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I a repre'sentaçãD catarinense

N. 11.812 que [ora disputm' o. eampeo- Os bravos atletas fDmm
nato. brasileiro do remo. e 'as festivamente recebidos, Em

Io(����,.... pt'ovas Fôrça$ A1'r�adas e nossa pró.xim,a edição. divul-
C�. 1... Cidade de São. Paulo, ven- garemDs a, recepção, CDm

ceado 'estas últimªs e sa- detalhes,

: :" ,'DIRETÔa':" ..

Ruben. de
Árruda Ramo.

IEIENTE
Dóminlo, F.
d. Aquino�-,

'-

I
I

I.�--�
�������== ......____-

--------------------�,�---�---

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Janeiro de 1954
--------------------------------�--------�--

Fixada a .deto
_ �e 3 de, ,?u}u,- O Sr. -:Bornhausen

��o�p. �C].)r�om��e<f!�a!l���ta,�!!�fo�!:l� responderá . pelo seu ato
a presença do. procurador mara dos Deputados e dois ções para os cargos estadu

geral da República, o. Tri-' terços do. Senado. ais � municipais, de gover
bunal Superior Eleitoral,

I 'Resolveu ainda recomen- nador, vice-governador, de·
sob a presidencia do m�nis-I da� aos TribÍlna�s Regio- putados estaduais, prefeitas
tro Edsard Costa, .realizou r-ais, tendo em vista a con- vice-prefeitos e vereado

hoje sl;a sessão ordinaria I \e�1iencia do serviço, que r es, c�jos mandatos termi

Por indicação do ministro sejam fixadas, para aquela pem até abril de 1!.l55.

Plínio Pinheiro Guimarães,
c Tribunal resolveu orde

"""", .,.J..,_, '<"..:sao que lá o t!tt .J , '·an.'

os honlens de bom senso, atira um 'jtrt»,�':'_
vel provocador num cargo que' outra coisa não
é do 411e o instrument.o de provocações e arbi
tl"ariedades. Ninguem se admira de o cupincha
_de interesses de terceiros, liaver ace'ito o car-

go; estarrece é-o sr. Governadorl havê-lo nomt'a-

intenção do. sr. Getúlio Var- da reunião dos embaixado- matas apPo.nas ti�eram -

do, qua'ndo, por tod'os os motivos, não o· pódia
g�s �assar o dia de ho.je em res brasileiros jUl�to aos "tomada de' contàcto". ; fazei'; sem nessa 'nomeação comprometél·· mais'

Recife, participando. das co- governos latino-americanos, O ministro. das Relacõe.'; I que o -decoro do seu govêrno.

memorações do. 3° cent�ná- (JS quais se enconham no Exteriores, sr. Vicel�t_e ,Ra.) II eor tudo quanto possa ocorrer em Imaruí.
- cOm essa nomeação vergonhosa, fica desde já

rio d� restauração de Per- Rio. para examinar a p03i- fez um_discur�o �raçanLk

I
respollsabilizado o sr. Governador Irineu Bor·

nambuco. Como isso não. çf.o do Brasil na proximu 1<; linhas gerais da tarefa 'H nhausén. Denunciamo-lo como interessado em ta. O primeiro..ministro d;l

lhe fo.i possi�el, o chefe do_ Conferência Inter·America- _er levada a. cabo. 'hlsu'(Jar' vinganças mesqliinhas e em acobertar tnglate�Ta, Winston' Chur·'

go�erno., no. programa da nà de ·Chanceleres, a t�r "iolências e perseguiçües contra o chefe opo- rltill, lanço.u em maio. d)

"Voz dô Erasil", dirigi�._pe- início em Car�cas, a 2 'de - sicio.llista em lmaruÍ. O seu at·o é um ato indig- Mio:-p��sado a idé"ia de qu,�
na, â,e. umhome,!l a fluem (,!. PQv.o.�con_(i,glJ; a,$.ll·,'" ", "�.

lo microfo.ne ofjcial uma mal�co. APROVADo' O
"

préÍl�·á,m_l!gi"Úr!lturil.� (lo� E�i!t�i,:,E: um rp�yjjf ,

'ns põlencias oCidentais -se

Satid��ção aos petnamb.itc� � :A' l'éu��õ'":�'cQmej;o.u' .-�s,
"

•

'

.i'�i'>.,. ,,�. � :",,,,-1: .$J �� 0;f4�m e.ii I;eação. Ó desr�sfleito à digni. unãri\ para ofe;ecer garan,

nos:,Nà sua. saudação., Gl sr
..

,:-,nze i��l'��;�;:��er.�;lspensH PACT9' úuREAN'O�'� 11ãde'dos 3.dV.�l·sários também tem, um limite. tias, a Rússia contra o res-

Getulio. Vargas presto.u ho':' cfepois das treze horas. IANQUE "
, � �:

.

Fique: finalmente, neste registro, um ape- surgimento da agressão ale-

menagem á memória do. seu A,'tarde prosseguiu, sem WASHINGTON, 28 (U. lo a que S. Exa. reconsidere seu ato e não ar- mão Churchill disse que' os
, , ' ,me, no Imal'uí, o braço .Ia vingança de um irres-

ex-ministro. e saudo.so go- pré em car'ater sigiloso. P.) - O Senado nlti-ficúu, . - russos "têm direito" a tais
ponsável, publIca e notol'lamente manejado por

vernador de Pernambuco, hoje, o tratado de Segurari.- outros irres)onsáveis, que nada tem u perder garantias. Recentemente se

sr. Agamenon Magalhães, O HABEAS-CORPUS ça Mútua co.m a Coréia doJ ou a resguardar na vida. }Üs��(que os Estados Uni-

��z:d��o�;:::se:,�::::
EM ����!SDA.S ��:�aOn!��::����ec::�ês��)'A-s�inal"a'd'-a Mêlhor'a' . na S"a'u'de·"·" de p. XIII UDENÍLDA - Tô te gos-

10 '

! tando, indio! Olha, Ene-

çõe.s, não posso silenciar· e RIO, 28 (V, A) O I dos Unidos fazem çou: uma

UIas t" 24 H
' - dinoo' se �o.cê acabar com

,nem esquecer o nome de ministro Nelson ,Hungria nação asiática. O trat-adoe3 'n ,Imas
.

-

oras
,

'I o Estado eu faço um mi-

mi1 de meus co.lãboradores

I
indeferiu liminarm,ente õ tabelece que os Estados Uni- CIDADE DO VATICA

I
- riam �er�rinos de �áriaS-l,aní a Ro.ma para as f-asd· lagre: eu te reelejo lá por

mais constantes, Ag'amenon "habeas-corpus" para as xi- ios e a república da Coo. NO 28 (U P) I f
.'.

, ... "
- n 01'- I,acionalldades que acorre· ',idades do A.no Mariano,. São Joaquim.

M;galhães, cuja presença fópagas de Belo H<?rizonte, eéia se prestarão. ajiida mú
mou-se, ho.je, que ,'o papa

;:,inda é tão vi�a no.s nossos impetrado. pelo advogado tua, ca_so. qualquer c.as pa' Pio XII tinha melh.orado, Na A sse ���;l'·,
corações. Seu desapareci- Clo�is Mendes a fim de se les-seja alvo de at:;qÜ,�., f� "depõi<i;'-d€ ter passado:U11'Hi' .. '•. " ,<" i" mu ela
mento prematuro privou o impedil� que as Atias Ma- gressi\To. Não exig� que D� noite calma. Ontem, se deu

_país de ulp do.s mais altos rias sejam eliminadas pela Estados Unidos ajudem a,'
a conhEcer um,l ligeira in- A UDN ca'ar-inense, vive,ro de Tubá-

�ultos' de Pernambuco, prática da eytanásia, manobras agressiv:ls q_ue I: disposição do Sumo. Ponti- O d
' ,

constituindo. perda irrepara- Em seu parecer o Minis- goverIlO' de Syngamn Rhe:.> fice. Aos seus auxiliares, roes
·

'

epuladô Massignan a'aca O
vel para os' quadros da po- tro justifica o indeferimen� possa iniciar com o fim d� concedeu hoje as áudiências

I Preleifo de Concórdia _ ProB, fo e
lítica nacio.nal". . O presi� to, dizendo: "Não estando unificar a Coréia, coisa q�l," de praxe,

•

dente da República também designada quàl a autorida· ficoo bem .esclarecida no
"

'

" "eDérg.i.co�teNi:f:le do líder· pessedisf'a
evoco.u a bravura e o. espí- de coatora, nem se tr'atan- Sen-ado, n'a decisão que t(i� ,

Ontem à noite, e hoje, seu i.l\�:::nT.AI?b; .A.:SE;:SSf\O " Ainda o mesmo Deputado 'economias dos colonos da

rito de sacrifício dos herois do de coação, mas de receie l�10U, ontem; é'm r�üificai:' f'
,nédico particular lhe fez

.

LEGISLATIVA interferindo no debate disse regi�o. -pela submissã� a in-

da r tauraça-o de Pernam da ,prática de cri.me, que, se tI atado. A .votação foi d� 31 N h d
.

d' t d" I U Nes -
- visitas. E, mais tarde, o dr: a ora o. expe len e o que isputara pe a .D. . a teresses da sua indústria,

buco. expulsando o.S l'nua fundada, de�e motivar pro- a fa�or e 6 contra, muit j D E d' R'b
.

f d J b
,

v - Riccardo Galeabbi-Lisi, toro ep. ne mo I eIro ao Pre eitura ,e oaça a e que notadamente.

sore-s, como André Vidal de vocaC"ão à intervenção. da mais que a maiol'ia de 2 j t t d f d tI' ,
,- nará a visitá-lo. As vi':'í35 en ar e en er o a ua go.- sera �itorios9.

� g' João. Fernandes autorid,ade policial, indéiro l1,ecessana para passar nes- A D
' e relro.s,. � do facu1tati�o s�:J r.�ais ou �erno, para a atacar o 'i-. Discutindo a política' do '_ - Segundo o. quaHficati�o
Vieira e Henrique'Dias"_ �liminarmeRte o pedido". :.' téi casa,do Legi'slath,\O.'

menos rotineiras, uroá ou retar' -dê�te Jom;r, éa"mo Oest� afirmou q,ue o Prefei- usado p�lo mesmo Deputa�
duas vezes po:r dia,. Um sendo o. maio.r oposiéionista to Atílio Fontana apro.vei- do - o malsinado. frigDt-ífi
ecmunicado oficial ,�;_pech. 'dõ s�: '·rtinêü '"Bôr;;'hàtisen, tava-se

.

para fàzer política CD, (sic), que pro.cura mo

do mais larde diz::1 flue. o I
porém, tem sido ,,�sço.rado

I
do aux,ílio do go�êmo, for- nopo.lizar to.do o. mo.vimentôl'

.
, investiga .i), alfa d�j café ;:>apa tinha "pas,,',dn à llOi- t �ela .pena dia�1antina ·d.o' çàndo,�ls;: Irineu Bo.rnhau- de suinos da regiãà.

WASHINGTON, 28

(u.,
tuão po.: objetivo determi- -que .a COlllissão e!'tudaril te sem febre e a�rescenlava Jornahsta Medelro.s; Conh- sen a retirar .administração O sr. Dep. Estivalet Pi-

P.) _ O presidémte Eise- nar se foi �iolad:l alguma especificaínentê, as acusa ter acom:elhado G �édico � nlIando. atribue � existência do Grupo de Anita Garibal- res citado. no.minalmente no

a!':SI'stente repou",o -ao ·Pon·
I
do.· "D.iário da Manha-," ape- dI' das ma-o.s da Pl;e"fel'tura debate prod'uzI'u veeme�e

nhow�r anunciou, hoje, qu" lei. O presidente declarou <iões de que as transaçõe� -

'1'10

C go.�ernu efetuará uma relacionadas cO,m o café--- se tifice; ,po.r estar sofrendo I nas p�ta combater o 'joma- de Concórdia. discurso, pul�erizando as

"asta e detalhada sindican-- O CALOR NO RIO limitaram a certos tipos. "fadiga geral" po:' e>,CE'S',<l) lista Rubens de Arruda Ra- Arrogou-se o Dep. Roma- d�clarações inveridicas,

ria sobre o aumento do pre-
de trabalho. mos e -defender o partido e no Massignan po.ssuidor de maldosas e tolas do sr. Dep.

ço' do ('afé. Em audiência RIO, 28 (V.A.) - Os ter- ��o...o- Po.r este mo.tivo., fo.i can- o go.�êmo.! qualidades de �idente, para Ro.mano Massignan..

dOS jorn:;lJistas, o presiden môme�r�s do Se��.iç� ,Mi' I EXONERADO
celada uma' audiência espe- Quebram-se o.S debates, �atidnar com precisão o fu- O discurso do líder da

te dos Esiados Unido� disS(� teorologlCo. do. Mlmst�no da

I
daI ao �isco.nde de Montgo- entrando constantemente o. turo eleitoral de Concórdia, bancada do P.S,D. fo.i ponto

que a ComIssão Federal do Agricultura indica�am o.n- mery, marechal inglês e Dep.· Massignan que, res- uma �ez qll,e.J�le iria fazer alto em toda a sessão legis-

Coméi'cio efetuou um estu� tem: .Méier e Bangú -

t MADRID,,28 (V.A) - sub-comandante aliado na pondendo ao. Dep. Gomes urna Dnda naquele munici- lativa da convo.cação, Refu

cio pre]iminar, � 12 do cor- ,38.0; Penha - 37,8; Tijuca Fo.i publicado hoje no "Diá- Europa� sexta-feira pela de Almeida,. po.r tê-lo cha- pio, afim de derrotar o Dep. tou ainda afirmações do.s

,

rente e que já descobriu o f Santa Cruz .:_ 37;6; Jaca- _rio Oficial': o. decreto em manhã. O Departamento de mado "tttbr�ã� do Dest�", a- Estivalet Pires!!! Deputados Mascarenhas e

suficiente pa-;;-a justificar. repaguá - 36,6 eSta. Tere- consequência do. qual o. sr. Imprensa do. Vaticano. diz firmou ser um direito que Surge um entre�ero de Massignan quando afirma

vma sindicância completa..sa (surpreendentemente) Pedro. de Prat y Souttot: "que não há - moti�o. _para possuia, como representante debates e.ntre o.S represen- � ram ter o Dep, EsÚ�alet Pi

Os preços do café já subi- 26.1. Os bairros lito.râneos, Marquês de' Prat ,de Man preocupações. Entretanto, a . do go�êrno �esta Casa. Tra- tantes do Oeste, tendo o. res evitado a publicação do

ram em mais de um dolar 1)01' apresentarem constan- touillet, cessª' as suas, fun-, audiênci� geral de hoje, pa-
I tou, a seguir de di�ersos aso' Dep. Massignan, a certa al-

t
discur�o. que proferiu em

po.r libra. As in�estigações ,temente temperaturas ame- ções de embaixador da Es-
I
1·'1 umas 8 mil peSSo.a&, tam� : suntos de interêsse quer de tura da discussão, denuncia-' Concordia po.r ocasião. da

d.a Comissã� d�.ComérciJ nas (máximo de 34.0) não panha jU'!!to ao presidente bém foi cancelada. Na audi-
,

sua classe cOmo do partido dà o Prefeito Atílio Fonta-
I

réalização da la. Exposição

vada pelos líderes. p�dem figurar na luta tra- dO' Brasil, !·ência de -hoj�. c()mparece�,I.que pertinçe. IL_ .. cq,rno estraniPlador '�as: Estad�al do Trigo",,'_�....,.._..........

Edição de hoje - 8 páginas

i.ar a reruessa aos Tribu-

A BARRAGEM DO GARCIA SERÁ
. INICIADA A 30,�·

,nais Regionais de copias Nesta Capital o dr. Camilo de Menezes, diretor
dos:e,statutos 'dos partidos ,'.� do D.N.O�S.
políticos, na parte refere�te 'Chegou ontem a esta Ca, proveitará ainda a sua_per-I<.l e'icoIll.:l (1,,, candid tu:': dos

t [':t81 o. Engenheiro Camilo manência no Estado para

ca gos .. letivos, a fim ce! de l\!L.:n€z.,', Diretor (f;( :�11 '01 ( as vhl'� .jue::. -t'.,

que (11.:1101' atendidos O'

i'e.!
Jo Dt!PIL'ü'ITlCnto 1\Ly.-iflllU;_ ",��,,,,,�,:jl,__.í.l >_JJ, H, C �. <

t-{uisitvi' di:! :n",c 'ição doo de (.Y"'1'38 e r'!.l·v Ih . lb, ! ::;.\nla ç ,:rn4:��.:.. '

n.e�nlO e sua flPI'-e(':<>çao, I t!ll" P
- sidi ,[>

,

�tv I t:mdo
, Di;s(.t�t udu, d.épOl:, s! C�l�l:ên�e a so]e�1ÍJ: de dr� 1 0. l�" ,Cnn>l!o (I,: Me',pze'
1 struçce' para ftxa(r�O .j" I '<1!1l0f-1H Oü:"b'UCé1(1 da Bar'l '-lU'� VHIJa €l:?l aVia" Ir; pi:'
+'tl1 -�Jeições il se 'f:;n rag-�!l; lu r;al'cia, ohi.'<l a se;: . j))'i<. D !pal'1.àmentü" "".1, '

� í",

realizadas no C�;r) f; " e pelo DepH'l<l: ("i l' !)onhaclL
o Trihullal Snperi r Eldio- i iilFl1 [() q"e rlirigc, w. >:;, a� I �,ta .. 'Ma i.. i,

l:al ;r.esol�el! �ár o di.a J�'-iiÊUNIDU ·_'os ""'MSUXADORES ::BRA�l�
!

de o.utubro de 1954 para ii
� j!j.!{

.� LEIROS NAS REPÚBLICAS LATINO--
SAUDAÇÃO. AOS' , AMERICANAS

"-

. '-

PERNAMBUCANOS Rio,28 (V. A.) -1'i�e- Na reunião de instalação
RIO, 28 (V. A) - Era edm inicio hoje os t!'abalho.:: ontem realizada, os diplo,

o Governo dós �stados Unidos

A CANDIDATURA MENEGHETTI
RIO, 28 (V. A.):_ Re

gressou ao !tio o deputado
gaúcho. Tarso Dutra. On

tem, na Câmara, aludindo

à�, .E�ssi.pilj(!ad�s da candi
datura doi,pSrfgaúcho. ao

_
....

_ .

.: :...�-- .:�, ._

go�étno. da, Ri9. Grande do

S.HI,�,diss��pps �ile a vitória
dó'§r. nà.Ó'·'Merreghetti é um
fato. consumado e qUE; só a

quêles que estão. fora do

sul podem ter ilusões. Afir
mou que a coligação

-

para
levar o sr. Meneghetti à vi

tóría está pràtícamente-for
mada, devendo; .ô"PSD, a

lém lfó p.:iiJ'did�to :l gmzpr-

outro. senador, dentro do es

píritó reinante, sairá do

PL, havendo nêsse' caso,

grande probabilidade de
A gazerilha rosada, num autêntico ato fa

lhado, aludíuã nossa raiva, 'no, cass de Imaruí, �
"por ter ficado §eriamente abalado um podere- n�,

-

so- reduto eleitoral". ' .'�; :

'A' fin�lidade .

úniéá�� --excl-usi\ia do famize•.t' ��,
rado Inquérlto, hermét.icaments fechado à dele- ,�'+
sa, num gr ítante desrespeito às garantias indi
duais e aos mais comezínhos principios jurídi-
cos. era justamente .essa, agora referida pelá
folha palaciana: abalar um reduto eleitoral.

'

Mas, como se já não bastassem as misérias

daquele monstruos inquérito, procedido com
,

rr qutntes �(>f'ta})i4nOS, sob coacção indísfarça-
vél e exuberantemente comprovada, ,.0 evangéli-
co goven)Wo:r de lc.Mios os cata rlneases, que DO

mem'in hbmemt pata, ôs earzos :e":nãa ôaria':-car� .'1".

que a escolha ·recáia no sr.

Raul Pila. Afirmou, por

fim, que a única saída do
PTB é marchar com um
candidato próprio, supondo
que, nesse caso, o sr, Bro
ebado da Rocha seja o ele-
mento preferido.
Com a saída do sr. Me':.

ncghetti da Prefeitura de
Porto.Alegre, deverá o seu'

posto ser ocupado pelo

.. q � pn�'..ç� 'J� t9tn.f:U.�. ;l{'� ha {1�.- �Jt+�- ""

;/n!lwi;,;c., irJ" �i:v:, "

oi' e' rc er �:;

�h, ,]maruí.

'�hlqr t:·� ....�!";
_

.'t
__ .,t.l"u�...}""1 ,ti L "),.- (

.; .�'-�
#

\0' lU j·l�u
I do um 1 t''11� t 1·;'(1'} de !:;r-\i� 1 P. V}, e··pl' .f':'110 t:} l1-

quad105 ?al'r �'1., :erw!u,L. O I ,'lllf\ p!�i'{) <11í reoiiza

A ..m i:'-;<;Of3 ele lVIcpc(�ua
I
lificou. (,nípl1l, de "iruqlJ.?' "/ 11-·.� t...l(-l' garEnti==ts 7)' I',":

;"te . '(Jp'��"nd&" as 10p0,;'! .,pIP!<f'! T:' á (.. tf �lJ

'as o(!,dpr \,: 3 de g\uarU�" I ('0, na '\tu;,l CO! j ", (.' 't d�
. GP S(';_!lll'ar,: ..

'

p.-:rru a n�hsia'l Bçr1i.m. O rI1i�,;sjIP ik .��.'

h 'l'-áI!':'�, 'ao refe��T-se a UIr� \ t.enor d� _lnglaler1'a, nn
des�cho da agencia "Tass" I thony Eden, suge.".J.., on

relacionado. com a confe I tem, que na inaugur, P..�
..
rencia de Berli�, compa: J da confen�1cia .f0ss�

,

apre-
"

'rou.; o plano oCIdental di' J sentado o refendo plano.
�

nãb�ágre�são com "as prc
'

,
'

,

messas fo.rmais" de Hitler

I
��

e côm o abandono da Tche- O RISO DÁ. CIDADE···
coeslo.vaquia de após-guer-, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é"o ano que marca o 300 aniv�rsárioda ativi dade comerciàl em f)od'ópolis da lirma
.... ' ...

'-.1
. L

proprietátja de A MODELAR, e como i�Ício das comemoracões qhe s�rão
.

. ,"'>', :,
� ....,.

diversas, está sendo realizada�· ..

J •

.1'

\

'o.tn' 'OS $eluil,�es descontos':
�

-

. .

_.
....-_J-o--,_.-- ......-

----
�.- ..

--

1B·1./ em maibó� •• sherts .•• ealçõi,. •• camisas v- calças sport •• ternos de �erã.�

15�1. em todos os. lindíssimos vestidos
.

de �gQdão,., jínbe e seda.
·1'" . ,

"-1
/ . f

,
j

. f .J .

\
I

r .
c'

no magnifico estoque de blusas e sáias de ai g(Kião, organdí, linh�, seda, renda, etc.

"

,

\ ,.

�1. em todos os maravilhosos tailleurs de Iínhoou lonite.,� .

2.5-,L:. em tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse des contoiíormidável repr�seJ?ta fielmenteI' a decisão de acabar definitivamente com a secção de sedas. ..
'

.

. .

DE 10 A 30 DE MARÇO:

Venda excepcional de 500, conjuntos de eol-
\ 1

chões e travesseirosDIVINO com 10910 de des-

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

-com a entrada inicial de' apenas 50,00!

DE l° DE ABIJ,IL A 3�,D� JJ1LijO:
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.

,
, .

I
\

'\

-s-
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'5' DE FEVERE I.
EM 'S.:PA

$EIlA�FINA,*MéNTI,�I'ALI211/)A NI!-'�AS'/t.,EM';'PAIlt.
. A M/MEIRA {)&AI"#.J'nArA�QIJ$J"TFAlA

, CINEMASCopE "".,

��� DJ·Q!.A\.iB.í "Q1--:-�ijiêOlf·.'lmària CAI�VOi�:CinsEtanltaRn.oA��o, C��.a��ara
� MQ ��t .,:" > i' �'-, 4' ·"ld:VQutista ,

.

.... ;. :.:{ '_

..

:
..

·;:C- 'a,Id.:-·,tJ'd.·:�,;
> , r

'
",.,..;;. .

'.MattíptZas Abettas � , ,::-'.' �,! -';4'-< �:te .

NO L.&.. R'o':":,E':' "·'N·A -S(l.�,I',E'"n"'A·.�D,r.�!�.". .

.,. ml.cs·sua_Io·s.Õ\,;.'�';·I,... '.ti�áriô e Ad- BOLMAS.-'R�Ç���ÚiiAs �l���l{s(eN-uma) �tas�
de

B 4 " CU .Ij o". • ,,'

• �" ..•
-rr "�,i':,:;(.-�:., rn<t�ena·, ova SI a a rua

I
. Não.�ça'regtmes Inutets.mas ata- .:J d'" D

'

A'. '1612 (C.

, ,.. r ' .,' .'
.

'�,,�. 'j,.
"'. "."� '�"f"..:Rua Visconde de' Ouro que logo o mal 'para se lívrar dessa' e

ro em0I,0 , an-

MANEIRA DE FAZER'. Preto, 7�,'" '.�' coc�ira intoleravel. Sklnlzlne,' a mo- to - Estreito).
_

derna lórmu)lJ norte-americana - al-
'

�

I
tamerate concentrada e de efeito rápido Tratar na Rua Saldanha
� faz desaparecer, com poucas apllca-. . .

, > ções, prurídosentra.os dedos dos pés Mar inho 123 .

. Junte o sal il agua _e po- ..�,�'''III!f!!'' 1__ . -o
e das mão.., eczemas, ímpíngéns, sar-

S'QlNI:<IlORA� � nas;' frieiras e tõdas as Infecções
, nha para ferver. Adicione o _"�. t

:j ,}'��._ -/ ':fungosas da pele, que � torna limpa
e 'saudável, Sklnlzlne não mancha, é
,economlco e o alivio Instantaneo
é garantido.

J,

DIVAGANDO
DALVIM ROSPIDE

A chuva escorre

Em fios disformes

Nas luzes tão baças
Das ruas desertas,
Enquanto o silêncio

Lá vai. vagabundo
Buscando outra plaga.
Assim eu quizera
Fugir do cansaço

Que embuça meus olhos
E as mãos desfalece.

A noite pranteia
As virgens desfeitas �

Que' estrêlas formaram

Na tumba celeste.

E o órgão do seio

Germina harmonias,
Funéreas, longínquas,
Aos sonhos perdidos
Na várzea dos mortos

De flores poeirentas.·

UM PONTO ...

/"

\

Perturba-me a mente'

De Deus os tropeços
N'''. estrada enlameada

Que rega os cé':ls.
E a chuva escorrega

Qual serpe morena

Nos vincos da noite.

•••••••••••••
'
•• ·0 ••••

Valente miséria!

Eu sinto ..

'
eu vejo ...

Um Ch�l:CO de sangue

No cadáver da luz -Ó:

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

- ....

I' VoItou o silêncio

Manchando o asfalto.

I
I

E mính'alma' num zás

A veneziana do peito

Galga, E em luto,
_ Sai pela noite

150 gramas de taíharim

1 litro dagna

molido,a montanha que na's Minas

fechava todos os caminhos
e nem tão pouco que nos

2 ovos duros, cozidos
8 azeitonas

v di Y en e-se
I

I Aprazível vivenda, à rua
'14 de Julho - próxima à

,. práia de Coqueiros.

Contêm as seguintes pe

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

.

estar com lareira - copa
- cozinha -:- banheiro, com
pleto com água quente e

fria - quarto e instalações
sanitárias para empregada
- ótimo varandão - gara
ge - amplo quintal --:- água
ligada à rêde. Parte do pa
gamento financiado na Cai
xa Econômica pelo 'prazo de
12 anos. Condições e infor

mações com Charles Moritz
- Tiradentes n. 45 - tele:"
fone -=- 2.180..

.�::.�-_._--_ .....�

3225

macarrão e eozmhe cerca

de 20 minutos ou até que o tos
,

macarão esteja no ponto.) Ida. ��utjnho
Escorra-o e enxágue em a- Carolina Costa

gua
.

fria. Diamantina Coelho Sou-

ALUGA-SE

S K I N I Z I N E cit,�:�': �::apr:::�::::
Coutmho n. 30.

Aluguel Cr$: -3,000,00.

Juvenil Fioravante San-

2. Esquente q palmito za, esposa do sr.

com os 2/3 dagua, mexendo Ferreira de Souza.

sempre. Junte o môlho

• ponto final, das coceirasManoel '

_••_•••••••.'.' (;Tratar pelo : Te}'.

SENHORES:

Cónvidamôs aos s1's. As-
,.'

soéiados para a .excursão,
que se realizará a Ilha -�o
Campeche, no. próximo sá

bado, dia 30, às 14 horas.

: A con�ução sairá de

Largo da Alfandeza, próxi-
,

mO' ao Mercado Público, di.,
retamepte par:a a Armação I

da Lagoinha. I
,

A DIRETORIA I

. ,Pedidos ao Lab. Franco-Amerlcano�':j)in "o sr. Charles.
s. A. - Rua Valpar.â1so, 22-A',,' .'

.

RIO'DE JANEIRO

inglês e o queijo. Deixe no Zerbt Lins i --...,-------

fogo até. que o queijo se
..

Procedente do Distrit� Escola Técnica de- Comer-
. derreta. I Fe��r�l, encontr�.-se. nesta

I

cio Sena Pereira
.

3. Reserve algumas fa-' capital, o dr. ZerbiLins, En- Estre�.to·
.

de -fe-
I

'
-

básico: 2a quinzena
tias de ovos para guarne- genheiro arquiteto, forma- Inscrição aos exames de, y'i�rt�iTO.

.

, '.do pelá Faculdade de Ar-
�

.

�: <""'"",�

cer o prato. Misture Q. 111a..
.

''{'I �
, ,'! .a,dmi�sã:o,.'ao, .básico: 1° a 15, idll

..
i�

...
�ormações, inscrição e

'. '. - , ,..,." quitetura da Universidade
carão, com o peixe, e com o

"

," . ,

. 'de f�vet�Íl:O:
'

� :b�trícula, diàriamente, na
'" do Brasil. O distinto, jovem

-restante dos OV..o8. Ponha é' filito' do saudoso coronal
Matrícula aos básico e Secretaria da Escola, das 18

I � contador: 1° a 28 de feve- às 19 horas, no edifício do
numa travessa funda, de Manoel doNascimento Lins, [I reiro. Grupe Escolar "�osé Boi-

I
vidro ou de barro, que pos- um 'dos briosos militares

Exames de admissão .ao teux", no ESTR�ITO. I

I
sa ir ao forno. Espalhe por que. dirigiu a nossa Polícia

-

Militar.cima o palmitos' com quei-Vestida de prantos, . I O c!:. .Zerhi Lins, veio re-, O..-.O.-,.O....O....O....<h

Respingando rias portas ,Jo.
� ver os parentes e amigos, F,.quez.� e.a ger.1

Seu- acre 'bafejo
4.�Asse em forno modera- . E' filho de Florianópolis.

. • do, perto de 30 minutos. Ao Vlnb'o Craolotado.De coisa eterna.

I
"

/ ','

retirar do. forno enfeite, FALECIMENTOS: ':..l ' (Silveira)
sentimos mais sós, alguém com as fatias de ovos, as

" A I'disse: '�qui estou" -:_. e 'azeitonas e alguns rami- HILDEBR.4\NDO NUNES uga-se
, "I h d I I No dia 26 deste Ialeceu b d
logo nos acreditamos . sal- n os e sa sa.

. .

,So contrato ou ven e-se

nesta Capital, no Hospital a casa n? 101 - Rua Gen .
.

vas e abrigadas num pôrto. (�PLA) 'd Cd" d ,?

! , e arí, a e, ° sr. . Hilde- Valga Neves',- Estreito.

,Co.m.o o coração n,os leva ao I b a d N f" . .

. rs n o unes, _unclOnarlO recem-reformada, com 3

10�lmlsmo! �omo e fertil a ANIVERSA'RIOS: do Departamento Nacional quartos, sala de jantai', co-

Existem em nossa vida, fe, e que impulso .existe de Portos, Rio e Canais, ul- I zinha, amplo quintal, insta-
dias difíceis em que tudo 'dentro de nós mesmas que-,

SRA. MARIA DOS PRA- timamente residente na ci- lacão sanitária completa,
,

I ,i ZERES LIGOCKI dade de Bl\Jmenau. O ex- a' 'i!.�ua. encanada da rêde .I

parece ,naufragar à nossa
'.'. no.s en1purra sem.pre para a I

.
�

'.11)

tinto, _ que pertencia a tr,,- r,

t d
volta Não temos um porto vida ... seja lutando .. ' se-

I

T d I f '1
!,-S a o.

"

I. .

•
.
ranscorreu, ontem, o a- iciona aml ia catarmense; 'i'rátar ao lad�. .'

siquer, _onde fundear a. es-
.

J� morrendo! Pois viver as-I n'iversário natalicio'da exma deixa :viuva a exma. sr,'..

perança é não conseguin1os Islm, vencendo as mais du- Sl'f' Maria dos Prazeres Li- Albina Piazza Nunes e 03

colocar nossa vontade fren. Iras dificuldades, tem mais' gocki, viúva do saudoso con- seguintes filhos: Zalmlr

te à d:ficúldade. " Debate-
I
de ,morte do que de vida! I terrâneo sr. João Ligocki, e Fausto Nunes, Sra. Z�nil'

SILVIA _ (APL'A) I figura prestigiosa na socie- Nunes de Oliveira -e 'sra.
mo-nos em pleno dia, como

I
.

_

. dade local. . Zair Nunes Magalhães re-

se estivessemos em meio à. " .
.

.

., À ilustre' aniversá'riahte, �!dentes no Rio de Janeiro
escul'idão da noite. E'Iper!OlenI8 bnj .. os cum�rimentos de Ó ES- e o sr. Theotonio Faust<
Tudo nos parece adverso, . TADO. Nunes residente' nesta ca-

e chega a hora em que o TALHARIM COM PEIXE pital.
I I O 1

fat�lismo nos invade, fazen-I FIZERAM ANOS ONTEM:
. sepu taménto dos seus

1 "P INGREDIENTES:
restos mortais realizou-se

( o-nos pensar: - ara
ante-pntem, no cemitério de

Clobe de Cacá e
Pesca/'

"COUTO MAGALHÃES'
CONVIl'E

Itacorobi, com gran('.� a�

ccmpanhamentc.
A' família enlutada, nos

�,as home�agens �e pez�r.

Henrique Jacques.
Zeferino José Abreu.

Roberto Lapagesse.

De 100 a 1000 litros,

para água fria ou quente,

llVES * INOXIDÁVEIS
HIGIÊNICAS
DURA.BILlDADE ILIMITADA

'Solit:ile folheiO

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

f1If�

rS<ERL
PERFEiçl1Ó SEM /GUI1L

HAVIARAS & elA. LTDA.

,R. TENENTE S�LVEIRA (Edif. Parthenon)
FLOR/ÂNOPOLlS - Est. de Sta. Catarina •.",

AVENTURAS 00:;: ZE-MUTRETA
'
..

, �.

tenham posto nas mãos o 250 gramas de pe.ixe cozi-

elemento da vjtória e do do óu em lata.

triuJ:l,fo -;-:... ap,en9p,.pª0 nos

que lutar mais, se não exis-

t h· A I
c nen um porto para nos,

abrigar da tempestade?" - I
.

I
E. de repente, um peque- 2 colherinhas de sal

no gesto, uma palavra a=- ?50 gramas -de palmito
miga, um "aqui es�tou" . fa- (�ozido ou em lata)
zem com que o céu se abra 2/3 de xícara dagua
e a densa escuridão se 1 colherinha de môlho in-

transforme-em luz. Isso não glês
quer dizer que.;,tenham de- 150 gram.as�de queijo de

.....
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Florianópolis, .Quinta-feira, 28 de Jaileiro de 1954 '

_ r -. _ _ _ ._.�......... ,� .. liIt -z:

�-E"s t· a d 'o E sP 0, r t .ivo'
ase ..u................................

'
'

"O
Brilha Santa Catarina no aniversa·.' ' '"

'" ,

rio de S. Paulo

mudem o nome do Campo de Figuei-,,"Qué
rense!

Mas, por favor: não dêem ao, nosso Clube,
como hino, a celebérrima cantiga - "Você

pEnsa que cachaça é água?
,

" ;;,An�ônio ,Fle'Lvry Barposa,

\

o .8STAOO

'U R U B TI S E R V ,A N D O

do Cruzeiro, que reaiizou
brilhante !emporada nas

canchas da, Europa, hon

rándo e dignificando o fu

tebol gaucho e brasileiro.
- O Aimoré, de São Leo- '��

roldo, será o "sparring" da'", .

selecão gaucha, no apronto / O Centro de Irradiação
Que 'os sctachmen farão ho- Me�taJ "A�ó.( e Luz" ,realiza
.

_

, �oes Esotencas, todas as se·
JE; em Porto Alegre, para gundas feiras" às' 2Ó 30 à rua

el�frentar domingo em Cud- Conselheiro 'Mafra: 33 _ 20
tiba o selecionado parana- I,ndar. ' "'.,

� ense.
'

,.1' ENTRADA FRANCA
•

.- Dois jogos serão reali- _

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

Precisa-se, . com o míni

mo de 3 quartos, sala gran

de, sala de jaular, quintal
,e jardim, podendo ser por

- O Fluminense extrea- contrato de 3 anos.

, rá hoje no II Copa 'Monte- Aluguel até Cr$ 3.500,00.
,
'd' f' t d

.

A t t C b S 'b,Vl eu, en ren an o a equl- ra ar no a o u-
,
pe do Despor:tivo Luqueno" marino,
do Pal'aguai. I 49.

x

ZE' DO MENGO , ram-lhe que seguisse, mas,

x x não- disseram por onde: Si-,
x ,ga .. .por ... Mas esse, ao

- O meu ilustre colega; menos, .correu e não fêz co
I
Zé' de São Januário, .pelo mo o Mengo ...
Jornal dos Esportes meteu x

a 'púa no oito do Mengo,
Sob o titulo acima' e ilus- ve �fPortunidade de afian� I VENCEU O A�D� LUZ o� abraços que se. re�etiam,1 ulem, dos catarinenses, �am- por causa da tál desculpa

trada com dois clichês, sen-. çar, seria travada entre as com urna' prodigalidade bem nvereceram (IS rr.aiores esfarrapada do empipoca- T-O�N, qualquer dia destes
.

'

do um da guarnição do Al- equipes do Aldo Luz, de E' inesquecível o espeta- desconhecida, ' •

cncorncs Voltaram 2 pro- mento do barco. Disse que eu vou precisar dos seus

do Luz, escreveu o matuti- Santa Catarina, e do Fla- eulo de onze guarnições de Os dois "primeiros' con- var que ,o sucesso n,á'utico I todo,
s os ,barcos -ficaram no serviços de advogado. O

no esportivo paulista "A mengo, respectivame n te,' cut-ríggers a oito remos a- juntos estiveram um pouco não e patrímonio exclusivo mesmo lugar e todos esta-' CeI. Trogilio vai me 'pren
Gazeta Esportiva", a repor- turmas vice-campeã e cam- linhadas ·para a saida.. Nos distanciados das demais e- dos ehamados grandes cen- , vam nas mesmas condicões. der na certa. Embora eu

tagem abaixo: peã.brasileira.. primeiros ci�tros de�tàcou- quipes, 'que vinham che- iras eon,o Rio G�ande do O que empipocou foi ome- não queira, vou fazer uma

"Cores catarinenses, mais A grande' "revanche" do s�, principalmente pelo' e- gandc. em bloco. A ordem '3l11, São Paulo e Distrito do; só isso. E êsse não de-I bruta desordem. Cada vez
uma vez, voltaram a brilhar certame nacional, sem du- quÚiprio. O valor de tod;�A <d�stes f;; i a seguinte: 3.0, Federal. QUflndo,pal�a um sempipoca tã;;' cedo. Por que vejo um carrinho de,
em raias bandeirantes, Na vida, é que, tinha levaefo o .Js'_'contendores estava �'im-, A! \;"U'{,'õ: c�liãl;' XEspírito campeonato Sulamoricr-no o: isso dizemos tambem: Pipo- pipo�a fico louco de .raiva
Regata em homenagem às "grosso" do publico a via- pedindo que' esta ou aque- Santo), ]\1artipeUt;tFlbria- 'F;l:ar,:' !)uder, tirar eh men-Í cas! Pipocas! E pipocas!!! e me dá uma vontade' de

Forças Armadas do Brasil, jar trinta quilômetros, COW, Lq�quipe "saltasse" muitos nópolis}, VitoHâ-- (Bahia) "- -t�� ue_Jcdos os quadrantes . x x quebrá-lo todinho! Não pos-
que encontrou ,:omo local surpresa geral, à ultima ho-. metros à frente. Quando o Tietê, Floresta, América do país, sem duvida, 'I) nas- '

'. X so mais ver pipoca, essa

o lado do Lenheiro; em JU-I ra, os rubro-negros desisti- pareo estava se definindo, :BhlJnél�aU), Atletica, Co- so lil'esíígj.o",,,será outro. A
.

_: O Espírito Santo ia in- màrvada que empipocou o

rubatuba, o espetaculo a- ram de competir (estavam as principais classífícaçõés' .�jíl1hiàr;s e Natação oRega- 'Régata ��s ForçasArreadas I
do .tã� bem: com .Jesus, na barco do Mengo. " E como

presentado foi deslumbran- uniformizados no local), di- honrava� ao Martinelli, ao tas, no Rio de Janeiro, I
do Rr�ud _comp:o lO ,�, q�.e I arbItragem.:. 'FOl ��ra-Io fede esse tal empipocamen

te. - Remadores "barriga- zendo que o seu barco ha- Aldo Luz e, principalmente,' Os capixabas e bi.anos, e.ne dH1 nao esta muito dís- e levou o dtabo. O JUlZ su- to?
'

verdes" transportaram a via sofrido na viagem e o no Vasco da Gama, do Rio �:mte" bistituto, Carlos de Olivei-
côr de seus abdomens para' verniz estava "empipoca- de Janeiro, que procurava ra Monteiro (Tijolo) , na

a frénte que" recebeu os do", com o risco
_

de "fazer .uanter elevado o prestígio
- - _. --_.

prorrogação corri o Paraná,
louros ,de uma brilhante agua". O -motivo, si bem rlo des1')Ol"!o carioca. Quan-

·H· t
·

d
' " , além de expulsar de campo

conduta ao vencer o príncí- que fosse justificado para >10 -faltavam aproximada- IS' orrg e u'm' o'ome' 'TOM, o melhor atacante ca-

paI páreo de out-ríggers a muita gente, não agradou mente duzentos e einquen- lU- pichaba.cainda apitou um

oito remos.' O Clube de Re- aos' espectadores, que fo- ta metros, a disputa' estava Quandofoi dado nome ao Campo do Fi- penalty que deu a vitória

gata-� =Arà'ü L�z escreveu em ram unanirnes em condenar cuasi que decidida para o gueirense, o nosso' boníssimo e prezado amigo ,lOS nossos vizinhos. Jogan-
1 Dr. Aderbal Ramos' da Silva era governador de '

sua história mais uma pa- <1 auseneia dos' campeões Vasco da Gama; 'nessa a - do sem tom, sem a justiça'Santa Catarina.
gina brilhante, com o tri- brasileiros. Muita gente a- tura, porem, os represen- A sua <autoridade na governança dos Cata- 'de Jesus, o' Espírito-Santo
unfo na Prova Classíea, que Grmou que, pior que' uma' tantes do Aldo. Luz, numa, tarinenses, tinha IôrcaIegal nas nomeações para tinha mesmo que receber

. -.
� - to troca por carro de mE::-

maior, nuin�ro de guarní- [.ossivel derrota foi a au- "virada" quasi sem prece- cargos públicos Estaduais. um� tijolada ...
ções costuma reunir no con- seneia verificada hoje. Ur- dente na história do des-I

�

Entretanto, se' as pretensões dos que o pro- x

curavam, excedí:am, o âmbito da sua autol'ida-
tinente. Depois de lutar ge que o Flamengo compi- porto náutico, foi t,irando a x

, de: Institutos, Alfândega, Correios e Telégra- reira s/o, próximo ao "Co-
contra n�merosos adve�sá- ta na Prova Fundação da diferença de -Om barco que fos, etc.; etc" maIlÍfestava-se logo a proverbial ,O nosso colega do In-

queiros Praia Clube".
rios, os mais aguerridos, a- Cidade de São Paulo, mar- l:stava atrás e, quando che- grandeza de alma e çoração do nobre Governa-

'

ricto anda muito derrotado.

cabaraní'���ttr:s-o <!_Q!1;""_oíy �da'-'para hoje, /' principal. gou à livha)inal, já possuía, dóI' sempre, dis);'Íosto, 'a 1l10bilizar o seu prestí- ',' i, _:\lo último número, sob o

iras dez guàÍ'rticões; ém su-a

.

rilerite: para' desfazer um um "c3stelo" de vantagem.· - gio, p�ta.-J:>ein' 's�i'vir 'o po�o desta ,�err�. t_: ';, 'i títul� ''i'�mbém Betinhô, só 1
retaguatg�,,-.:.' ":";;/, iCOll)entário que, não conaiz Não foi atoa que b Pl;lhlico ,

� �rEclsamente ne�t�' epo_ça, o FAlgue�r·tnl�'�; ',ir ",.la de 'Fernando::'O�Beti� I

,

-"
.' , , reunmdo todos os sqclOS em) uma ssemu ela

'

; '-
ccm'9,'valor técnico e os tra- (!elirava e urna delira'lltê' Geral, resolveu, pt'r 'un�.niniidade, como é de 11ho só aparece no cabeça-IA"REGATA Jicion,_ais princípios de es- 5alva, ae palmas recebéu a vn'-se na ata da sessão, dàr ó nome ,de Ader-. ,.. lho da" nota, que

-

assim fi-

,;;:'-.,o�, ""�':" :&), :. c j:5Qrtividade que orie�ta a todos os autores da proeza, vbaF Ramos da' Silva ao campo. (Ou muito benitinha .•.
,

�
"

, 'b I e,les fOI'am
'

Na..uela ocasião, já peru 'de fota, pO,is que 'x x
./

São Pedr�, o,, sá�to'_ que

I
_gente ru ro-negra. pequenos para �

,
" :ios hav�amos demitidp dos 9ua�ros sociais da-

tem mandado a 'ch.uva para _ quele Clube, achamos que, apesar da velha a-
x

os certa�es náúticos' da_E....
-'

I-i1i�ade que mantínhamos com ó Dr. Aderl1al,· - Sigapur, o cavalo de

R.S.P., foi condescendente'

� I d
semelhante atitude nos cheirava a uma olímpi- Ali Khan, no grande páreo

desta vez e manaou um sol

-.� ',8"" ,'e."O', oe' 3:'ÇO-' I, '8', '_' iI'-" ,8,
ca manifestação de !,!llgrossamento com que do IV Centenário de São

radioso, limpido, que fez .i nunca afinou o espírito delicado do nosso Go-
..Paulo tirou" 11.0 lugar. A

vernador.
,

/" ," ,�
muito "marmanjo" colocar Todavia, como sabemos todos, venceu o já culpa' não foi dele. Disse-
('cu los escuros e muita ga- ' histÓl'ico "Cordão dos Puxa-Sacos";
1'Ota tirar os "boleros". O

R '�� 'p I
xxx

d bl' '

t
Passaram�se os tempos. Infelizmente, CO,lU

:r::p:e:: oIC:u�e::e�:::� a�a, as \

'a, .';, a"'U·" 'O"..

'desprazer nosso, o 'entusiasmo arrefeceu: deu�-'
.

,se a mesmíssima cóisa que no "Estudan,te Al-
do de autoridades' e nume- saciano": tudo mudou e os heróicos pais do no-

rosos outros fatores, davam me do Campo do Figueirense acham-se, agora,
um colorido muito diferen- Damos abaixo as classi- 6.0 - Clube de Regalas numa real e, contundente slnuca-de-bico.

te ao que costuma ter aque-' fiêações, dos concorrentes Tietê - São Paulo. I
Por que? peÍ'guntará o leitor. - Ora, por

, ,I l'
.'

as d'e' Sa-o' 7.0 _ ,Assocl'aça-o Despor- que? Sirnplesmente por isto: O 'atual goverlJ.an-las parage_ns. Há quem diga I
naS pro�as ,c assIC

- ' I te não é mais o Dr: Aderbal Ramos da Silv.a. O
que foi uma justa homena-' Paulo: tiva Floresta - São Paulo.

seu nome é Qem outro.

gem a São Pa�lo, justamÉm-1 8.0 - Clube Náutico A-I Boas razões tinha o nosso saudoso e culto

terna vespera dõ dia em que PROVA "FORÇAS meric� -' Blumenau -, mestre Wenceslàu Bueno de Gouvêa, quando,
ARMADAS" Santa Catarina., em aúla, nos diúa: "O tempo muda... �lasf. comemorado � o Quarto mudailcas são sucessivas ... Nós mudamos!" ...

Centenário da Cidade.
- 9.0 .- Associação Atléti- .

Igri'orantes d_êstes concei,tos que acusam a
Falando-se em autorida- 1.0 - Clube /de Regatas ca São Paulo.

'I fragilidade da argila humana, tão bem comen-

des, elas estãvam 'em gra�- Aldo Luz (Florianópolis) , l().,_o - Sport Clube Ço- tados' pelo venerando Professor, êles, o� en-

de quantidade, no palanque bar�o _Rio de,' Janeiro ,_;_ I rinthiáns
�

Pá"!1lil?ta - São ,grossadol'és, já estão sentindo a dificuldade

que a Prefeitura de São Moacir Iguatemy da Silvei- Paulo. ' que, fazendo das suas: levou certo �der a e:-
Bernardo d'o Campo ,fan-

ra ,natrão) Sadi Berber,:' 11.0 - Clube de Natação prEssar-s� assim: O nome, muito em ora ten a

�. passado unânimemente numa sessão regu.lar
dou arrumar. Lá estavam, Antonio Boabàid, José A- e Regatas - Rio de Janei- não deve ser conservado.

..

entre numerosos oficiais da' zevedo Vieira, Edson West- roo ' Se púsistirmos, talvez tenhamos aborreci-

Marinha Brasileira, o con- phal, Xalil �oabaid, João mentos, podemos desgosta.r alguém ...
A. Vasconcelos, Francisco PROVA, "FUND,AÇÃO" • NuPJ... esfôrço para "harmonizar" a Família

,
tra-almrrante Ari dos San-

Figueirense, mas mantend,o a técnica que pre-
"'t'os R',angel, dl'l'etor da Es- -Schmidt e Hamilto Cordei- .'

'

I
'

110' b'sidiu<8 e:sco lia anterior, seria tam em apresen-
cola Naval, alem 'do repre- roo 1.0 lugar - Aldo Luz, de' tado um outro nome .

8Emtante do governador do 2.0 - Clube, de Regatas Florianópolill, com a

mes-,
T�rripo perdido: a causa de tudo, nós é o

Estado, do major Silvio de Vasco da Gama _;" Rio de ma guarnição ,vencedora da leitor bem sabemos, mas é preciso cobrir o sol,
J B C A 2 I ainda que seja com peneira! I

Magalhães Padilha e,' ain- aneiw - arco iro ra- prova anterior; .0 ugar-
. Certos e muito certos andávamos, quando

da; ao 'prefeito de' São Ber- nha - Lofi, Menezes, Ma- Vasco da Gama, do' IH? 'de
nos batíamos pelo nome do prestigioso sócio do

nardo do Campo, Lauro Go- 1l0el A. Menezes, João C. Janeiro; 3.0 lugar - Alva- FIgueirense, Sr. Orlando Scarpelli, para a nossa

rr,cs. Oliveira, Mario Lamosa, Ires Cabral, de Vitoria; 4.0

I
praça de desportos!

Cecilio B. Ma�tos, Dezir C. lugar - Martinelli, de Flo- Resta-nos" entretanto, o prazer de poder-
•

mos, sem constrangimento, encarar o inesque-,
FALTOU O FLAMENGO

-:::"Morais, Eugenio Botinely rianópolis; 5.0 lugar - Tie-
cível' Governador _ Aderbal .Ramos da Silva.

Soares e Moacir Cruz. té, de São Paulo; 6.0 luga'r E? que-, bem sabe êste digno h�mein 'público, a

Os seis primeiros pareos 3.0 - Clu�e de Regatas· - Vitoria, de Salvador; linha" justa das atitudes que sempre mantive-,

serviram como grande pré- Alvares Cabral - Vitoria 7.0 lugar :.:_ Floresta, de mos, corre paralela à repugnância que sentil]los
- .

'1
.

- Espírito Santo. ' São Paulo; 8.0, lugar - A-,!" pelo
.'

sórdido e ridículo "Coi:lão dos Puxa-Sa-
paraçao pSICO ogICa para' a cris": '

apoteose: a prova que iria 4.0 - Clube de Regatas mérica de Blumenau; 9.0,

colocar frente a frente doze, Francisj:!o' Martmelli .- lugar � Atléti�o, de São I

dos melhores out-riggers a Florianópolis. _Páulo; 10.0 lugar - Corin-l
cito remos do Brasil. A lu" 5.0 - Esporte Clube Vi:" tians, de São Paulo; 11.0

té! 'esperada, conforme A toria - Salvador - Bahia. lugar - Natação e Regatá, '

GAZETA ESPORTIVA,.te- do JUo ,de, J�ei;l'o. I

N8tici,as'
,Bíversas
- AQ que apuramos, a,

F.C.F. contratará o árbitro

cadoca Adelino Ribeiro de

Jesus para dirigir jogos
I nesta Capital durante a

I

temporada de 54.

'--: Deverá regressar hoje
,
a Porto Alegre a' delegação,

zados entre os campeões do
Rio e São Paulo, Flamengo
e São Paulo, respectiva
mente. O -primeiro embate
será hoje à tarde, no Ma-

l:acanã e o segundo no Pa

caembú, qu�rta-feira pró-
ximà.

x

x
,

- D-O-U-T-O-R M-I-L-

CADILLAC
Vende-se

Em 'ótimo estado. Pneus
novos faixa branca, 4 por
tas, rádio original, Equipa
do com Efo;omi�ador "Ru
plex". Cr$ 180.000,00. Aceí->

no'r valor.
Rua'� José do Vale Pe-

Vem-se
Uma. casa de esquina com

100 metros ql�adrados de

terrer:o, sita à rua General

BiHf.l1court, h. 132, com

Tl'avc!3sa Urussanga. Tra-'
t3l�com José M. Fortkamp
:\-�;.Ui Felipe Schmidt, n. 36.

_:.-

Fone 3.087.

$fSOnBI�n

, .J

( ·A -$-A

à ,rua João Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pusemos 00 homem �o �::l�I��� de
, MOVIMENTO

CampU' o movimento de assis-

tência aos indigentes du
(A�va1'Us -de Oliveira) não encontramos termos de

rante o ;no dê '1953 foi o se.

l'Comparação, nem. palavras guinte: Consultas, 16.786;"
A respeito de' nossa crô-1 para qualificar tamanha Operações, 1.673; -Fórmu

nica �ôb;e o "amparo ao, roubalheira: ,Leia o que las, 53.427; Raio X, 1.161;

d " ti I bli d o "Correio' Ondas Curtas,/1.,129; Raios
homem o campo, rvernos

Ivem
pu ican o

g�'ata\atisfação de ver pu- da Manhã" sôbre '0 assun- Infra-Vermelho, 821; Raios
I

,Ultra-Violeta, 207; Corren- I
bÚcada carta aberta no I to; lembre-se do desfalque 'te Elétrica, 50;

MetabO!is-I'simpático período "Gazeta do I.A.P.E.T.E.C., veja o
mo Basal, 49; Eléctrocardío

"de Macaé", da formosa ci- que está acon�cendo no grama, 59; Radium, 7; Bron-
dade litorânea fluminense, LA.R.!. e tanta sujeira mais coscopía.> 15; Tubagemdou
subscrita pelo Tte. Melo.·E> I

que até nos causa asco re- denal, 11; .Radíoterapla,
796; Ionisações, 28; Oxige- I,
noterapia, 67; Anestesia pe-'

los gases; 209; El�tro-coa'l
gulação, 146; Bísturi elétri

co, 14j Transfusão de San

gue, 84; Inhalações com' pe
nicilina, 229; Curativos, ...

22.728; Injeções, 70.487;' e.

Exames de Laboratórío, ...
'

. �

Nós os citadinos precisa-terland", provem de quem

voz que se levanta do "hin- lembrar".

vive no interior, conhece e mos pensar muito mais no

sente o problema do h.o- homem do campo,' Porque
mem do campo. E' voz au- dêles depende o nosso estô

torizada portanto e quere- mago! E' questão. de vida e

mos abrir na nossa tribuna de morte! Enquanto ísso, a

para divulgação. pelo. rádio. parecem maiores atrativos
_ 2.481.

e 'pela .imprensa de todo na cidade, convidando ti la-,
país, conceitos que

sam ser medicados

iPLÃcü IniiLiTICÃi ,

Elillr�d8'N_oOlelra
""'cael. ,cultlar ••

'

tra·

ta...t. 'da .lfll....

precí- vraçlor áo êxodo, corno ago

pelos ra êste salário mínimo de'

brasileiros que amam real- Cr$ 2.400,'o0!
J

mente o seu torrão: - "A

falta de assistência ao ho-

tá via aérea). -,

Faz .saber que o presente sado nesta cida de Floria- (Dando preferência a

edital de primeira, praça nópolis, aos dezenove dias pessoa de idade e aposenta

POVO, autêntico libeló com o. prazo de dez dias vi- do mês de Janeiro, do ano

I
do).

contra as companhias que rem ou dêle conhecimento, de mil novecentos e 'cinco-

exploram o. público sem sa- tivérem .

que, no. dia 9 de enta e quatro. Eu,
'tisfazer as exigências _co.n- Fevereiro, proximo vindou- ICIUS GONZAGA,
tratuãis; O GRAND� MER-

1'0, á frente do. edifício. do! vão, o subscrevi. ASSINA-
CADO DAS ILUSOEE, -o ,

,I

I d 'do d h
Juizado da 4a. Vara, a rua I DO) - MANOEL BAR-

rama e ,i come la o.S 0.- l

rnens que t�r�;'X1 da terra 0." Visconde:.de. Ouro Preto. .62,
, B0SA:

.

DE � LACERDA;

O MÊS sonho, o s�rriménto. e a o porteiro. dos auditoríos.do Juiz de Direito da 4.a Va-

morte. Sã�. ainda magnífi.' Juiz� trará á público pre-Ira. "

.

cos os artigos ESTRANH� I g�o. de venda.e a�remat�- Está co.n�ormeNA IGRE�A, CUMPR
cao a quem mais der e mais O Escrivao

MENTE E TERA' AMI-
•

A I
. .

•

A JUVEN-
lance oferecer sobre a res- Vmwiuns Gonzaga .

'

GOS, A ETERN ,

d
,.

,

TUDE - IDEAL DOS SÉ- ,pectiva avaliação de ez ' .

;��:. :�,;,oAlé;:me�:· :�::.:i.r: "'��!t�;·�:; I-Costureiras e Auxiliares de
Maugham, Aida Moranchel - DOIS (2) VIGOTES DE Costura'(; ou tros assinam, �m. A�-13 ,polegadas e quinze pés
TEROSA, inesqueclvels pa- jde altura, 10 VIGOTES de
i!inas literárias, capazes del I d 3 I d-

. 3 po. ega as por po ega as
emo.CIOnar e de entreter.-

t

Da primeira à última pá- e 18 pés de comprime�to
----------------------

rina ALTEROSA constitui (3x3x15) - 2 (de 3x3x18 '--.,..._ � _:_ _

, '. . I
uma revista que eleva o. pa- - 10); 4 TABOAS de 1

Lorama' editorial nacio.nal, i

polegada po.· 9 polegadas e

impo.ndo.-se co.mo um maga-Ipor 13 pés' de comprimen-
d d .... II"'..... D...",.. J41.1.· ••I•• ",

, ••G'
;oms. ua fia c:.r..r-.t... .1zine 'vasa o seg:un o.

.

as
to; 12 TA'BOAS de 1x9x14; j CURIT'M rWc.RA"6. P"OSEBR,..

,

.. ..,..,.,. ..Vende-se Dm lote nas

,

mais sadíasA regras do. Jor-
1 TABOA de 1x9x15,'. 5 ta-,

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

'- ..

e s s e n c i a 1 m e n t e agrí-
, Iproximidades da Vila do

Os raios X, co.nstitu'em, l1àl,ismo. Todas as suas se-
,

;:��·eq�afn;�n=:::�:�
o :::� �,"�::�it:e�:::;� 1���'" hoje. ar�a .. podem," �� I ;:;,.,�u;: ;::'::;h:: :";: �a\X�:l:���l�:o:bo;:. Maternldad'e-

R combate a peste branca . -" .

d· ,Iho.ra da morte, Se os in�ti-I Informações: ua Bo-
A

literatura, trazem a marca 1x9x18; 36 taboas e .. ','. ',',

tutos' de previdência estão' caiuva, 225. Com eles se po.de fazer o. de um elevado sens� de ix12x13; 210 TABOA,S de i
d d t 1

.

t
I, diagnóstico. preco.ce, segu- mo.r<>lidade, de co.rr.eçao e

1x12x14', 1 TABOA d'e ....
"

enqua ra os no a SlS -e-, Negócio á vista.Preço..,
I�,

f I t- '$ O 1'0 e co�pleto da tubercu-' de alto. níve,} intelec.tual. 1x12x15;, 1'5 TABOAS dema social de que a a, en 'ao 'Cr, 28.00 ,00.
10se pulmo.nar, e, destarte, ;;ALTERO�A edu'ca dlver-, . TABOAS d II

',' .

d
. .'

t t t 1x12x16 5 e ..

•1.-,O....O--.O....O._.O...04lllll!lo : ...o.-.o._.o.... salvar muitas vidas da do.- ',hn o e mstrUl en re an0..' l�
,

.

'!
.'

1x12x17; 107 TABOAS de I
Ac"dell·,a' de Come' r.cio de ença�:::ço.�ra�ais ligeira. A, 1x12xx18; 5 PRANCHAS i

�

Obstetrícia
MI ,..ie.nrio .de 2x12x13; 196 PRAN-1 I

.Sa"nl,a 'Cat'ar·lna suspeita de doença 'dos � � CHAS' ,de' 2x12x13' 196. Com?l�ta assistênci� à gravidês e ao parto, t:at��
. pulmões, tire sem pel'da Casa de familia, aluga-se 'I me�to ChlllCOS e operaçoes de senhoras, .com hospItah-

f' I
PRANCHAS de 2x12x14, saca0 em apartamentos d� luxo e quartos de la e 2a

de tempo unia 1'adiogl�a- quartó com ca e pe a ma-'
i d .

I cl;sse '. � .

nhã � rua Conselheiro Ml;t perfazendo. o tota e selS-
.' MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar

fra n. 93 cento.s e o.itenta e
.
quatro ca Phillips, para exames radiológicos em geral

I

(coração,
--------------- pulmões, esto.mago., intestino.s, vesicula, vias urinárias,

etc.) com dispo.sitivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA' (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI-
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia): .

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos � ultra-vio.letas,'
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

.

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema�'
turos.

mem do campo não é falha

do nosso sistema social por

que não temos leis regulan
do a matéria. Temos é um

emaranhado de palavras
confusas, do qual ,apenas

tiram proveitos os intrujões

que vivem da' desgraça a-

lheia e daí a miséria que

'vai por todo o país. Não, é

falha, repito, é falta de tino

administrativo, falta de'
.

consciência, de patriotismo,
fraternidade e mais do que

lticro., de h�ma�idade, pois
todo mundo sabe que é do

)t'-.,_ �

chão, da terr,aflavrlraa ,qtil!
rios vem o principa'l para a

manutenção vital de todos.

Nãda mais intuitivo do q_ue

o indispensável amparo. ao'
f

infeliz que moureja de sol

1a sol na gleba ingrata, usan

do utensílios primitivos,

dispendendo tôda a sua e-

nergia em busca de uma ao:

ventura pro.blemática, lu-

tando contra as contradi-

�ões da natureza, para se-

mear sem a verdadeira es

peranç<a de col,hei' algo que

mate a fome de seus filhi

nhos. E ainda há por aí

quem afirme ser o Brasil

'PREGUIÇA E. FRAQUEZA
VA,N,ADIOL

.MOÇAS DESÂNlMAlJA8
HOMENS SEM ENERGIA.

...Não .é ..ua culpa:_
t ,a fraquela que o deba canudo. p.Jtd'o,'
com moleza no eorpo e olhos sem 2»,ill',J

A fraqueza atrua a, vida porque roub.

às f�rca� para o trallalbo.
,

VANADIOL

"enta OI �lóbulos sanguíneos e VITA1.IZ!t o ..n�t' en

"IUf>,·jlto , de gosto delicIoso e pode ler usado em to.1.

.. idade.

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

lira· Ienis Clube
:':""

PkOGRAMA DE FESTAS PARA
DE JANEIRO

Dia 30 -- Sábado _ SOIRÉE _' PRÉ-
CARNAVALESCA início

22 horas.
..

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

plosão.
Capacidade folgada de 3m3 por hora.

Tratar na "AMODELAR".

Preceito do DiaTerre'no
Local de', Poturo ARMA. PODEROSA

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
-

BÁSICO
-

fia dêsses

SNES.

órgãos.,

Inscricão:� II) a 15 de fevereiro.

Re'àniaçrdo. dos exame�: Última dezena de fevereiro.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Inscrição: de "11) a 15 d.e feveréiro.
.

Realizacão dos exames: Última dezena de fevereIro.
'.

.

Vende-se
Por motivo de mudança

MATRICULA AOS CURSOS BÁSICO E TÉCNICO

DE CONTABILIDADE .

_

,

"0

um Bar Café Restaurante

bem "i�stalado com boã

freguesia, o ,melhor ponto.
:
do Mercado Munic:pal de

Durante o mês de fevereiro.
Início cilas Aulas: 10 de março..

"

Informações: Avenida Hercílio Luz, ,57 - das 17 às

"19 horas.

Itajaí.
Tratar no

Edú Verissimo.

mesmo com

I
I

,�
��

Alterosa Çobrança, I
� UIZ.O DE DIREITO,D'_I,(684) peças, avaliada� por

4a. VARA - FEITOS DA ·t:ez mil cruzeiros (Cr$ ..

FAZENDA PUBLICA DA 10.000,00. A madeira acima

COMARCA DE FLORIA- acha-se despositada em

NO'POLIS mãos dó DEPOSITARIO

Acha-se à venda a edição
de 15 de janeiro. de ALTE

ROSA, .publieação que vale

como. um atestado da cultu

ra 'e do bom gôsto dos lei-

Aposentado, funcionário

público ou bancário, precí
im-se para serviço de Co.

brança. em companhia im

portante, para Florianópo
lis.

JUDICIAL cidadão� Idalino
tores brasileiros, O presen-

O Doutor Manoel Barbo- Soares de Oliveira. E, para Iíanc
..
R (carta.-�c número do. magazine que Exige-se _

-
• sa de Lacerda, Juiz de Di- que chegue ao conhecimen- d,e fiança}.pode ser -incorporado a sua ,

biblioteca satisfará aos mais reitó da 4a. Vara - Feitos tó de todos mandou expe- Rerefencia idade, função
- -xigentes; dada a variedade da Fazenda Pública da Co- dir o presente edital que ou repartição em que tra-

. d
' ,

I
: 1'" E 'balha ou trabalhou,de seus artigos e e suas marca de F orianópo IS'-: s- I será afixado no lugar do

l' ._

M Escrever para Caixa Pos-
cnversas seçoes. erecem fado de Santa Catarina, na costume e publicado na

'

I d
" tal 447 em Curitiba (reme-particu ar estaque as !e- forma de lei, etc. forma . da lei. Dada e pas-

j.crtagens ÀS EMPR1!:SAS

CONCE S si O N ARI A S

CONSPIRAM CONTRA O

Plecisam-se, Costureiras e auxiliares de costura
<;om ba�tante__prática em Gonfecções de Crianças.

Serviço permanertte.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 127.

Dr. Carlos
'Carrea'

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Ginecologia eh'urgia

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

PRECISA

A MODELAR

Jorge Kotzias € Senhora, participam aos parentes
f' amigos o nascinlento de seu fillíÇ), JORGE ANAS

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

bastião".
.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO
(exmnes de sangue" urina, escarro, fezes, secreções, etc"

. e provas biológicas' para diagnóstico precóce da, gravi
,dês). Examé de 111aterial para o diagnóstico do câ�lce.r fe,
minino, pela citologia, � biópsia, e cólposcopia.

'

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE
SIA POR GASES íForegger).

ParticipaçãO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis" Sexta-feira, 2!) de Janeiro de i954 'O, ESTADO

E d i tal ": '�Ed·i:tal c����p,�: �:�p:��eao,��u:���:
JUIZO DE DIREIO"'O DA ',I"oAnl'o Vargas, Zeferino Ca r� JUIZO�'DE DIREITO; DA 1 -- Duas estações transmis- res - Diretora: EUDORA SCHAEFER 'MEYER

'.L U

I - abertura das aulas: 4 de março - inicio da matriéu
COMARCA DE' TIJUCAS valho, Netto e João Raímun- la. VARA DA COMARCA soras, de rádio telegrafia e la: 10 de fevereiro, das 9' às 11 -f Rua: Visconde' de

do Dias, casados, aqueles DE F:LORIANÓPOLIS füiúá', marca franceza, tipo Ouro Preto, 123.

Edital de citação com o pra-
funcionários públicós e êste Edital de segunda praça e 1932, completas e originais, ----�-------,�--------

lavrador residentes e domi-I .

d d I
'

leilão com o prazo de dez em perfeito esta o e con-
c.liados nesta cidade, as

.

'dias

'I
servacâo e usadas, avahadasquais comparecerão em JuÍ-

�o independentemente de
'

O doutor Manoel Barbosa por vinte mil, cruzeiros ..Di- AGENOR KOECHE VA- I VIúVA MARIA CARIONI
citação. Requerem mais de Lacerda, juiz de ,direit,0 tos bens foram penhorados

,
RELA E GENf NEVES I .

O doutor Clovis Ayres I I
�ue, _depoi� de feita � justi-I da 4a.=: "" exe�cí�io do à C<lsa D�iS Leões .Limita- VARELK
fícaçâo, sejam procedidas as cargo oe' juiz de direito da da, na açao executiva que Têm o prazer de partici-
citações pessoais dos aluais: 1�. Vara da comarca de'Flo- lhe move "I'atsuji Tobo. E, par aos parentes e pessoas
confrontantes José Nicolau'. ,

li E t' 'd' d S t h "h de suas relações, o contrato, , "
"

,nanopo IS s a 'O e an a para q�e c egue ao con e-
e Vital Adriani, residentes "

'

de casamento de seu filh.oFaz saber a.todos quantos
1 J' 1 1 d

I Catarina, na forma da lei, cimento defodos mandou
RENATO, com a senhoritainteressar possa o presente

no ugar oara, oca o
j ,

'

imóvel, bem como do r�pre-·
etc. 'expedir I) presente, edital Maria Zenita Carioni.edital de citação, com o pra- I '

sentante do Ministério PÚ-" Faz saber aos que o pre- '(.,1e será afixado no lugar
I

blico e por editais de ses- sente edital de segunda pra- do. costume e publicado na

senta (60) dias 'dos interes-I ca e leilão com o prazo de
sados, incertos e desconhe- I dez dias virem, o� dêle co

cidos, para acompanharem
a presente ação, por.meio da

c.ual deverá ser reconhecido
:� declarado o domínio dos

Gama, juiz de direito da co

marca de Tíjucas, dº Esta
do. de Santa Catarina, na

\ '

forma da lei, etc. '

Têm o prazer de partici-

• .....
As 5 - 8hs.

Lew AYRES ::...._ Marilyn
MAXWELL em:

HOMENS VERDADEIROS
No programa:

Comp. Nac
Preços: 7,60 ., 3,50
imp. atá 14 anos.

nhecidos Participação) ,

7.0 de sessenta dias, de inte

ressados ause.'!ltes:: e, desco-

zo de sessenta dias, vir-e-m
cu dele conhecimento tive

rem, que por parte de Atí
lio Campos e s/rnulher, lhe

forma da lei. Dado e passa-.

do nesta cidade de Floria-

par ,aos p�ntes e pessoas
de suas relações, o contrato

de casamento de sua filha
MARIA ZENITA, com o sr,

Renato Varela.

{oi dirigida a petição do teor

seguinte: "Exmo. sr. dr.

juiz de direito-da comarca.

A tílio Campos e sua mulher
dona Aracy Laus de Cam-

. .

d ti t terreno, ficando, ainda, to-
pos, o primeiro en lS a e a '

.

d d fi
-

d I
dos citados para no prazo�egun a e pro issao 0-

'

,

ti brasil . . legal apresentarem contes-
mes ica, rasi eIrOS, resi-

dentes e domiciliados nesta taçâo e para ,seguirem a

causa até' final -sentença.cidade, por seu procurador
D4-se à presente o valor de

Cr$ 2.200,00 para os efeitos

ximo vindouro, às 14 horas, de mil novecentos e cinco-
>,

. suplicantes sôbre o aludido 1 frente-do edifício do Palá- enta e quatro. Eu, Hygino

nhecimento tiverem-que, no nópolis, aos vinte e um dias

dia cinco de fevereiro, pró- do mês de janeiro do ano

Lajes, 12 de janeiro
de 1954.

Florianópolis, 12 de janeiro
de 1954.

As 8hs.
Walter ,DAVILA - Lia

na DUVAL em:

JOÃO GANGORRA
No programa:

Comp. Nac.
Preços:, 6,20, ===-3;50
Iinp. até 14 anos.

"

legais. Protesta-se provar o ';0 oferecer, o seguinte: N. zaga. ,

usucapiao em que se pro- -PRONTA ENTRE(� \-

.

10 Q alegado com depoimentos '

'
- I,i

poem provar:, - ueos, �
.'

'G' Cr t
- . I pessoais de testemunhas-'

'O' .... •

�1��:::: e;e ::i:taPO;;;;ro:� I docum�iltos e vistor,ias, se'E, .C,. I IT /A L
-

5ny ,
ama ex Ia •

,

t
necessário. o signatario des

,J10S, por Sl e seus an ecesso-
A' E D I T A L N° 1

'

, . . ta tem sua residencia nesta "

res, contínua e

,paclfIcamen-1 id d 'P G'l' JERONIMO COELHO., í4 - Caixa• _ Cl a e a, raça etu 10
< te. sem Interrupção nem .

'

F 'bl' 'h' t d
,.

t d 239 FI' Ó .!�
. _

d t
�

di Vargas 4, onde recebe cita- aço' pu lCO para con ecimen o os' in eressa os - onan polmoposiçao e ou rem, e um '_ . ,que, de conformidade com o despacho exarado pelo Sr. I A 8 30h
'

, terreno sito'� lugar "Joaia" çao..
Termos eAm que P. de-, Inspetor da Alfândega no processo nO 204, de 12 do cor- !

s, s.
"V

f t S b C $ 3 5 nI-STRIB{rrDORE� Lew AYRES - Marilynd t id d t
errmen o. o re r ,o rente, o pagamento das Patentes de Registro, a partir .. ,', ..es a Cl a e, com quaren a '

MAXWELL em:.

(45) t d f
de 'estampilhas estaduais, da presente data, obedecerá , rigorosamente o dispostoe cmco me ros e ren-
inclusive a Taxa de Saúde, no artigo 26, letra "b", da Consolidação' das Leis do \ , HOMENS yERDADEIROStes e duzentos e vinte e dois I t d C

.

di
..

d CASA LE'ILA Nlia-se' Tijucas 4 de dezem- mpos o o onsumo, assim iscrnruna o; ,

, o 'programa:(222) ditos, de fundos - ou
" '

, "de 2 de janeiro a 31 de marco ,- para ,o's que tiverem
I ' C N

"eJ',a,m, nove' m,ail novecentos bro de 1953. (a) Jose Gal-I de .renovar as respectivas "Patentes de Registro", desde '
pmp. ac. ,

1 'tt' P' to" E dit h d I DE Preços: 7,60, - 3�50 'o 1 eIXO o. .m 1 a pe- que ten am solicita o a renovação até o' último dia útil _

-o
•

.__� .noventa' (9,990) metros -

E L d MI; 14
. I

quadrados, fazendo frentes lição {oi ex,arado, o seguinte I de fevereir.? de cada ano, pagando. o em?,lumento in,te- '; Dy \ UZ e o, ur,a
mp.. ate anosr-..•

despacho: "A, designe-se gral- de acôrdo cQm o do ano anterior, se' tante's de ven- t
_ .. ,

'
•na estrada geral' e fundos d'�t'

,
,

. "t'f' ';"
f' cido aquêle prazo, terminarem o: comércio oU-b fabrico; -

�'lJ;.' I� .�.
'

1 Co< a para a JUS 1 lcaçao, el-
'b

. _.

h l'
'

1)0 va o da Joaia; extreman- ,.
'

..
os contrl mntes que nao te'11 am pago os emo umentos Fazendas armarinho crivos rendas bordados eu- ,

' tas as necessanas mtlma- d "P t t d R cs' t " .. .{ 28 d f
.

d .-,.
'

,

' ,
,

, , ,
.

' � ... :do a Leste 'em terras de Jo-
_..

_ _

a

'_
aene eA e",lsro at-.: .: .evere�ro, e,:,elaolfelt�s, roupas para.homens senhoras e crIanças, perfu- ,li.

sé Nicolau e a Oeste em di- çoes. Tllucas, 1212 53. (a) paga los, de ac�rdo, com, a letra mlclal de sua flrma, mana, 'loucas, e artigos para presentes. r-....Clovis Ayres Gama, juiz de dentro dos segumtes penodos: de 1 a 5 ou de 16 a ' 20 I
�

, As 8hs.tas de Vital Adriani. 2° - d d 1 t "A" "H" d 6 10 d' 21 R d HATTONdireito" _ 'Feita a' justifica- 'e março, os e e ra a ; e a ou e Rua Tenente, Silveira Edificio S. Clita1'inll, - aymon em:Que a referida posse per-
.

d
'

a 25 de março, os de letra "1" a "O"; de 11 'a 15 ou ge Florianópolis _ S. Cata1·ina. 'PERIGO OCULTO...�. 't' t cão, foi exara o o seguinte 26 a 31 de marl'O, os de letra "P" a "Z". I..�nCla, an enormen e, a
�

"" ,
. �

,u ' C
'

.

Ih despacho: Faça-se as clta- Outrossim, informo, para esclarecimento de quais- �'_lo«.8H"""��)""'()41111.0"'(�.'vagner ampos, e que e, - ':
o'

••• 1 d 'I na DUVAL em:.f" /' rt d . ('oes requerIdas na mlcla, quer úvidas surgidas, quanto ao assunto em questão,'
D AI C h.lqara p mo e e seu pal, 1-:" d '.

que a Alfândega de Florianópolis, por intermédio
-

de' r' v--aro de arval' o JOÃO GANGORRA'1\6" t' h J 'd C'
utan o-se, maIS, o represen- I'.Lar ln o ose e ampos" " seu qua,dro de Agentes Fisçais, estará a disposição de, •

Conto Serl·ad ..... '

'1 't "iante do Domínio da União -

I
v

em ml novecen os e onze
.,... quem interessar. -

O PORTO FANTASMA(1911); , A

t
em Florlanopohs. TIJucas, Alfândega de Florianópolis, em 13 de J'aneiro de Despede-se .dos seus cli.entes e am.igos e comunica, , epoca em que es e '

f 1 h, t
.

t (30)
18 de janeiro de 1954. (a) 1954. "

, l'fI,ue te,ndo segUIdo para o RIO de Janelro onde perma-a ecera e, a nn a a-
d d 1954 f d C d E'

; Clovis Ayres Gama;'. E pa- FREDERICO PLATT - Escriturário Classe "E", ,lJecera urante o ano e ,azen o ursos e s-
IlOS; Wagnex:precisando mu- Inter�no

-

pecialização, está ao inteiro dispôr no que permitam osJ'a que chegue ao conheci- - -dar-se para Joinyile trans-
�nento de todos e_ni�guem N'

•

M' t' C'
-'7"'

-'-H k
seus limitados prestimoso

!:��a��::,i�::::en�� r�:� possa
� alegar ignorância,' aVlo- O Dr « ar "oeDe e) Endereco: Rua Anchieta. 16 - apart 1104. Leine

mandou expedir o pres�nte - Ri!:! - Tel. 37-0528,
"

"

rido imóvel em vista do, pa-
'

, ,-.:;:'/i"�-:---;,,
gamento de duzentos cru- edita! que será afixado n::. RAPIDEZ - SpNfOR:rO{:.,;SEGURANÇA

pede dêste Juízo" rio lugar ',".'; é, '.
' ",t,' , ,

'

, •

zeiros (Cr$ 200,00) que lhe
(!6 costume, íe publicado na Vi..gens entre,FLORIÂNÓFOUS' e RIO DE JANEÍRQ

foram entr�gues. 3° - Que fo�'ma da lei.. Dado e passa-
Escala� �termediaril.s em ltaJaí e Santos, sendo

m�is tarde, há vinte e três 'leste último apenas para o movimento de pas1sageiros.do nesta éidade de TiJucas,�:nós, achando-se Wagner, .

<>
J. A

,

" • "...;05 vmte � um diaS do mes
doente no lugar Morretes, '. .

d d '1', ,de JaneIro o ano e mI no-
,

-

do Estado do Parana para I -. '

'T 'b' '.. cl 'd
.

t . JANEIRO FEVE I
"

'vecentos e cmcoenta e qua- a ��a. e sal as preVlS a.pala . e -

únde ha�a tr�sferid�od sua
troo E� (a) Gercy dos

An-,
HEIRO de

1954:\''.-MAGNIFICOS LOTES, ,-COM FINANCIAMENTO A decem, antecipadamente.residência, a seu pe 1 o os
. . -

'

d t'l LONGO .-PR�ZO SEM JUROSJOS, escnvao, o ac logra- IDA VOLTAsuplicantes remeteram-lhe
f

.

f' b '( ) I
' ,

'd d· 't el, con en e su screVl. a Fpolis Jtajaí Rio Santos

I
Oportunidade es,pecial pa,ra aquisição, com grandemais a quantia e uzen os

CI
. ,i G

. .

d IOV1S.Ayres ama, Jmz e.

,facilidade, de um e,splendido lpte n.a. VILA FLÓRIDA Liga' Op'eraria De-cruzeiros (Cr$ 200,00), ten- d' '>l� E t' f .

d 1 d f I d d d d-
'

.; lrelllU. s a con orme o orI- Lugar alto e sau ave, e to a aCI 1 a e e con uçao.do o mesmo falecido pouco ginal afixado na, sede 9ê�te
'

\

2/2', f>r,ivilig�ada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- DellcAD' te da '10-t('mpo depois; e como se tra- 1/2
13/2

TADIO DO FIGUEIRENSE, assegura_ndo valorização I
ti U..!uízo, no lugar do costume, 5/2 7/2 12/2 '

tava, naquela época, de imó- -",ôbre � qual me reporto e
'

'

23/2 24/2
imediata.

,'"
' rlanopollsvel de insignificante valor, 16/2 18/2

.� transferência para os su-
dou fé. Data supra. O escri- 21/2 OS TERRE�OS EM ZONAS MAIS DISTANTES

J
'

vão: Gercy dos Anjos. NÃO PODEM .oFERECER AS MESMAS VANTA- ASSEMBLÉIA GERALplicantes fôra apenas ver-

Horário d<:! saída: de'Fpo]is." às 24 horas GENS., ,EXTRAORDINARIAbal, como é público e notó,

Vencle"'-se' ,do Rio, às 7 horas
'

. Peça hoje mesmo informaçõ�s, a "ASSEMBLÉIA GERALrio, e, por conseguinte, dita
posse pertence de boa fé aos � ,Pára mais informações dirijam-se à

I
SOCIEDADE tMQBILI.t}RIA SUL BRASILEIRA ORDINARIA

saplicantes, há mais de trin- UROIRTI EMP�t;:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE'
;

r.,.TDA. (SUBRAL) COl;lVOCO os associados
(30) 1

.

P t' d
. Rua:. DeodorQ,_7 Caixa Post�l n. 92 - Telefone: 2.212

bl" .ta anos, pe a maneIra or mo lVO e vlagem _� _ �, .0' • Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 _ Fone: 2-1-9-2. para as assem elas aCIma,

_�:��:a�:�:�;o��:��::::: :=::e-:ol�:d:sC��:: �:� Missa' de 1- aniversario. H'-, -d d 'I'
:�e;e:;::il::��'::r;;;3�\!:

querem legitimar a posse jor Costa n. 136 por preço I uman I a es ri 91; vás" r!lra estudar. pessiÍ>ili-::oua nos térmos do art. 550 de 'ocasião tendo a mesma ' .Franc!�co J. de Med�iro,�� Lui� .Carlos ,'de Me�ei-
.

1 _

"

.•
..-

,dad�s ,de consegmr fundos
do Código Civil. E para o comodo )!lura família até 6 1'OS e famlha, Roberto Muller e famlha, Jone Celestmo '

.

'pára"'a construção do pr�dioVieira e família, Alberto Causs e família e Rosa Alves, 'dito fim requerem a desig- pessôas aluguel -favorável convid;:lll1 os parentes e pess.oas amigás,' para assistirem CURSO BOSCO e em ,seguida dar posse à
r·ação do dia, lugar e, hora aproveitem ver e tratar ria a missa dE: 1° al'iversário, por alma de sua saudosa e

I "diretoria, de ""conformidade
para a 'justificação exigida mesma com o proprietário. inesquedvel esposa"mãe, sogra e avó ALBERTINA DE (Reg: no Departamento de Educação) com os Estatutos em vigor.
pelo art: art. 451 do Código Informações: Rua Bo- ,CASTRO MEDEIROS, a realizar-se dia ·29 do corrente,

.
; Fpolis., 27 de j�neiro de.( r-_A

de' Proces�o Civil, na qual caiuva, 225.
,

J
às 7 horas, no altar de Sã@' José, na Catedral

MetroPo'l
MATRíCULA: Durante o mês de janeiro, na LI-

1954. \_

l1:tana:
.

'

vraria Líder - Rua Tenente Silveira. I.geverão ser inquiridas as Negócio á vista. Preço Desde já agrad�cem a todos, o comparecimento Fmncisco A. Ferreira
-'\�tônio A1;lo- ç;.J 28.000,oo� �Y'Este átQ de fé cristã. _ ' INFORMAÇ0ES: Telefone: 3.661. I /

"1° Secretário- .

ijI'

cio da Justiça, à Praça Pe

reira e'Oliveira, o porteiro
dos auditórios do Juízo, tra
ci. a público pregão de ven

da, arrematação e leilão, à

quem, mais der e maior lan-

RENATO'e MARIA ZENITA

juiz de direito da la. Vara TIJOLOS PRENSA "'OS, TELHAS, LADRl
-m exercício. Confere. O

eS-1 LHOS, RODAPÉS E MATERIAlJ KEFIL\
crivão: Hygino Luiz Gon- , TARIO

confirmam

,.
-----------------------�-----------------

--

r.diante assinado, querem
mover' a presente ação de

Luiz Gonzaga, escrivão, o

subscrevi. (Assinado) Ma

noel Barbosa de Lacerda,
Cerâmica São Caetano f3L�l2I�

EsireUo .

As 8hs.
-Rod CAMERON - Ca-

thy Dewns em:

TERRA DE SANGUE
No programa:

Comp. Na�

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

)

Walter DAVILA - Lia-

IT�NERARIO DO. NM. "CAflL HOEPCKJi:"

No programa:

Comp. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50

\ Ime' até 14 anos.
'

ATENÇÃO:

I Em virtude da Grande

. • •
Falta de NiqueI, a EMPRE-

Terrenos na Vila FlOrida �e� :�:::r::�:,e;:da:::;.
,

(E .) I distintos frequentadores,
'strelto trazendo o DINHEIRO

, TROCADO, pelo que agra-

�......•............•.�� ��

,-'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO _...... _ .. �- - ..•

Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Janeiro de 1954
--��----------�------�----- -------------------------------------------------�-------

7

Profissional..
M E o '. -c o S."" "I

ADVOGADOS I O ESTADO

,MÁRIO n,E LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA . DR. JOSÉ MEDEI- I ADMINISTRAÇÃO
IRedação e Oficfu&s, à rua

, CANTIÇ"ÃO i '

CHEREM I W. MUSSI1./ ROS VIEIRA' Consellíeiro Mafra, n. 160
- ADVOGADO - TI'- MÉDICO -

'I
"', e

,

e . 3022 -:- Cx, Postal, 139
CLíNICA DE CRIANÇA� CURSO NACIONAL DE iDR ANTOANIO DIB

Caixa Postal ,150 - 'Itajaí Diretor : RU.BENS A.
,

A D U L TOS ' DOENÇAS MENTAIS

I
\.. - Santa Catarina -

RAMos.
Doenças.Jnternas Ex-diretor do Hospital , MUSSI \

Gerente: DOMINGOS F. DE
'CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

_
_ MÉDICOS - AQUINO.

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
. Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e � Representações A. S. La-
<, SIFILIS Impotência Sexual. Serv iço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.,
Consurtório _. Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. cializado elas DOENÇAS DE 'ADVOGADO:

Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9, Consultas das 15 às 19 S�NHORAS, c�m n;od,ernos \ Dr. Estêvam Fregapani ,

- 5° andar.
IIORA'RIO horas. t d d d t Tel . 22 5924 R' d

"
:

, 'T,., r:
me o os e lagnos ICOS e Causas cíveis e trabalhistas ..

- -.10 e

, ,Da",'9 às 11 e das 13 às 16 FONE. 34];).
.

tratamento. CONTABIL(STA: Janeiro'.
.

. ','horas l!cs-.,': Rua Santos Saraiva, 'ISULPOSC,OP,IA
- HISTE- Reprejor Lida.Acácio Garibaldi S. Thiago

Tel,': -Ccns: - 3.415 - Res. 5,1 - Estreito. , RO - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral.
Rua Felipe' de Oliveira, n:

- 2.276 - Florianópolis. 'l'EL. - 6245.
.

- M�TABOLISlVI.O BASAL Edifício "IPASE"-50 andar 21 - 6° andar..
, ----,

--

I Radioteraptap 01' ondas 'reI.: 32-9873 - São Paulo
DR. RQMEU BASTOS ,DR. MARIO \VEN� curtas-Eletrecoagulação - ASSINATURAS

PIRES DHAUSEN

"Raios
Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO. 'tAU- Na Capital

,

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. "�o RINDO
Ano Cr$ 170,06

Com prática no Hospital ADUJ..TOS E CRIANÇAS' Consultó rio : Rua ,!,�a�ano, Semestre Cr$ 90,00
Consultório _, Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do e " Nó Interior

São. Francisco de Assis e na ' "
,

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 � Tel. M. 769. ll\1ol1te�;�, , DR- r CLÁUDIO'

'I
Ano

: :."
..... G�:$ 200,00

Janeíso Consultas: Das 4 às 6 ho-I, Ho.rarlO,: Das,� as 12 ho- Semestre .. ,. C,$ 110,00

CLíNICA' GERAL DE raso , lIas
- DI,' MUS ..:.I.", BORGES Anúncios mediante con-

A"D,UL,TOS, E;, CP.IAN,ÇAS , ,Re,sidência: Rua Esteves ,DT.:'s 15 aS,l.8 hora� _ Dl.a, ADVOGADOS tr:Ho,'

C '/'1 ,-o "A' G túli IJúnlOr'45 Tel 281'-'
, ,l\1U:SSI. ,,' ,

Fôro em geral:'Recurso� Os originais, mesmo não
.

onsu tór io r 'C'vU·A eú�
li 10 '

•• ••

"; , .. !
-

I nesfdência: Avénida Tr'oÍn- »erante o Supremo 'I'ríbunal pu blícados, não serão devol-
Vargas '2 -::: B:l ç. '. .., J . '

, , , :., .- .;' .�
.

d
'

.: 'Q" :
_ OLHOS!: - OUVID.OS - j.owsky, 84, :

I' ed'ernl (', Tribunal Federal vido s.

lIo-r.lJ .... Segundase UIl1
!.- " � , 1-- , ---:-'--- tdenen!I'Ros.

" Adil'eçãonãoserespon.
tas-feiras, das 8,30 às' 11 NAIpZ E GAJ.GAN'IA

'I' 'PR,' NE\V'(ON ESCRITÓJUOS sabiliza pelos conceitos em i-

horas., A .' 'I 'D'AVILA' I 'F'Iorianópol is - Edifício tidos nos artigos assinados.
Residência �Lux Hotel

I DR. JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL jSão Jorge, rua Traj�r,o, 12
- apt.: no r-r. 2021.

I VIEIRA d S I :-- 1° .andar -,' sala.
1. -()....(_(�()�O�

Doenças e en lorª,s
f7 Proctologia ,_ Eletnícídade Rio de Janei.ro - Ed if icio

DR. WALMOR LO- i' .

"

.Médica Borba Gato; 'Avenida An tô- �a'rmaCl·aS
MER GA'RCIA

ESPECIALISffA EM DOEN- nio Carlos 207 '_ sala 1008, 1
,

. (AS DOS OLHOS, OUVI-
- Con su ltór io : Rua. Vitor '�

'd P'I
-
<: '

D�l)lomado pela faculdade DOS, NARIZ.E GARGANTA I\Ieir�les' 11: 18,-;-, 'I'elefriue :
,_ .

._ ,e,·, � 1ntaa �:-
Nacional de, Medicina da Ex-Assistente na Policlínica L507.' í DR. CLARNO G 1° Dia 'S�nto .: Farmácia
Universidade do Brasil Geral do Rio, de, Janeiro, na Consunas: As 11,30 horas 1 •

, /'
"

GALLETTI da Fé � Rua Felipe Sch-
Ex-interno "por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das 1,5 horasem' ,

,

Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- diante.
-

_ ADVOGADO - .rr.idt.
,

.

fSl.'r"iço (lo Prof. Octávio 'wav e no Hospital. São João Residência: Rua Vidal RII!'- Vital' �eii'eltes, 60. 2 Sábado (tarde) '.:_ Far-

Rodrígues Lima) Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422. -
FONE: ',2.46K "mácia Moderna - Rua João

, Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na- '

_ Florianópolis -

Pinto.
Cirurgia do Hospital cionaI de Saúde' UR. GUERREIRO DA

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das ,F6NSECA _""""'- .•ui. .. u __w�, 3 Domingo - Farmácia

Janeiro -

I'n'lo'rmi)çÕ'eS,1 MtoO,der,na -, R,ua João P_in-10 às 12 horas. 'Espe�jàIi�ta do Hospital
.

Médico do Hospital de 3as. e 5as. féiras de 15 às . Moderna - Aparelhagem

1
Caridade à's 18'ht'l�,s.

'

Lâmpada de Fenda - Re-
'u
'.' 9 Sábado (tarde) ...,.... Far-

...... DOENÇAS DE SENHORAS Atende' no Hospital de f'ra to r ,,-c- Vertometro etc. leiS mácia Santo Antônio _

�- PARTOS-'-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 hOl'as., Ráio X, "Ci.·adrog,rafia da Ca- O leitor enco�tflm�. nell· Rua João Pinto. . ,

'\ ·r.ons: Rua João 'Pinto n. 16. Consulto,'rió: Rua Vit,o,l' l)ec,'a) - 'Ret,irada de CQ.(;' '3 'coiun,a ·_jl1for.mll,c'I'_"Ot'f� � ''''l--'o'':''''''n--''- ,.,
....

, ".-" ,. -,-'-F;:"
--

'''.
"

i
I 161\0' 18.00 ' .",'. "", �>-. .. _' ...,__.. ,',

- .,," " ,

CD1l11go - arm1:jCla
••• ,'r _.�.! as,,'" ,.!_�a!lj!;' . ...:_> :\1eire:�_s, 'esijl1inA-:'com ;Sal-: jid�s Ext�allhó'�' do Pulmão�e. __��ç�.sit�;�l'illrn�nl,f- t;' ,!tI. 'ü.\�:r-;.� !", 1",

:..
'

':' . ,_J\Oras;�".:-:"� ,

"

danha' Mal'inho;,�" _

I
.

Bsof:1go.' �. ,

, ime,(ljató:" I S:mtOÂntolllo - Rua Jo�o,; -,E..<
, ';-Pe:hr rü'ailhã'" 84'"C}1' Residência: Travessa, H{'ceita paTa 'll'so�de Oculus. JQRNAJS, "o. , ",Tt>I"flll1{'" Pinto.

-; "':':'.1"
_ "d,iã�i;ll1'�n'te Jto'Ho�� Úrussanga 2. - Conoultilrio - Visconqe O Estado , 3f122 16 . 'Sâl:lado (t· d ),

pital 'de Caridade. Apt. 102. ,Ir Ou,rI) Preto 'h, 2 - Altos ·A Ga,zeta,' ,., 26ãfi F '

C
ar e< �

•

PÂ $'
,

.

Residência: Ida Ca;:a Belo Horizonte). Diário (Ia Tarde .. , 3:i)�!l R��11;���ano�tarinense
-

I'
,',fi! ,". ",' ,.se',O',', �.�?�;',I":,,;,,,,;Rua: Gener.al Bittencourt DR. VIDAL Residência - Felipe Sc.h- Diárió da ManhA .• , 2.46:i 51

n. 101. CLÍNICA DE CR�ANÇA� midt, 101 - Tel. 1.560. A Verdade � , 2.91h 17 Domingo --. Farmácia,

A'Telefone: 2.692. ;CONSULTÓRIO - lj'elij DR.�· SAM'
"

U'EL IImpren,sa
Oficial 2.68:1 c

Catarinense - Rua Traja-

/,..,.._;._ pe Schmidt, 38. HOSPITA!S .
no, "

*
",

DR. ARMANDO VA-I CONSULTAS _ Das,\ ,_FONSECA ,De Cartda�e� , I 23 Sábado (tarde,) _,
-

.

OORAIfTE TODO DtA 1

"0 E 'ASSIS ..' " CIRURGIÃO DENTIS'rA I'
(Pro�edor)

,

' 22.(3,.!64t Farm.ácia Noturna ___: Rua, / I '" 'nos' I/JI"ÇJO� ,,;d,_LERI ID, .. , I
<IS 6 horas. "

'l"t - ,-

R 'd-' (Portaria)· , • � t-tI<L J f.r.;,
'-&NCIA' C" �onsu 01'10 e eSJ enCJa: ,,� A

R' •••. ..,.... TraJano.' I _

II

" "11
- MÉDICO - RESIne, - r�spHn, R

-

F ' 'd M h d 5
,,,ereu am08. . . . . . {1.)

\',
'

Dos Servi(..)s de Clínica In-' Mira 25 .u�r ,elll�n OI acC� 0, ,. :\lilitar " 3.1571_ ',24 Domin.go
- Fa.rmá,cia,1 .,11 D"'V?'ft-�, ,fanti,l da Assistência Muni- FO'NE' 3165 I B' ,llnJDca t edru

-

IprUrgtla São Sebastião (Casa I z;._
.,

....,....
- uca eu a Ul'as - on es, _ •

Noturna -, Rua Tra]âno. ,,.,.-' .t"::.
cipal e Hospital de Caridade

I ;j �\1óveis e fixas. .'
. de S�ude) 3.1:>3 30 Sábado -('tarde)

,

i;
_

r

�r" � � �CUNICA MÉDICA DE
, I R' X I f Ih' I

:\Iatermdade Doutor . -_,
•

A

--- .alO e n ra-verme O. A F'" E R '/?I /. .

CRIANÇAS E ADULTOS DR ANTONIO MO I HOR 'RIO D' d
' Carlos Correa ... 3.12.1 armaCla sperança - ,_ua

.

"

_
:

- A lcrgia -

'

.

,

'

'- -I f
�, d: :OS�gU1� � a ; (;H'A 'MjÚlAs

"

ürf:" J�onse'1heiro Maf:r:a., ,

'

I ./
ConsuHódo: Rua Nunes I

NIZ DE ARAGAO ,-;exta- del,rf114a� 18ahs
0-'· GENTES �'.' 31'D9mingo - Farmácia

I 1,
. ,l'as; e as as. ,oras. ,

d n 1-'
'

Machado. 7 - Consu bis (flS 'D 8 "O' 12 h (IIrpJ.! e ODl 'elros 8.313 EsperarÍca -2' Rua Conse-' --'-"........------�---__

CIRURGIA TREUMATO- as ,'-' as oras aos. .

T ,( It I' I
-

15 à�ld� h?rasR· M h I LO'GIA' sábados. ' ,'. �
,,' "'erv,u;? .)uz ec a·

".40' lheiro,Mafra." lN·' dO.-,Gu��:;r�neC,I::_I�on::r�;8�, Ortopedi� CLíNICA NOTURNA as pu����)etSal�'_Ct�l's:" � ..

,O servico noturno será· egoelos e caslaoq u a 1't<\ e sexta-feiras das �9 .

-
•

Consultório: João Y, into, ' sário') 2.03" efetuado pelas farmácias ,às 21 hor)\s.' . . . . . . . . . . c

18. Polícia (Gab. Dele- Santo Antônio, Moderna e
'

Das 15 às 17 diàriamente.' Io!ad�) . .. ..... .. 2.594
l\lenos aos Sábados

Indlcador

3.700
2.500
3.55�
2.325
2.402'
2.3318
:.l,5CO 6%

Noturna_, situadas às ruas

João Pinto e Trajano,
"

DR I. LOBATO
FILHO, Res.: Bocaiuva 135.

--.rFone: - 2.714.
,'OMPANHUS OE
TRANHJ'OHTJ!'
.H:REO

'fAC ..

Cruzeiro do Sul .

Panair '

"lIrir ,
, .

Lóide' Aéreo .: .

Heal , ...•.........

Scandinavas .

HOT1!:JS
tus ..... .. ..... .. 2021

\-faarel!:tlc ..,...... 2.276 I
"etropol . . . . . . . .. 3.147 i
La Porta ... ,

.....
3321 Ir.'lclque .•.. , •.. , �. lt.U9 ICr.-ntra: ., . . . . . . . .. Z.fi!H

IEstrela . . . . . . . . . .. &.371

'.fies!: . � . . . . . �.659' ,

I<�H'fHEr'I'O �������
Ilhlque '...... 06

Duenças do' aparelho respi
ratório

TUBEUCULOSE
RADIOGRAFiA E RADIOS

CO�IA DOS PULMõES
:Cirurgia do Torax ,

Formado ,pela . Fáculda:de
Nac :onaI.de l\'1,edicina:Tisio-
1,6g)sta � Tisiec�l'urgião ',da,

Hosp1tal Ncreu, Ramos
- Curso d� especihÍizaçii.o pela
S. N. 'l'. Ex-in tel'>1O e E 'as

sistente ..ie Cirurgia do PI'Of.
Ugo Pinheiro Guimarãe.s

" (Rio). _

Cons: Felipe Schnlidt, �!8
_: Fone 3801.
Atende em hora mal:cada.
Res._: Rua São Jorge"30 -

.

Fone 2395.

ft e , TE ,

9 MELHOR JURO

Agênc��
dt� �

DEP8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO; 16

'. P ubhcirlóne
- Caixa r(l�tal. 45

F!orianópolis
Slinta Cat,arina

... ""I "lJftDIl\I U!' .

U�lTRA SONO
-TERAPIA\

\

O MAIS MODEHNO E EFIC1ENTE TUATAMEN·
1'0 PAnA INFLAMA(;OES E DOHES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
,.� lNli'LAMAÇOES. DA CABEÇA E GARGAN'l'A.

T1L\TAMENTO Ce31 HOrtAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
,-�ONSULTomo _ VISCONJl'E DE OURO PRETO

- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
1{ESlDENCL\ i"EL1PE SCHMIDT N. lIS.

_.�..-

/

OLB� -,OUV� .- J'i'tAJUZ)I GAaOAHT.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....laIIat••• B..,...

-

&.eelUr, d. OcuJoa - Exame d. J'ua40 4. Olho �&J'.

'1.u.ifie�lo â. Pr.h io' A.rkr1&1
Moda)"•• Aparelha'l'&m.,
C...a1t.�•.:_ VI.,oade 4. Ollro Pr.... a.

,Perola ...Reslauranle
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi

nha,' depósito e casa de l H J adia, tendo uma área com

Lente para o mar para uma churrascaria.
•

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

--

Aceitam-se propostas.

Viagem com segurança
/e

.

rapídez ,

so NOS CONFORTAVEIS 'MJCRO-qNIBUS PO

RAPIDO ,�(SQL-B.R,ASI'LIIRO»
Flortanõpolís - Itajaf ....., Joinville - Cúritiba

.

� N, ,.,; �.� �,.;:.....-- -_.�-----,-�'-

Agen€la:,-:� fig: ',�:�:�� -S�1��\�;4'dà

\

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

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa ae alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho'

Duas casas de alvena'ría e lIma de madeir�
(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro _ ,Estreito;

Uni conjunto de casas de méldeh'a - Estreito'
Lotes de terreno situados na Vila FlóridlY �

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
,

Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,medinrlo, cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Ar�cí Vaz Callado'
Uma Casa de alvenaria na rua Fernando Machad�'

"
Oito casas de alvenaría' na Avenida Mauro Ramo�

(cinco financiadas peja Caixa Econômica);
Um- terreno na .Avênida Mauro �Ramos: medindo

13,20 x, 22,80;
,

, , '

, Um magnificQ' terreno no Sub-Distrito do Estreito

,medindo,13
x ,30; distante cincoe�t,: metros da praia.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

• • CI !Aos Colonos da -U.O.N.!
08_P.S.0., não!·

CO'RRESPO'NDENCIA
Baco (Videira) Apurá

mos a veracidade, da sua in

formação: "como é- possível,
entregar-se os interesses

....-

(

À Associação Rural de limites desse, distrito. Aí,
dos orfãos, menores e au- S,lO Joaouu« confiou urna deu-se a melódia. o- Exator

Func" I·onarl··o eletl·vo II·ca sentes a um homem cujas das trilhadeü'as de trigo a Nicolau Koerick emba1'go';;
-

I
mãos ,estão maculadas pr,r, seu carço, ao conhecido e o serviço na lauour« desse
inúmeros desvíos de dínheí- 1p1'og1'essi�ta agricu ror, sr, distrito. Não se sabe com

nO, cargo
ro dos outros?". Que não é Celeste Ghizone. Este, res- que autoridade! Desde
possível está pra lá de sa- ponsável pela máquinct, nct quando os Exatores são
bido. Mas que foi designa- f d d

RIO', 28 (V.A) - O' Tri- i tia da permanência nessa orma o ctjuste, ce ia-a ora fU�lCionários das Associa-

bunal Federal de Recursos'
I
mesma função, decorrente

do por ato do govêrno lá
para um ora pam outro dos ções Rurais? A que título

isso é verdade. Está no Diá- I
'

1 d
manteve ontem à decisão do artigo segundo do decre- co onos e agricu tores e interveio? Em auxílio do co-

do juiz da Fazenda Pública to-lei 8.804 e do artigo 40 do
rio Oficial. Não creio que o Urubicí. Há dias, estava a lono não foi! Mas, tão só pa-
sr. Bornhausen tenha co- lh d

'

d
que mandou voltar Pelayo decreto-lei 9.654, ambos de tri a eim a serviço o a- ra prejudicá-lo! A razão foz

Vidal Martins ao exercício 1946.
nhecimento dos fat�s que gricuU01' Francisco Kritis.k I logo descoberta: o colono é

pleno da função' efetiva de Também a sentença que
ornamentam a VIda

pre-I
e, depois de trilhar o trigo, do P.S.D ..

Chefe do Serviço de Invés-
I
concedeu segurança a Flo- gres�a d� citado Curado�. da sua lavoura, vinha �on.ti-I E, assim, ,emb�ra traba

tígações da Divisão de Polí- riano Alves das Neves para
Voce sabia que o tal, 8»0s nuar o trabalho no Distrito Ilhe e produza, nao tem di-f

cia Política e Social do De- a apostila do seu título de
umas falc�truas foi �ome.ia- r

de Aguas Brancas, pois êsse I "reito a trilhadeiras... .

partamento Federal de Se- nomeação na Letra L de co-
do sub-delegado, no interior colono tem propriedade nos

do Estado? Agora (pelo I
---'----------------------

gurança Pública para o qual missário de Polícia, foi man-
visto) foi' promovido. Po- "r- Ih p' 'I ' ,fôra nomeado com a garan- tida. O a opU a r�:::s��f.ãOS, ausentes e me-

,

'

.

Be'·I.�' A'ux 1-1.,1- o'
_

..

"

, 'I' IlhAa)' .VE·,Lgaern' ro(IudtoeriMoran1·doar I Florianópolis, desde o domingo últirno. con-
ta, com mais um, órgão de imp1'ensa: FÔLHA

Dedicado aos dirigentes mentes de trígo para o plan- , Quidoca. Não sei se foi, mas POPULAR.
I

da Associação Rural de Ca-: tio. Dirigiu-se lógo à uma o fato é que êle genro com-

noinhas (Arca) um Lavra-I entldade destinada para _o prou um luxuoso carro,

d01' do/Hi� da Areia, es�re-l �uxílio aos lavradores. E in-, ,Sem, dúvida que é �uita
ve o seguinte, no Barrzga-l, rormou-se que, antes de tu- coragem (ou outra coisaf )
Verde:

_

' do, era preciso pagar cinco vender uma pl'eciosidade
O sól declinava no horí- cruzeiros de jóia, mais 24 para comprar um automó

zonte, e, escondendo-se por cruzeiros anuais, depois po- veI. Consciência é o diabo,
• detraz da mata, lançava deria comprar a "Cristal- meu caro. Agora uma Iigei

seus derradeiros raios de Violeta" pagando Cr$ 6,50 ra correção: não é Cadillac

luz frouxa, iluminando ain- a dóse de 5 cms.3, enquan, a limousine do Quidoca. E'
da a estrada pela, qual ro- to no posto veterlnário se Packard (de terceira mão)
dava lentamente uma carro- compra a mesma por 3,50. e foi comprada da Assem

cinha da roça carregada com Em seguida ficou ciente bléia, que já a adquirira
milho, feijão, cebolas e ou- que, para emprestar 60 qui- usada,' no Rio. Â1uela hís-

tros produtos rurais. Dois los de sementes de trigo é tória dos terreneos dos in T· "., s r dpossantes bois, desafiando preciso pagar "já e já" 15 díos (antigo Território dOO I 'Iro elo em ,'. ,e ro
as pedras do macadame, ca- cruzeiros e comprometer-se Iguassú) , vamos apurar.

minhavam, cabisbaixos e :1 pagar o valor do mesmo que fôr, soará. O'. K.?
Chegou-nos há poucos

.cançados, conduzindo a car- .rígo (a 5 cruzeiros o qui Estudante (Capital) . E'
"

'1 "
dias da localidade de São

roça, os produtos, e seu pro- o) cl'!'so não possa devol. conhecido como prof. Cus,

prietário _ rumo à Prínee- vê-lo"l' e indicando o fôro tódio Campos, Apezar de Pedro, distrito, de Águas
Brancas, município de Bom

za do Planalto.
.'

de. .C.a,noinhas, par.a. fins ju-I ter sido, seu ,al�J:l,o, sómen.te Retiro, uma missiva cienti
'Pouco-pouco.. cala o cre- .Iiciais, responsabilizando-se agora e que soube da exrs-

.

' .,
" .fícando-nos das barbarida-

púsculo. Era preciso pernoi-] por todas as despesas, in. tência do Francisco:' Suá" ,>

l
' des aí praticadas, Alguns

taro O' lavrador largou seus elusive custas e demais en- residência foi apedrejada
comparsas de fréges, no' dia

baíos num, potreiro, reco- -argos "conforme consta do (injustamente), por alguns
31, de dezembro passado,

lheu tudo no galpão do' seu 'Têrmo de Compromisso" rapazes exaltados. Os artí-

I
d P

,

1
,como para inaugurar um

amigo e freguês, ia já to- que eve assinar. rosse- gos da ayra do prof. C. C.
,

'

d d
novo ano, de prepotência sô-

mando o seu mate tradícío- guin o na pesquiza e in- (Custódio Campos) são' co

f h f
bre cidadãos pacatos e tra-

nal, deixando as compras e , ormações, o ornem ícou nhecidos à distância (pelo
halhadores, foram à casa

vendas para o dia seguinte. 'sabendo' que naquele dia cheiro) do latinório. No que
• do ,Sr ..Anacl,eto Capistrano,

Durante a noite repousoQ não se ent:regavam semen. êle é (indi�cutivelmente)
praticar desordens e' trópe

tranquilamente, dormindo ';es, mas a d_?ta de tal gene. mestre. Dizem que agora
lias. Eram êles, o valentão S' P 1" t

'um sono dos justos debaixo, rosa di�trihuição seria pu- está de férula em punho,
era que a o lCla em

da tolda. blicada nu� semanarlO,- bomo Presidente de um Tri-' assassino Evaldo, filho de mêdo de grossos padrinhos
Joaquim Pesf3egu'eiro e seu pol't'co d/I'

aliás, numa fôlha semi-ofi- bunal (político)" instituído '

1 1 S e que os me lan·

ciosa que é verdad�ira cal. no Departamento de Edu- capanga Fulano de Tal Pi- tes possam ter?

leir� política no Jllais alto cacão. Para (promover,
res. Naquela residência, fes- ,

Se' a competênte' autori·

gra'u de fervura. _' t
>

f
.

t tejava-se entre famílias da dade não julgar e não der
rans erlr, aposen ar pro"

I
. .,

Diante 'dessas complica fE:ssôras) ajudar o sr. Fel':-
VIla num 'concorrt/do e am- um fim àquelas atrocidade,

ções,' o' camponês pôs-se' d nando Me'lo a fazer justiça I
mado baile, a entra<\_a do é devéras necessário que ca·

'

pé como se receb�sse uma, [I,denista. Claro, jovem, CO�l! ano novo. 'Nisto, entraram da cidadão, pai de família,

descarga elétrica, e, derra- '�lho na deputação. -
" na. sala de da�sa o desor- lesidente em São Pedro, te·

mando a bílis, deu às de O'bservador (Guar.ami�
délro Pe_s�e,guelro e seu nha consigo dentro e fora do

Vila-Diogo, murmurando lá r'im) _ Senatore (CapitaB convoca�o; o jagunço Pires, lar o seu ,38 bem azeitado

do& set!s botões: Bélo auxí- Trabalhador âo Brasil que sac�ndo seus re�ólve- para usar em qualquuer e)
lio! Bélo auxílio! (Estreiio): em meu pod�r

res e d�sfechando tiros nas

I
ventualidade.

, i

t R d'· b quatro cantos, berravam ,Cada indivíduó ',tem por ,I
II ESTa

as car as. espon erel re·

n DO» I/e.
que terminassem àquela jo- obrigação a defesa de sua e:

...BUM.
' ça, porque senão corria 1>a- da vida de seu,s familiare!'"

O' ESTADO' não circulou I _�� la �omo vespa em ôco de (lei primárÚl e particular),
I

arranjar uma saca com se-
'�'--'- Jontem. E' que, an�e-o�tem: Wlellaod 88S- pau torto. E G ,báile parou e aí pelas imediações de

O I
-

d I
desde antes do melO dIa ate I

,mes�o. Aguas Brancas parece 'que \

.,10 oçao O à noite, úão houve energia'S8Dlerlb I . N�ssa mesma localidade, estamos �a- época do: "O'lho
r

P1'T10 à Com- ,el�t�ica na zona das n�ssas
>

- ,nos.:'últhnos três a.nos fo�am por olho e dente por dente".

• I ofl�mas, fato qu� se esta �e- Chegará
,

amanhã à esta assassi_nados O'tacílio Farias Se a coisa vai assim, cada

panbl8 de Jesns' petmdo de maneIra suspeIta. Capital, o ilustre con.terrâ. e Antônio Costa, êste mor- um agirá por sí e o diaho

S. PAULO, 28 (V.A.) _ Pela falta, emhora motiva- ueo sr. Wielland Gassen- to à faca e aquêle, à bala. por todos, caso não forem

O sr. Cesar Salgado, presi- da, pedimos excusas aos ferth, acompanhado de sua Mas aí nessa terrinha a Te-I tomadas providências.,
dente da Federação das As- nossos leitores. digna esposa, filhos e so- nório Cavalcanti, se fazem O r_epto está lançado.

I

sociações dos Antigos Alu-
CI. Ilmlrao'to

gra, em visita a parentes e

nos .da Companhia pe Je- _ amigos. O' sr. Wielland

sus, enviou ao padre João I-éximo Mar- _ ocupa na 'Capital da Repú- !

Batista Jans_ens, preposito- blica, o grado cargo de téc-

geral da companh�a de Je- tioelli nico da fábrica Bangú e faz

sus, em honra, o seguinte te- parte também da diretoria CURITIBA, 28 (V.A.) -, rá c.:m1pleta com a posse do

legrama: "Em pome' do se- Em companhia do sr. do Clube Atlético Bangú, a O' Tribunal Regíonal �lei- Prefeito eleito a 3 de outu-'

-nhor governado� do Estado Luís Martinelli, esteve an- querida e conceituado enti- torar,em sua' última sessão,
'

bro. A escolha da data foi

de São 'p'aulo, tenho a h.ori�' te-ontem em visita à reda- dãde esportiva pelo brilhan- marcou para o dia 3 de ou-' i recebida com satisfação p�
ra' de comunicar a Vossa ção, � nosso ilustre conter- te es�uadr�o f�;ebolí�tico. t�bro a realiz�ção da élei-; los vá�ios. partidos, por i�so
Paternidade a devolução, à !'âneo, sr. Contra-Almiran- O ESTADO' n;!Ul res- i çao para prefeito desta Ca-

I que
comcldente cQm as elei-I

Companhia de Jesus, do ter- ,te Máximo Martinelli. peitosamente tributa' aos
I
pital. Como se sabe, por lei ções gerais, o que satisfaz a

reno histórico onde se situa Agradável palestra man- distintos visitantes o seu da Assembléia, Curitiba
I
todos e evita' agitações polí

o pátio do Colégio, em ho- teve o brilhan�e militar no
I

mais sincero elogio, fazen· desde o dia 10 do corrente,
I
ticas seguidas, além de aten-I

menagem aos fundadores da gabinete do nosso diretor. '.do votos ao casal Gassen-
I

p_;lSSOU a gozar de autono-! der aos interesses economi

cidade, por ocasião ,do seu Penhol'ados", ag�adecemos- fertth, da mais, alegre � fe-
, tnil:i. ,�staJ no entánfo; só ,��-

.

cos das facçÕes Çiue disputa- I

IV Centenário". lhe a fidalguia -do gesto. liz estada em Florianópolis.
t
_'
,;'. _

,

rão o cargo.'
'

-" r

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Janeiro de 1954

São seus diretores os srs. Cid R. Amaral,
Dorolécio Soares e Irajá Gomide.

Defensora do populismo, doutrinária, pro
gl'essista e social, a nova gazeta flo,rianópolitana
apresenta-se com um brilhante .c01·pO redatorial
que lhe dará, estamos certos, ,lugar de relêvo na,

nossq. imprensa. O' seu p1'irneiro número 1;evela"
atravis da excelente feição material, o cuidado
e o gôsto de profissionais seçuros e convpetenies
no oficio.

Com, os nossos cump1'imentos ao novel co
lega, nossos votos p01. lima. caminhada longa e

vitoriosa, ct serviço'das grandes causas _do nosso

povo.

-------�------------------

far-wests, se desrespeita a

ordem e a lei, se - rnaltra
ta às famílias, isso sem que
as autoridades façam valer
a obediência às normas da
sociedade.
O assassinio é p�ato do

dia. Pois os bárbaros acon

fecimEmtos ficam impunes e

os feitores em largas fan
farronadas, passeiam pelas
ruas na cara das autorida

des, cuspindo ria ordem e

na justiça ..

Ao longe, ,muito além de
Três Barras, 'linha raiando
a madrugada. O' relógio da
Matriz bateu cinco badala-
das. O' homem pôs-se de pé,
num abrir-e-fech.ar-dos-o
lhos, arrumou tudo; mo

mentos depoi.§, já estava ne

gociando seus produtos na

praça. Finalmente, lembrou
se que restavam-lhe poucos
cruzeiros na algibeira e êle

precisaria ainda comprar a

vacina Cristal-Violeta para
o seu rebanho, bem como

A 3 dt Outubro o Pleito'
em 'Cu'ríUba

LÁ E CÁ

A'- Mesa da Camara, há dias,_ foi apresentado o

seguinte requerimento:
'

"Requeiro que, por intermédio da Mesa; se ofi
cie ao exmo. sr. ministro da Justiça e Negócios In- ,

teriores, solicitando informações acêrca das provi
dências porventura adotadas pelo comando geral da
Polícia Militar do Distrito Federal, no sentido de

apurar os lamentáveis fatos ocorridos sexta-feira
última, 22 do corrente, no 2° Distrito Policiâl desta
capital e punir os responsáveis.

Segundo noticiou, o "Diário dé Notícias" do
dia seguinte, o segundo tenente daquela corporação
Sérgio Sêca, quando chefiava a guarnição de um

carro da Rádio Patrulha, cometera arbitrariedades
contra uma. senhora e impedira que uni advogado
a assistisse na lavratura de um auto de flagrente,
exorbitando, assim, mais uma vez.

Sala das' Sessões, em 25 de janeiro de 1954".

,

Assinam esses requerimento os deputados Jósé
Bonifácio e .Breno Silveira. Se eles viessem advo

gar em Irnaruí, ao tempo dó ilustrado e sereno. Ca

pitão-Doutor,Walmor Borges, veriam como é dife
rente a democracia da era bornhauseana. Nem ha

beas-corpus respeita!

SENSAClO'NAL

Para o conspícuo representante da Asapress,
nesta Capital, o fato mais importante ocorrido no

Estado, .nestes últimos dias, foi o que se lê do seu

telegrama abaixo, publicado pelo Diál'io Carioca:
FLO'RIANÓPO'LIS, 24 (Asapress) - "Numa

recente enquete promovida pelo jornal "Correio
Lajeano", da cidade de Lajes, cidade natal do, sr.
Nerêu Ramos, presidente da Câmara Federal, o re

ferido parlamentar recebeu apenas dois' votos para
o cargo de vereador, concorrendo inúmeros outros

candidatos locais".
Será que nessa mesma enquete o' sr. Irineu

Bornhausen não recemeu uns 5.000.000 de votos pa
ra Presidente da República?

DE 10 a O
,

r\
recentemen- :

I
A nossa confreira Folha Fopul,cu',

te aparecida, é do P.S.P.
Entre os' primeiros comentários, vários têm

sentido altamente construtivo para a falange ade

marista. E a sua linguagem é crua ê realista, come

se vê do seguinte:
"Estamos convencidos, porém, de que grande

maioria dos elementos que tem tendência para o

populismo em nosso Estado está descontente do
PSP por estar essa agremiação, por seus represen
tantes mais autorizados (melhor dito os' que des
frutam de postos de representação política),

.

siste..;
máticamente ao lado da UDN, quer as medidas
pleiteadas pelo Govêrno sejam ou não do interêsse
popular.

E os que têm trabalhado para evitar o cresci
mento dos partidos populares aproveitam-se dessa
circunstância. Não poucas vezes temos ouvido que,
em Santa Catarina, tanto faz pertehcer ao PSP

,

quanto a UDN, só que aquele é uma parte nada ii1-
teressante do eorpo desta. ". E' a cauda".

Essa nota é objetiva. Gráu 10. Mas, na folha
benjamin, há outro 'local que merece gráu O. E' a �

que anuncia um acôrdo entre o P.S.D. e a U.D.N.

n.o Estado e alude à diminuição dos ímpetõs agres':
swos dos órgãos oficiosos das duas citadas agremia-

-

ções"!!!
Esse anunciádo acôrdo não existe. Nem mais

será possível, depois do massacre dos pessedistas. O
fu1'O da simpática, Folha Populm' não passa de bm'-
l'iga!, '

O' P.S.P., C9mo vemos, já tem cauda e barriga.
E' preciso, agora, que use a cabeça... para entrar
na luta de corpo inteiror

NEM SEMPRE

O Tempo, daqui, inaugurou ótima seção de
charges e humorismo, em seu último núnlero. Num
dos tópicos, conta a história de um Iarapio p�eso
pela DO'PS e que não queria confessar. Chamado .0

'CeI. Trogilio, este nada conseguiu por hons modos.
Então gritou para um soldado:

- Traga 0- rádio e ligue-o.
"Cumprida a ordem, não demorou a confissão

integral, muito emhora -o prêso tivesse o cuidado de:

t�par os ouvidos. Conseguido o depoimento foi ime-,
dlatainente desligado o receptor.

Era da Guarujá". ,"

,

A desfecho é bom e o caso pode até ser VeJ!'

dadeiro. Mas também é certo q\le, em muitos out:ros:

qepoÍl_nentos" o receptor usado não só não é da
Guarujá corno nem receptor e!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


