêphe COTTEN em:

JENNIE
No programa:

Comp. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00 - l.zoo
Imp, até 14 anos.

DOMINGO PRóXIMO EM

CARTAZ M A I S UM

GRANDE FILME NA

CIO�TAL: OS TR�S RE-

CRUTAS. \

deeem, antecipadamente.

'Tt:n.n.'1p01·te de cargas em geml entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viaj�ens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIAN6POLIS

Rna Conselheü'ó Mafm, 135-

.; -'FQ��:- 2534 - - Caixa Postal, 435
':' ,End. Teleg)',: SANDRADE
Agêncin: - CURITIBA.

h,enida 7 de Setemb1'O 3:�20/24

I Casa p.ara'
alugar
Aluga-se uma casa de

material (Nova) sita à rua

Pedro Demôro 1612, (Can- Vende-se um lote nas

to - Estreito). proximidades da Vila do
Tratar na Rua Saldanho 5° Distrito Naval "Pedra

I Marinho 123. , Grande" medindo 10x26.

CG:nunÍca-sê aos porta'- da foi 'destinada a compra
o I. ,'H de bl1hdes da 1'11'" 6e uma cadei.ra de rodas

de l'ma bon2ca que estevF. ror.l·a Flaviana Simas, que

ANDRADE & KOERICH

AviFone: 84'7 (Linba Paralela)
End. Telegr,: -SANTIDRA

'�.

Agênc'ia: .- SÃO-PAULO
,

'f (
R1I.a Rio,Bonilo n: 1247 _

-

-o�
I "-, F"oúe� '9-:H-96 - Atend� Rápido RIOMAR

,�, End, T.·legr.: SANPRADE
- \

, " , '. I

(A§h1cias no R.io de Ja?1,eh'o e em Belo Honzollte-con, •

t '

na vitrina da 'casa
tráf.egn rnút'uo ati São Paulo CD� a E1l1prêsa de Tral}'3 I"expos a

_ " .

port2s Minas Gera�s S/A) () PARAISO cUJa ren-

Terreno
Loca I de Fotoro

s 0,

,I mHsma correrá, no proxi-
1110 dia 30, sábado, pela 10·
ierie FEDERAL;

....

-,c
'ÍíI;,
,if'-:;�;'
,;� :oi>

•
..",!:.-"�:'<i��Q,�j��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO -,

_ _,.--� -:... � ".--,,..-_2_6_tle :JaneiTo de J:�54="':::�:;���::':=������=�"'==="-��=�;;;;:;.��7�;;;;:;;:::::.__

'8 � ,;. " 6· t, 'ferreno' 'Navio-Motor «Carl
.'" W � t � .'Local' de 'utoro

'

RAPID:gZ ...,.... CONFORTO - SEGURANÇA

Hoeocke»

Horário de saída:' de Fpolís., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

JUJZO DE 'DIRtITO DA C,; L ,.1e Proc. Civil, no que

COMARCA DE1UGUAÇU 'se refere <os interessados ,JUIZO DE DIREITO Di\'1 que faz uma estrada,
'/ . � � 1

COMARCA DE BIGUAÇ'U dos de 800 m que os
incertos. Custas aúna. Bl-

guaçu, 5-1-5,:1, (Ass.) Abe

lardo da Costa Arantes,
Edital de citação com o pra-

Juiz de Direito. E para chc-
zo ele trinta' (30) dias

Fone 3.087.
jUlgaua r.m' ':ientença do te(\r

segubte: \listos, etc. Julg,) Crer .;;entpnçá a justificação
. asa para

prorpovit1a pelo Reqte. A· Ilpi'�io noberto Decker, pal'a a ugar
qlle IH"" C1l2a seus jurídic\:1S '.Aluga-se uma ('asa, de

e legais ,oÍ(·itos. Faça-se a material (Nova) sita à rua
' -.:.. \.

,.

CitoH;UO "dos ('onfinantes ti: Pedro Demôro 161'2, (Can-: S. D. CISI PRITT ,.
,

imóvel � do dr. Promobr, te;> - Estreito). I

I I
RUA Il.A QUITANDA, 4H! AND.· TtL. 52-203)

_ ''''. R IMOS '8 ,.- - r· A '1,') ','-A"
"

Público. Cun1pra-se o d��-. Tratar na Rua Saldanr.c •

_\ _.:."*' Aft, ..

·, l' ".., •
,�.� o,mU.rc O e Utinel.aspos\o 110 art. 455 § lOdo, Marinho 123. • c:;:_ ,. R J P"' ,

lO

" UI oao Intol ,.... poh.-.Stl. C.tlrana

---'-��'"-��::.:__._�-�--

Edital d� dtaçJO com o P1'1l-'

zo de lO) (lias

O doutor Abelardo da gar ao conhec-imento dos in

Costa Arantes, juiz de di- teressados i.-a. sa o presente

reito d comarca de Éi- edital co:» o prazo de trin

guaçu, Estado de Santa Ca- ta (30 j dia!', publicado e

tarina. na forma da lei, etc. ufixado na Ionna da lei. Da-

Faz saber aos que o pre- do e passado nesta cidade

sente editar virem ou dêle de Biguaru, aos sete dias do)

conhecimento tiverem que, mês de jane-iro do ano d�

por parte de Aloisio Rober- mil novr centos e cinquenta
to Decker, por seu assisten- e quatro. Eu, Orlando Ro

te judiciário dr. Acácio Zél- mão de Faria, Escrivão, <:

nio da Silva, lhe foi dirigi-. fiz dactilografar e subscr=

da a petição do teor seguin- vi. Blguaçu, 7 de janeiro t1l

te: Exmo. sr .dr. juiz de 1\'1;')4 [Assinado) Abelardo

direito da comarca de Bi- Ia Costa Arantes, Juiz de

guaçu. Aloisio Roberto De- Direito. Confere com o orl

cker, brasileiro r casaduIa- ginal afixado no lugar, de
vrador, residente em Três cosu.me O Escrivão: Or

Riachos neste município, llln(1fj Rcmãa de Earui.

per seu assistente judiciá-
rio infra-assinado, queren-

do'promover uma ação de

usocapiâo, expõe e, no final Vende-serequer a v. excia, o seguin
te: 1 :- Possue o Suplican- "Por motivo de mudança
te. um terreno situado no

um Bar Café Restaurante"
lugar Três machos, tendo a

bem instalado com boa

área de 108.900 m2., fazen-I fr.eguesia, o melhor ponto
20 frente com terras de her- 11 do Mercado Municipal de

,'eiro.3 de :!Trancisco Joa� Itajaí.
quim do Amaral, fundos I Trátar no mesmo com

com quem de" direito Norte Edú Veríssimo.
, 'I

com Manoel Inácio da Luz j':, Sul 'com Manoel Frutuoso
Machado, tendo 165m. por I
6fiDrt1. 2 --:- Tem o requeren-
te por si. e seu antecessor,'"
a lJosse ;Y. :m"sa e. pacifica, I
• 111 !!rterr\lpção nem oposi
f�::O e CJfíl o ânimo de dono

" .

\
'

h-, mais de trinta anos. 3 -

Não po�suindo títulos sôbre
(J imóvel quer adquirir o

durnínio do mesmo, com
" h:ndamenb no art. 550 E\
;):..2 do CÓdigo éivil e de
:<'ôrdo (Olli o art .. 454 'do
Código do F.rocesso �

CivÚ.
.A. �sirn,

.

1 eql1tr a '-J: excia:,
'

'f.e digne oU'lir as'" testemu-!
.. ha� ahaix� arr�ladas �s. _ ••' ....11

l.UaIS _'J'"!�pal'€cerao em JUI� I ��tZ:;:���·
zo in 3i�r.Lf,dentemente de

'!ttimação, procedendo-se, a
lus.tHicaçã'j "ab initio" e,

�l;}gada esta se proceda de

SÃO PAULO
RIO?

�
". ,�(..r.S�. '

�_o-_o_,Qe

acc3rdo CO'l1 o disposto no

V dart. ,155 [I;) C. P.' C. e seus, en e-se
r:orágra�(j", sendo após, jul-
gae3 por v. éxcia., a prese.1- URGENTE
te ac;ão ['rf!ec:dente, de acô]'- Por motivo de viagem
01., com o art. 456 do C. P. vende-se uma casa de se

c .. a fim d." adquirir o Suo cos e molhados à Rua Ma-I:ç.licantt, o necessário títulC) jOT Costa n. 136 por pTeço

,:para a trans('rição no regj,,� de ocaSlao tendo a mesma

tro. D.1üeL • esta o valor de comodo "para família até 6

,Cr$ 2.100,00 e juntando �<; pessôas aluguel favorável
talões l'efel'entes aos impos- aproveitem ver e tratar na

L's P. ,�dérimentQ. Bi· mesma com o proprietário.

gm,;u., 1.2 de o�t�bro, �ç I. ,�nformações: Rua Bo-
195,). ,Ass.1 AcaclO Zelnlo camva 225,. \.

da Silva. Relação das teste- ,

.

Negócio á vista. Preço
munhas: 1 - B�rnardi.C) Cr$ 28.000,00.
João Francisco. 2 - M l"

n')el Tnácio da Luz. 3

Francisco Rosa. Em a dFoi

pptição foi exarado o se,·

ruintE: cJf�SI':!C�o: A. Desig'
ue o Si'. E��t:civão dia e hora

para a iriCji.lÍl;ição das tesie

munhas <l:':'oladas, ciente o

dr. Promotor Público. Bi

guaçu. ]2·10-53. (Ass.) Joz.o

Cândido da Silva. Procedi-
Ó '1 juslifieação foi

Vende-se
Urna casa de rsquina com

100 metros qEadrados de

estli

terrer:p, sita à rua General'

EiHf.11court, n. 132, com

Tran:�sa Urussanga. Tra

i:fll' com José M. Fortkamp
�\ l'{Ía Fellpe Schmidt, n. 36.

fun
faz Viagens entre' FLORIANÕFOLIS e RIO DÊ JANEIRO

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

Vende-se 'um lote nas

proximidades da'Vila do
5° Distrito N'aval "Pedra
Grande" medindo 10x26.

com uns morros, confron
tando ao Norte e ao Sul

com quem -de direito; 2) -
Tem o requerente, por si

• .O doutor Abelardo dr e antecessores, a posse
Tabela. de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

r-
.

REIRO de 1954:
'- osta �nmt.es, Juiz de Di, mansa, pacífica, sem inter-: dido da Silva. Feita a con-

reito da Comarca de Bi- rupçâo nem oposição e com clusão, foi" -exarado 'o se

guaçu, Estado de Santa Ca- o ânim� de dono, visto que guinte despacho: Designe o
.

tarina, na forma da lei, eti. fez benefeitorias, planta, Sr. Escrivão dia e hora pa-
Faz saber aos que o pre- cria e mora sôbre o imóvel ra a inquirição das teste-

sente edital virem ou dele em epraço, tal como os pos- munhas arroladas. Bigua
conhecimento tiverem que, .seiros anteriores, dos quais çu, 6-11-53. (Ass.) João

por parte de ANATO'LIO comprou as partes que a- Candido da Silva. Procedi
JU'LIO VICENTE, por seu gora formam o terreno uso- da a justificação, foi esta

advogado Dr. Acácio

Zél"1
capiendo, sendo' esta posse julgada por sentença do

nio da Si.lv_a, lhe fOiA dirigi- dema�s de trinta anos. 3) teôr seguinte: Vistos .etc,
da a petição do teor se- - Nao possuindo títulos Julgo por sentença a jus-
guinte:

'

Exmo Sr. Juiz. 1 gai ôb
., 1 tifi

-

duzíd 1e al� �o re o l:n.ove ,"quer 1 icaçao p�o UZI a pe o Para mais informações 'dirijam-se à }
de Direito da Comarca de adquirir o domínio do mes-. Reqte. Anatolio Julio. Vi- EMPRll:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Biguaçu. 'Anatólio Júlio mo, com fundamento nos1 cente para que produza os ,Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Vicente, brasileiro, soltei- arts. 550 e 552 do Código seus jurídicos e legais efei-
�

1'0, lavrador, residente e do- Civil e de acôrdo com o art. tos, Cite�-se os confinan-I·····'············� ..··_····..•••••••••••....

miciliado r: lagar Estiv� 4�4. do C�digo do Processo tes do i�óvel, o Dr. Pro- LOtes 'a vend a'd� .Infernmho, neste

MUl1lj'
CIVIl. Assim, requer a V. motor Publico e por pre- "

cipio, vem, por seu advo- Excia., se digne ouvir as catória dirigida ao Juizo últimos lotes, na praia da Saudade em Coqueiros
gado infra assinado, inseri- testemunhas adeante arro- da 4a Vara da Comarca da! ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
to na O.A.B., sob nO 512, e ladas, as quais comparece- Capital _ o domínio da I I? metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser-

com escritório nesta Cida- rão em Juizo, independen- União. Os interessados ín-:
vidos de agua encanada e luz. .

'

de, iniciar uma ação de uso- tem,ente de intimação, pro- certos deverão ser citados I Inf
'

_ ormações no local com o sr. Gilberto Gheur.
capião, para o que expõe e cedendo-se a justificação por edital na forma do art. ------

'no final requer a V. Exa., "ab-initio" e, julgada esta· 455 § l° do Cod. de Proc. .

o seguinte: - Possue o Su- se proceda de aeôrdo com Civil. Custas afinal. Bigua-]E ...... I T A L
plicante, sito na Estiva do o disposto no art. 455 e çu, 5-1-54. (Ass.) AbelardO[

.....,
-

.

Inferninho, um terreno seus parágrafos, julgando' da Costa Arantes, Juizo de
,

E D I T A L N° 1
.

com a área de 743.000 m2, V. Excia., após; a presente Direito. E para que che- f F rbll h
'

di idid três
' _ .

. I aço pu ICO para con ecimento CIos interessados
IVI I o \m res partes, açao pr-ocedente a fim de gue ao conhecimento dos que, de conformidade com o despacho exarad pIS'

) 437 400 d
.. I"

o e o 1.

como segue: a _
. a qumr o Suplicante, o' interessados, 'manda passar Inspetor da Alfândega no processo n? 204, de 12 do cor-

m2, tendo a Oeste 270 m. necessário título para a o presente edital com o pra-
t rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partir

Norte 1.670 m. Sul 1.570 m. transcricão no registro con- zo de trinta (30) dias pu- ,I da presente data, obedecerá ..rigorosamente o disposto

c,onfrontando aô Norte çom forme o 'disposto no ar�. 456' blicado e afixado na f�rma.,j�mOpaorsttiogOd026c, letra "b", �a Cd·�nso.lid.açãdo 'das Leis do

D
-

,

' onsumo, assIm ISCl'lmlna o:

omingos Teodoro, .João do C.P.G. co-citado acima. da lei. Dado e passado nes- . "de 2. de janeiro a 31 de março _\ para os qu t··,
D M d h d a- 'A' .' I"" . ,

e lverem

amacena en es e' er- an"o a presente o valor ta Cldade de Blguacu, aos' de renovar as respecttvas '''Patentes de Registro", desde

cleiros de João Nazário; de Cr$ 2.100,00, e com os oito dias do.mês de janei-; que tenh�m _solicitado a renovação até o último dia útil

Sul com o requerente e documentos juntos, pede 1'0 do ano de mil novecen-I
de lfeverelr,? de cada ano, pagando o emolumento inte-

L t
.

I f
' .

h d f . .'
. I

gra , de acordo com o do ano anterior, se antes de ven-
es e com o 1'10 n ermn o. e erlmento. BIguaçu, 5 tos e cmquenta e quatro.· cido aquêle prazo terml'narem o co

,.

f b
.

b)
, dI"

"., _merclO ou o a l'lCO'
_ area e 45.600 m2, de novembro de 1953. Eu, Orlando Romão de Fe- os contribuintes que não tenham pàgo os emolumento�

tendo "'ao Norte 350 m. Sul (Ass.) Acácio Zélnio da ria, Escrivão o fiz�- datiló- ,da:<Pa��nte" de Registro"- até 28 de fevereiro, deverão

500 m. e de profundidade SiÍya, Selada com estampi- grafar e subscrevi. paga-los, de 'acôfdo com-·a -letra inicial dê sua fir�a

345" m. confrontando-'ao 1hãs' "esladú"ãís no va'-loAr- de, B'
- .' -

8, d- ;
---

. 'd
- dentr9- :dos seguintes 'períodas:- de 1- a 5 ou de 16 a 20

Iguaçu, e ]ane1rO e de marco os de letra "A" a "H'" d 6 10
"

d-4'l
norte com herdel'ros de C $ 35

.

'1' d R 1954
' '" ,- e a ou e c,"'

r, ,o, mUÍl lza as. e- . a 25 de março, os de letra "I" a "O"; de 11 a 15 ou de
Manuel Nàzário dos San- lação das testemunhas: 1 (Ass.) Abela1'do da Cos- 26 a 31 de març'o, os de letra "P" a "Z".

-: Valdemiro José adriano: ta A'l'Untes - Juiz de Di- Outrossim, informo, ,para esclarecimento de quais-
2 .....:�M�nuel jôaéí�im:'-3 _ l'eito. quer dúvidas s,urgidas, quanto ao assunto em questão
.)' que a A1lândega de Florianópolis, por intermédio de'
Pantaleão Henl'lque Car- Confére com o 'g' 1 d d01'1 ma seu qu.a 1'0 e Agentes Fiscais, estará a disposição de
doso. Em dita petiçãó foi afixado no logar de costu- quem mteressar.

dado o seguinte despacho: me. Alfândega de Florianópolis, em 13 de janeiro de

A. a conclu.são. Biguaçu, O Escrivão: - Orlando
1954. , .' -

5-11-53. (Ass.) J" C R d
lfREDER'lCO PLATT - Escriturário Classe "E",

oao an- omão e Faria. Interino

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA

Itajaí Rio Santos

27/1 1/2 2/2
7/2 12/2 13/2
18/2 23/2 24/2

.

Fpolis

5/2
16/2
27/2'

tos, SuX com herdeiros de
Bermírdi�o '. N�zár�o

-

do's:
Sifiltos e Manoel Maréelino
Leste com uma estrada e

Oeste com o rio Inferninho.

-::) - 160.000 m2, tendo
200 m de frente à Oeste,

Um
.�

produto digno'
do mundo

•
II'

( t �.
•

Aprtlenfando o Novo Modêlo "120"

A quaUdade do DUPLICADOR CESTETNER - modelo

120 - se faz notar em todos os serv�ços que ele

realizá. Desenhado com o objetivo de reunir, nl!.!fla só
,

..
mâquina, eficiência e presteza· à altura das cres-

.

centes. exigências dos trabalhos de escritório • e a

tamosa tradição CESTETNER, o. Duplicador -120

prodUZ cópias pe"tfeltas, oferece grande simplicidade
no seu manejo, apresenta uma, aparência sóbria

e elegante e é protegido por urna garantia que inclue i)

visita mecânica mensal por 12 meses., Peça uma ��
demonstração, sem qualq\1er compromisso de sua par-

(t

"e, no momento que lhe seja mais conveniente

... ; .....

..
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Abuso de poder.. ! ME@�O�}�t�io llô�g�!!tÇ.�
A fôlha governista, há mento judicial contra ato relatar os fatos acima aludi. ,O "crime atômico"- que A nova arma empregada

dias, arvorou�se em arcos, emanado- do. govêrno ante·. dos, solicitou reserva; I permitiu .a uma mexicána pela senhora' Lucina Alva.
para anunciar um procedi- rior ao.atual, promovido pe- 7°) - Que em virtude do se desembaraças do seu es- rado Tessada (ativamente'I ' I I

.......---- lo sr. Guaracy B. Marinho. engavetamento de preces- .poso fazendo com-que � procurada pela polícia) fe-

TIM . • ,j

A seguir damos ao_públi-" ses, de legitimação de ter-
I mes�o �.bsorvesse um com-

I
lizmente não deve grande

co uma representaçao for- -ras, por .parte do atual'Di. � posto ráaio-.sltivo é susce-
I difusão em consequência

mulada por esse �enhor, e, reter de. :rerras sr. dr. Á�-; tivel de trazer para o Mexi-I do seu preço, visto como a '--

-

CALõR cem a qual o governo

pas-l
varo BlÍ�ourt Lobo FI� ce complicações internacio- dose utilizada pela crimi-

d I I rladas do Del' Com a 'temperatura es- d d t II "1 " I -

as ce U as U ,;;a o na a em a ver: 10, reve a-se aqui os cita-
I
nais., nosa representa, segundo os

,

'

caldante de ante-ontem, Exmo. Snr. Irineu Bor- dos fatos;' que .até entãO Os' minerais rádio-ativos, especialistas, um valor de
RTO 24 (V A)

.

O" ta i as ítímas recorram quasi toda a gente buscou h dou- "1 I d d
-

\� , .,
- JUIZ a que YI.l 11 ausen guar ou-se SIglO; consi era os como material doze mil dólares.

da 4a. Vara da Fazenda à b�tiça para ser ,decreta. refúgio nas praias. O ele- D.D. Governador do Es- 8°) - Que é inconstitu- estratégico, são na realida-

IJ b' M' Brasil de da rj nulidade das cedulas manto oficial (que também tado de Santa Catarina
.

l t t d 1 d 1u J: «a, ano. . cwna o, eng"�ve amen o e e estreitamente contra a-

Araujo, deferiu o pedido subtraídas, de qualquer va- é gente), não-fêz por me- Diz' GUARACY B. MA� p1'Ocessos� :NOl'mente de Is- dos pelas autoridades go-
da auxiliar de tesoureiro lar.

,

nos. Disparou (todo) 'para RINHO, abaixo assinado, gitimação de terras (doc. vernameritais e ciosamente

do Deoartamento dos' Cor- A polícia não mais precí- as delícias da ada do Atlân- que-na qualidade de proeu- n.3); vigiados no estrangeiro. ror Roma, 25 (U. :P.) O

leias � Telegrafas Adalgisa i sa tc.nar conhecimento de tico. S�m com�u�o, enfren- i ador legal de sua mãe, Ir- 9°) - Qu'e conf. se vê, o êsse motivo os especialistas presidente
.

Luigi ('Einaudi
Camoos, no sentido de tor- roubos e furtos .. ,

. tal' as filas de ônibus ou pe- mãos e cunhados conf. pro- aludido DIRETOR, está ela- 'mexicanos e estrangeiros, passou, hoje, um cabogra-
nar sem efeito as cedulasj N R. - A sentença do,! legttejar um auto. de alu- eu ração junta, vêm, na con- rarnente desmoralizando' o entre os quais os norte-ame- .ma ao presidente Getúlio>

desviadas do "guichet". sob dr Mario Brasil de Araujo guél. E os chapas-brancas Iormidade do Artigo 141, I Estado" pa1'a o qual trab'a� ricanos estão no primeirol Vargas,
do Brasil, cumpri-

sua guarda e responsabili- é :ns,lst,er·titvel. Os pl'ejui-I encheram. as praias. Dêles ?arágrafo 36 e 37, da Cons- t lha; ,

plano, estão interessados mentando-o pera 4.0 ée_nte
dade, 1!0 total de quatro- �(),':. dela advindos serão saltavam senhoras e senho- tituiçâo Federal dos Estados I 10°) - Que o .doc. n. 3, em saber como uma moder- r.ário de fundação da cida

cento!' e vinte um_mil cru- enornr s. Entre este, o pior, ritas (de bikini), cavalheí- 'Jnidos do Br.asil, =: pe-I é uma cópia, do requeri- na Locusta conseguiu ad- Je de São Paulo. Sinto-me

zeiros. Determinou o ma- é o desconfiança lançada no l'OS (de short)', crianças (de 'ante a elevada autoridade menta protocolado na Se- quirir quatro miligramos de satisfeito em expressar os

gi!otmd(, se oficiasse ao di- mercado e I) provável pre- chapelão) e uma montoeira de V" Excia., representação
I
cretaria da Agricultura, sob nitrato de urânio com os sentimentos do novo italia-

retor ele Caixa de Amortí- juizo de <
inocentes .. ,

1e brinquedos náuticos, Tu, contra o atual Diretor de 1 o n. 153,' em 28-12-1953; I quais "bombardeou" de no para com a nossa repu-

zação para não ser trocada do muito sem cerimônia, Terras e Colonização, reparo 11°) - Que oportuna- raios atômicos e esposo. bIica amiga (o Brasil) e

nenhuma cedula dilacerada
\í VEM TRIGO DA como um ato normal, fisio- tição do Estado, ficando des- mente será requerido a V. De acôrdo- com certas enviar as mais cordiais sau

da set ie 201, de numeros TURQUIA lógico. Sem o (mais) mí- de já articulado o seguinte: I Excia. a abertura de IN-, informações da imprensa, aações" - declarou o pre-

10.•9 a 11.00, que foram ESTAMBUL, 25 (U. P.) nimo respeito ao' (respeitá- 1°), - Que requereu

ai
QUÉRITO ADMINISTRA· as autoridades norte-amerí- sidente da Itália. Ainda ma-

exatamente as furtadas. ,_._: A Turquia começará a' vel) público. Tudo por, con- DTC, repartição do Estado, TIVO, a respeito do desapa- canas enviaram ao México nifestou a esperança de que

Ainda por decisão do juiz enviar ao Brasil, no próxi- ta do govêrno: gasolina, au- númeras certidões para fins recimento misterioso dos um alto funcionário e di- a boasorte continua a favo

serão publicados editais mo mês, as 150.000 tonela- to, motoristas (muito pou- {e direito; memoriais descritivos dos I
versos agentes secretos es- reler 1:. grande metropole

C()111 prazo de noventa dias las de trigo que concordou cos), óleôs e pneus. Uma' 2°)':__ Que em 17-3-1953, lotes do colono Joaquim de pecializados, com o encargo paulista, 'ísimbolo da ad';i
rara n"nhecimento de todos, em entregar ao, referido canjanja, como diria o Pi- ;onf. protocolo junto, re- Oliveira Cardoso e Arman- de acompanharem o inqué- ravel exuberancia de vida

os interessados que, sendo país, segundo os têrmos do tuca. Também com um ca- �luereu a DTC, certidão pa- do Haeffner Marinho, do rito e, caso necessário, su- H que já chegou o povo bra-

portadores daquelas cedu- tratado comercíaltureo-bra- lôr dêsses, um carro oficial ra fim de direito e, que ape. arquivo do Estado; gerirem as medidas capazes sileiro".

las deverão comparecer ao sileiro. Jaz um bem.,. E o prêço, sal' de inúmeras solicitações, Isto pôsto, requer se digne de evitar, que a produção -�,_:�._'"

I -? E h?' ». MARCINA LAU-
juizos a fim de fazerem sua' Os embarques serão fei- entao. - a vergon a. -

"mesm�não lhe foi forne- 'lo Excia., de lhe mandar a-- do urânio e de outro mate-

exibiçâo e prova de legítí- tos por oito portos díferen- pergunta (indiscretamente) :;aa, ignorando o motivo, brir vista de todos os pro� rial nuclear escape ao con.
s�EANO NÃO VAI

midade de posse. Os editais tes e ficarão terminados no
um laivoziúho de consciên- :)f'm como de oUtras (doc. (essas de Armando Haef� REGRESSAR

intere"sam a todos os ban- curso �e três meses.
cia. - Bem, essa fica em n, 1); fr.er Marinho, que pelos " O BRASIL E A

cos, C'iixas economicas e ao A T,urqui.a fornecerá ,o casa, mofando - responde 3°) - Que em 11-9-1953: quais tenha o mesmo reque- ANTROPOLOGIA RIO', 25 (V.A.) - Noti-

pút;}jco em geral. 'A singu� trigo em questão por um (mentalmente) o' gozador vendó que não conseguia é1 'rido ao Goyêrno do Estado RI",O, 25 (V.A.) - O es- ciou-se que a Sra. Marcina

lãr oer:isão do juiz Mario equivalente de 65 dólares a
udenista. Emquanto carrega rderida certidão, endereçQu de Santa Catarina, legitima· critor Gilberto Freyre re- Laureano estava já de volta

Bra<;i! �e Araujo apresen..' tonelada, e receberá,' em o porta-malas do luxuoso a carla .anexa ao Deputado ção ,de terras, bem como das cebeu um cab�grama do no-' ao Brasil, por terem os mé

ta ::.e ('omo uma �riginal troca, do país sul-americ�- �hapa-branca, arrumando Francisco Mascarenhas petições relativas a certi. tável antropologista prof. dicos considerado seu mal

fon-r:a de ext�rminar com no, certos produtos, como 'barracas coloridas, traves· (doc. n, 2); 'dões que ainda não lhé fo- Ralph Beals.em que o con- incuráv�l, sendo, pois,',con-
0S ladrões de dinh�iro. Bas�' café, cacau, couros, etc. I

sas com saladas, óculos Ray- 4,°) - Que em 28-11-1953, I cam for�ecidas. -, vidava para ser

"ViSiting"'J
sequentemente, desnecessá-

ban, roupinhas das crianças, encontrou·se com o aludido Têrmos em que Professor "de Antropologia ria sua continuação nos Es-

São Paulo" - a Manchester tôalhas de banh()\ e o estojo Deputado, de fronte o 'BAN- P. D. Social da. Universidade de tados Unidos. Ma� o senhor ..-/1.(
,

'para o Inflke-up (Elisabetb, CO NACIONAL DO CO� Flo).'ianópolis, '. . . .. .. ...
Califórni; durante o próxi- Paulo Sampaio,'�t_:.nhado de

Brasileira Arden) de m.adame. Pra não, MÊRCIO S. A., desta praça, (As.), GUARACY B. MA- mo seme�tre universitário, Da. Marcina, consultado a

queimar a cútis, mas quei- c' qual disse o seguinte: lÚNHO. \ O escritor Gilberto Freyre respeito pela reportagem
mando gasolina do govêrno,.1 "GUARACY, tom.a aqui Anexo: acaba de responder também contéstou a noticia nos, se-

O dia de ontem, 25 de janeiro, assinálado pela con-

versão do apostolo São.Paulo, foi a data escQlhida para Esbanjando o dinheiro do a tua carta e o teu CHE� 5 (cinco) documentos. por cabograma que infeliz- guintes 'termos:

a fundaçã�, no ano de 1554, sertão a dentro, no planalto povo. Cínicamente. Indeco-: QUE, você não imagina o Protocolada na Secreta- mente não lhe é possível a· - Não tem fundamento a

de Piratininga, a poucas dezenas de legoas distantes do rosamente. Faruquianamen� que eu ouvi do "LOBO". I ria da �gricultura 'sob o:::'n. ceitar no momento o convi· notiCia divulgada na im-

litoral, nas terras doadas a Mãrtim, Afonso de 'Sousa e te... Ale, só entrega a certidão 167.. te que é \Im dos mais hon- prenSa matutina. Recebi te-
seu irmão Pedro Lopes, que compreendiam as Capita- �,

1 FRIO l'E:querida a 'você, porque, (As.) uUARACY B. MA- rosos que têm sido recebi- leg!ama de Nova York in-
n�as de São Vicente e �anto Amarol da povoação o� a �

deia que haveria evoluir de tal forma a constituir, qua- Andam geladas as hostes quer ajustar contas com vo� RINHO. dos por inteletual

brasilei-l formando que o estado de

trocentos anos 'depois, a maior, mais rica, industriosa e governa�entafs. Aquele en- cê, sôbre !lma-carta que vo- 1'0, dada a importância, que Marcina está normalizado.
culta cidade do Brasil e uma das maiores, mais populo- ,tuslasmo de três anos atrás, cê endereçou ao Presidente tem .hoje aquela

universida-I
Quem estará de volta, den-

sas e dinâmicas do Mundo.' O Tempo d daquela, euforia de 1951, os da República". ,
'

e nos estu os antropológi- tro de ,poucos dias, é o seu
- Coube ao padre. Manoel da Nóbrega, primeiro pro- }, ._

,
'

vincial da Companhia de Jesus no Brasil, vindo para ,a lmpetos ardorosos de vam08 Ora, não há LEI que cos lide!ados pelo professor médico assistente, Dr. Tan-

nossa terra com Tomé de Sousa, a glória d� fundação de' comprar fulano, beltrano' e proiba o �idadão, a não es- Previsão do tempo até às �oeber, seu' antigo catedrá-I ner de Abreu. E' o que pos-

São Paulo, com a instalação do Colégio de Piratininga e I sicrano (��mo fizeram an. crever aó Pr�sidente da Re. 14 horas do dia 26. hco. ' so, com satisfação,'adiantar.
a designação do padre Manoel de Paiva para celebrar, I

tes) foi tudo amainando. pública, portanto, não se Tempo - Bom, com ne-
em comemoracão, missa festiva no páteo do Colégio, na

I

L t t 1 d t' J'ustl'fl'ca a atl'tude desse f.un- b 1 'd d
h- d 25 d·· .

d 1554 ,,� en amen e amo ecen o, a 'e � u OSl a e, passando a ins-
man a e e JaneIro e,

'

I ,

O Colégio creado pelo padre Manoel da Nóbrega, a virar o sorvete (dissorado) cionário, que por sua vez, tável, sujeito a chuvas e

quem o Brasil j� devia a criação, por ordem de D. João '. de hoje. O Palácio (da Pra. ni'ío compreendeu a respon- trovoadas.
III, do ensino oficial, com' a criação dos Colégios da Baia ca 15) adormecido, às es- sabilidade do cargo que e· Temperatura - Elevada
e São Vicente, marca, pois, a fundação da ilustre e di- �uras Com os gradis lírica- xerce, é' conforme se "ê, a principio.
nâmica cidade de São Paulo, a mais populosa e indus- t' f' 't d' om de um irresponsável,' 'Ventos _ Eln decll'nl'o notrial do país. ...

men e en el a os, c •

Contando com o valioso e indispensável apoio de, zenas de casais que adoram 5°) - Que ouviu dizer; fim do' período, de Norte a

João Ramalho, incontestado e prestigioso chefe daqueles a escuridão. O deputado que a petição relativa o pro� O�ste, rondando com raj,a
sertões, depois comandan�e da defesa de' Sãó Paulo, de -Clodorico MOl"eiJ'a (sempre ::ocolo jUnto, foi deefrida em das frescas.
Tibiriça, sogro de, Ramalh::> e de Caiubí, chefes de tribus, d d ') 4. 12 1953 T t' Ide reconhecido valor e autoridade, aquem os lndios de. e, entes a mostra ,cerrou - - ; empera uras - Extre-

viam respeitosa submissão, providencia que encontrou o fecho eclair, do..eterno sor.. 6°) - Que o Deputad9 mas de ontem: Máxima
logo a valiosa e indispensável ajud,a de Jgsé de Anchieta, riso. O Enedino (Ótimas Es" Francisco Mascarenhas, ao 34,2. Mínima 26,3. 1

�eu dediéado Secretário, uma das f!,gu.ras mais impo�- i t.radas) Ribeiro guardou o � .
tantes dos abnegados apostolos que alIcerçaram ,a um- esbravejador mostrando-se a 'F d

-

d C·d ddade nacional, pela disseminação da educação e cultura, 1'1 '

- ,

t' t O
I

unaçao a I a e. . . " " I
SI enclOso e re Icen e.

que cnstIamsaram o gentIs e protegeram os escravos , ,.

poude o abnegado M�noel da Nóbr�a, fundar sob o signo 1
ChlqUltO (aacana) Masca�

de 8risto, para orgulhó da posteridade, a cidade que é renl!as, engulindo (em se� I

de Sa-o Paulo
.

hoje a maiór di! Amél ica do �ul e úma das principais do co) a vitória. d,o big-bôy! _

universo. Adson, no pleIto de S. Fran· ...

Acontecimento de grande relevância na. efeméride
nacional, o centenário da metropole paulistana'>éstá sen-

. ciSCá, é todo lamúrias. É de

do comemorado da mallf'ira mais condigna -Pilo govêrno cortar o coração (emperde.
e o povo, com D partidl)�çãc do primeiro Jria'gistrado da '

nido), ouvir-se-lhe, com a�

Nação, ?ove.rnadores de div.ersos�stados, �Itas autorid�·1 quela vó.,. microfônica que Padre Man�el da .Nobrega entrepara
des naCIOnaIS, bem como deleg,açoes de palses estrangel� Deus lhe deu, xingar' o I um �omento no alto da -colina;
ros. '

',' I Ad d f' alonga o olhar pela paisagem clara
O programa das comemorações e/vasto devendo as strong son, e antro opa� 1 t d '1'"..,; "- ,

, A , I
e a sua a ma o a se 1 umIna.

mesr_nas _se prolonga:r:_em por alguns dias, afóra fe�t;ivida- ; g�. Em -:ez, de antropofa�o., ,

des lsol:das que serao

efetuadas,
durante ,0. ano,. Ja pro- SIm Chlql1lto, porque ele

I
�adre Manoel de Paiva ,entl:e 'a coivára,

clamado como sendo o do quarto CentenarlO. comeu tõdos vocês da UDN, na humilde capela pequenina \
Fazem parte das comemorações a realização de di� "Ih t

. a missa padroeira celebrára
'

.. 'C
- .

t'f'
. -

d
. . sem mo o, sem man eIga e '

\'ersos ongressos Clen I ICOS, e a mauguraçao a nca e
. .

,

. I enquanto Anchieta os corumins -ensina.
magestosa Catedral de São �aulo, 'a maior e a mais bela (o que fOl pIOr), sem MUSSI. .

,

e cústosa da América do Sul -·e 8,\ qu� mais progride Comeu-os a todos, sequin- O pátep do Colégio é o verde engaste,
no mundo. nhos da Silva... É úm' onde a estrela dos filhos de Loiola,

.C? �ST�D? �ssocia-se,às ma:nifest�ções de jubi�o �o iceberg a UDN cat�rinense. !fulge, acêsa, no tôpo da restinga.
patnohco, dmamlco e culto povo paulIstano, pelo Justo S-f d o início d d "

grande metropole, digna do seu justificado orgullío e Qa
o ren o � ege-

grande metropole, digam do seu justificado, orgulho e dá ; lo ...
,

admiração de todos os brasileiros. '

" I' BUM
, ,

------------j,--------

Florianópolís, Terça-feira, 26 de Janeiro de 195'4

Não Têm Valor

EINAUDI SAÚDA O
BRASIL

'Tito Livio Pere�ra
/ (Do Instituto Histórico e Geog1'afico ele São Paulo)

E assim Manoel da Nobrega fundaste,
,

sob o sinal de Cristo e numa Escola
esta SÃO PAULO DE PIRATININGA.
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