
Há �l'ês anos, entre f'estas e foguetes, sob

estreIJi!o-1
destruiu as estradas que encontrou em tráfego perma

sas manifestações do povo, o sr. Irineu Bornhausen as- nente. Onde antes havia estrada, hoje há buraco ou ato-

sumia o' cargo de governador de Santa Catarina. Nele oleiro. '

entusiasmo e as esperanças, da gente barriga-verde sau- No tocante às centrais hidroelétricas, nada vezes 'na

davam e estimulavam o candidato que vinha realizar o 'da, por parte do govêrno estadual. O que se esboça é obra

mais empolgante programa administrativo, esboçado nesta federal, já retardada por culpa do sr, Bornhausen, que

síntese monumental: construir, reconstruir e asfaltar es- não providenciou em tempo oportuno as necessárias de

u-adas: resolver o problema de energia elétrica em todo saproprfacões.
o territór io catarínense.. através de três grandes centrais As juras contra os condenados aumentos suc,essiv�s
hídroelétrlcas: combater por todas as formas a malsina-, de impostos foram llerjuradas. Se o cnntrfbuinte, hoje,
da política financeira dos sucessivos aumentos de impus- não está com quase todas as taxas e tributos elevados ao

tos; opor-se 1)01' todos os meios à carestia de vida; tirar' dobro e ao triplo, deve. aos deputados oposicionistas, que
o funcionalismo da situação ,verdadeiramente humilhante I

em memoráveis batalhas parlamentares, derrotaram to

em que jazia; com os parcos recursos do Tesouro, do das às propostas escorchantes do governador.
pOLl'CO fazer muito; aplicar os dinheiros públicos exclusi. O combate à carestia de vida, solenemente prometi
vameuí e em obras úteis à coletividade; reformar os nos- do pelo sr. Irineu Bornhausen dispensa comentários. A

sos cosl umes polí! ícos, pelas campanhas eleitorais ele. elevacão do custo .de vida, no Estado, êle mesmo contes

vadas.
. ,

sou que fora super-ior fi 40% em menos de dois anos. A

O balanco destes três 3110S de govêrno bornhauseano sua assinatura figurou entre os que pediram o aumento Eis, assim em rápidos traços, o programe do canc1i-
indica il·t'ecl�sávelmente que todo o programa do eandi-, do preço do açucar, mujto embora �ss� indústria 'não fo�, dato e a realidade da ação administrativa do eleito.
dato ainda. está escriturado na página do DEVE. se básica para a economia catarinense e somente lhe, ih- Eis porque o I>OVO, no dia de hoje, dá ,�s suas ale-

Das estradas, exceto um trechinho em Concórdia, í

eressasse particularmente, como sócio de usinas, grias um único sentido: o de já haverem transcorrido
nenhuma foi construída ou reconstruída pelo Estado. A Para não cumprir as risonhas promessas para com 'o I t�ês anos da inepta e nefasta administração de um polí,"
mirabolante promessa das rodovias asfaltadas saiu da Iuncionalismo público e tirá-lo da situação verdadeira- t íco sem visão e que, desde os primeiros dias de poder,
boca do candldato mas não se concretizou em um único mente humilhante, alegou, de início, que o Estado pos- revelnu+nâo estar preparado para as responsahilídndas
cent imeí roo O panorama rodoviário é estarrecedor. O go- suia servidores em número tão elevado, que não podería do cargo.

-

vernador prcmetedeho não só não construiu, nem r'e- mantê-los: Depois disso dito e escrito" criou mais de �.600 O povo realmente está satisfeito porque somente f'al-

construiu, nem asfaltou, como ainda não conservou mas (dois mil e seiscentos) cargos e funções novos.
.
tam dois anos de govêrno bornhauseano,

•_-��""V""""",,- _,._�.............,...-ir"'-'�""""''''''''''''''&-'-&-_-_·_'''_-&''''''",,,,,
��'-

/1'· DIRETOR ' t
Rubens de i

t 'Arruda Ramo. f
,

aERENTE it' D'OminIO� f�. 1
I d. AqUino � ,
-���----/'
Edição de hoje - 8 páginas,
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Do pouco só fez milito. nos depósitos dos dinheiros

públicos no seu banco.
Da aplicação do erário, em obras exciusivamente

úteis à coletividade fala, sem comentários, o Palácio ua
Agronômica, nó qual vários e vários milhões de cruzeiros
estão enterrados e outros continuam a ser, em marmores

substituidos, em cristais fabulosos, em linhos sultanes
cos, em toalhas' de preço que assustaria o próprio Ali
Rhan.

SENADOR IVO DE

AQUINO

I Da. Capital Federal che-

i gou ontem a Florianópolis,
via aerea, o nosso eminente

'

.conterraneo, Senador Ivo de

Aquino, S. Exa. demorar

se-á' no Estado, em visitas

aos correllgíonârtos do ín

teríor.

Da reforma de nossos 'costumes políticos, dizem os

escandalos administrativos que apesar de denunciados.
disputam aos coelhos a fecundidade da reprodução.

'

Das campanhas políticas elevadas, aí estão os prí
meiros pleitos, viciados, corrompidos e até criminosa
mente fraudados" com a conivência governamental. As
sim, o exemplo de Turvo, cujo pleito a Justiça Eleitoral
anulou 1>01' fraude. Novo Cônsul Ja ..

panês em São
Paulo

I :,tOQUIO, 30 (U. P.)
Ko Chiba, conselheiro da

I embaixada japonesa no Mé-

I xico, foi nomeado hoje con

sul geral em São Paulo .
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Na CalI1'qra Federal l

. Homenagem à memoría do Cei. Vidal Ràmos I
Discurse do Uep. Leeb-rle Leal

I
se de ter l:essL'lâl��ia nesta

I
Casa, que' ele nobilitou com

atuação esclarecida e digna.

L 'l'
-Nascido

en,l Lajes, capital
",e 'F;empre paru II flue morreu.

� �'"i Por , ,11f.O lui uni padrão
,-��� jla�::T{., õg'Ílónle l'l.-

j
ncnse, em 2il á,e outuliro de A escala aiB vaIOl·e. hUluanos" na réãl1dl11te-;-Hntt-! A ,',ln ,J1e janeiro dé 1854 Piernontês, de SALUZZQ,'
1866, a vocação política_de llit�., . Ifale�la el� ':U.RIM S�lvio foi na capital do Piemonte

Vidal Ramos revelou-se Cada homem � produto do seu tempo e do seu meio Peltico, liter ato e patriota, que começou a interessar-se
e vive €lU função d� sua ou das gerações que 'o conhecem. um .d?s expressivos tipos da pela política. Exastado, de

desde muito cêdo. Já em
E a medida pela qual é estimado o seu valor varia 'de Latinidade.

_ : constituição fraca e de ima-
1886, o Partido Conserva- acõrdo com o atributo predomitrante na sua personali, No tran,s�ursp do primei- ginação ardente, dedicou-se
,101' o elegia Deputado à As·' dade, 1'0 centenário de sua morto, às idéias revolucionárias.

:oembléia Provincial. Diezr que um inclivíd,uo-é eloquente como Demóste· co�vém divulgar os princi- Por essa época passou qua-

S'obI'evl'llda R' bl· nfS ou nu-i virtuoso como um São Francisco ou úm San- paIs traços dessa vida e os 'tro anos �n Lião; freqüen-
d I S t C t

. a epu lca ' " •

, t' t· d" l '

era, por an 'a a arma, a
• to Inácio, valoroso como um Cid ou um Rolando' é de va-' carac ens lCOS e seu tem- .tes encontros com um padre

última durante' a legislatu- I é-le, que poí' �uas. idéias de 'Ior muito relativo. -, I'
peramento., I apóstata levaram-no ao sq-

l'a iniciada em 1927, eleito moço era mUlto. hgado ao Porqli€ um dos têt·mos da comparação, em geral, não Educado em princípios re- fdm�nto da dúvid�; refugia-
pela minoria que então che- pequeno grupo de ,republi- sofloeu ainda o julgamento insuspeito da posteridade a ,ligiosos, Sílvio P�llico tinha I V3-se às vezes na Basílica

canos históricos da sua ter- I' que
o outro já foi submetido. Pode haver, há mesmo, seUl- meiguice de caráter. Seu li- ,de Lião, onde repousam os

fiava, deixouêle-voluntària-. , ,. 'I d G'
ré!, emborapermaneCesse no ,lH'e, p,aixão ou in1erêsse �uando se. vai �usca�· no silêncio vro LE MIE PRIGIONI �l"llnelrO� aposto os as �-

inente a vida pública em
_'

'

.,' .,

I dos hmmlos ou nos al"qmvos da hlstona a figura de um (Minhas Prisões) naTra as I lIas, e alI rezava e se enchia

1930, épOCfl em que a cadei- to contra a situação entaç> (, Pal bdo . Conservad�I que homem llue foi grande e e,xce}1cional no seu tempo, ))ara torturas físicas e morais por' de saudade do lar paterno.
ra que tanto dignifica�'a foi dominante: no Estado e no. aa chefiado em LaJes pOl! sr:l'dr de melro e escala afim de, mediral_gum contempo- que passo,u.

A edição do fa-I A ,ob,ra de UGO FOSCO-

conquistada por seu filho o, País. I
seu pai, foi ,eleito Deputado râl1eo.. moso livro, editad� em Tu- LO mtltulada I SEPOLC�I

N- . ., t t t à Constituinte Estadual de
I Fazem-se assim muitos "grandes homens", em con· rim em 1832,. traz como mo- foi o estímulo poderoso que

atual Presidente desta Câ- I ao era JUS o, por an o, A

.]
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'lt· 'SHjUenCla (e taIs comllaraçoes, aos quaIs nao c legara a te:- "Homo natus de muliere ,o evou a regressar a atrla.
.

t d d "I ha I que
o seu falecl·mento ocor ,a qua OI o u Imo ..,., d 't·dd'

.

,'At· 'd d d MIsa, onen a 01' a campa 1 <

, ,

,-
, _ • • . sagTar OU a confirmar o JllIZO a pos e1"1 a e. ' brevi vivens tempore reple-, ralU-O a CI a e e -

da Aliança Liberal em San- ndo no recente penodo de lobrevIVente. :Lhssolvlda es·
,

'

l\'Iuito gambá, muito mão peJada aspira transformar-, tur multis miseriis", de' LÃO, onde residiam FOS

ta Catarina, como êle el�i- recesso parlamentar, deixas- '<1, foi eleito, pela minoria, "e em raposa mas no final acaba por perder o prateado JOB Isto é "O homem nas- COLO e VICENTE MON

vereador à Câmara da sua do Ilêlo l'mprestado às pressas pela ba'julação alheia, para
.

cido de muiher vivendo bre- TI. O exaltado patriotismo

'terra
natal I

I('tomar o fét ido permanente das suas próprias glândulás. ve tempo é assoberbado por tlo primeiro teve enorme' in-
.

Quando eu vejo comparações entre os nossos homens muitas desgraças". O senti- fluência no ânimo de ,Sílvio

I
do passado c os do presente" partidas de fontes suspei- mento e a religiosidade im-I Pellico. ALESSANDRO

Amigo �e, �in!t,eiro, Ma-. t.íssimas, lemb.·o-me de ,que Lauro l\'lüJle:, que foi o grano pregnan� �s páginas de "Mi-j �!IANZON.I, � famoso a�tor
, �hado, desde a epoca em 'Me Lauro para a sua terra, um dos maIOres entre a sua nhas PrIsoes". ' .

' (contmua na 3a pag.)
,

., que êste passou por Lajes
I gente, à sua época, teve a alcunha de '.'raposa",

d.e
"ve_

e�n perseg�ição a .Gun:oer-Ilha l��:l?:�:· era fino e ashrto. Ágil e elegante. Contadores Poderão Prestar
cmdo SaraIva, fOl VIdall A sua persol1f11idade reunia condi�ões que costumam Vest.'bula'res·' F Id dRamos que pacificou a sua ser singulares nos outros homens. as acu a es
terra, com tanta compreen-

I -

A sua inteligência, agudíssima, penetrava fundo no

são com tanto desvêlo e âmago dos problemas, principalmente de ordem política.
",

d..d d
Foi, por isso, grande entre os grandes. Honrou a sua ge,

com tanta Igm a e, que raeão.
'

,

se tornou o lider do gran-:
.

E, como tal" é I>adrão que não pode nem deve ser gas-
de partido político que se to com os gambás da med,iocddade atual ...

formou no Planalto Cata- I PEDRO BRAZ

�:?:,:q:;;at:l:�e::���:�'PrOuramaTeCoopera--
pa�:�a�ô;;eOt:;:e:a:: r�:�� ç'a-o Te'co"I·capettsse !lo Planalto -o que

1
'. nais, pois que "os contado-

ocorreu na região costeira WASHINGTON, 30 (U. ." o" res podem fazer inscrição
catarinense, principalmente P.) - ° Conselho Econô- Entre os novos projetos 'aos concursos de habilitação
durante o Govêrno Militar mico Social Interamericano figura a 'criação de uma Es- para os seguintes c:lirsos su

do' Coronel Moreira Cesar aprovõu ontem seu progra- cola Rural Interamericana, periores: Ciências Econô

,

- o fuzilamento em massa ma de cooperação, técnica Há também um projeto para
I dos federalistas que veio para o corrente ano. criar no Brasil um centro
!

privar Santá Catarina de ,Esse programa consta de; de estudos /para avaliação cias Sociais.,_Para os demais UDENIT.DA Você hoje,
.

alguns dos seus melhores nove pontos dos quais al- I
dos recursós naturais, es- cursos superiores continúam Governildo, precisa café

homens públicos de en-' guns já estão em vias de I lando previsto para su� exe- com <> direito de prestar reforçado, .senão não a-

tão. execução. Seu custo é de,1 c��ão um crédito de 443.500 'I' v:stib�la:,' ,.ex.an:e ��resci�o :",g�e�t,a tanta inaug,'�ração
(ccintínlía:-na 3a pág.) 2,078.385' aó1ares. dolares. de duas. Qlsclplmas (como_' de peôra fundamentál!'!'! --�-

..

-- -

o SR. LEOBERTO LEAL:
,

), Senhor Presidente- - Se-
';

nhores Deput�dos: i,

veira Ramos." ,

Duas vezes D�putado Fe-

A dois do mês em CUI"SO _'
.. ...... 'I

. faleciã, aos 88 mMS de ida- "

de, nesta Capital; que o hos- I
pedou durante o último têr

ço da sua fecunda vida, o

ilustre homem público ca

tRrinense Vidal José de ou-

. ,

A Prefeitura -destruiu vários e reconsti'uiu um_

só parque infantiL Mas, ém compensação, do
tou a Capital de alguns monu}!lentos arquite

tônicos., como os célebres ABRIGOS, tillO
,

-bikini.'
,

Florianópolis, Domingo, 31 de Janeiro de 1954 e.a 1...

-.o palácio agronômico,
'

salomônico e astronô
mico. . . Sepultura de mais de vinte milhêes
de cruzeiros, segundo dados de boas fontes ...

_'_:.____...;__. ' ==::wllQ2!"J

CeP.feaário dé�o" 8i1vio" Pellico

Estas comparações qne se fazem, entre homens tio
presente _e figuras do passado, à prôctlr:a 'de semelhanças
políticas, sôbre serem artificiosas nunca deixam de ser

injustas. , ,

Ou para um pu para outro dos comparados, mas qua-

RIO, 30 (V.A.) - A Di- já, era antes) ,conforme o

retQria do Ensino Superior
esclareceu à nossa reporta-

curso a que se destinarem,
_de àcôrdo com a portaria
ministerial 347, de 1950".gem q\fe os contadores po

derão prestár exames vesti

bulares aos cursos superio
res. Afirmou-nos'o titular

daqqele órgão ministerial

i) rUSo DA CIDADE:··

que; evidentemente, houve

engano no noticiário dos jor-

micas, Direito, J,ornalismo,
Geografia e ,História. Ciên-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Indicado I'rufissíoual
,

. -,,,
I ADVOGADOS r O ESTADO

MARIO DE LA�OE, DP.JF�OODR.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI- .

:

ADMINISTRAÇAO
i Redação e Oficinas, à rua

CANTIÇAO I
CHEREM I' W. MUSSI ROS VIEIRA

, Conselheiro Mafra, n. 160
,
- MÉDICO -

I
" e

..

- �\DVOGADO -

..

I Tel.� 3022 - Cx. Postal, 139
SINUSITESCLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

iDR ANTÔNIO DIB
Caixa 1 ostal . 150 - Itajaí DIretor: RUBENS A

"

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. - Santa Catarina - 'RAMOS.' E INl"LAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE THATAMENTO Ce"l HORAS MARCADA�.
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. ' ,_:_,MÉDICOS -

, AQUINO.
RINS - IN!fESTINOS

'

Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLtNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais.' GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

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

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iraden tes n. 9. cial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
ADVOGADO:

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modem os
Dr. Estêvam Fregapani

- 5° andar.

HORARIO: horas. métodos de diagnósticos e
Causas cíveis e trabalhistas

Tel.: 22-5!l24

c , Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. �neiro.
horas Res.: Rua Santos Saraiva, I'SULPOSCOPIA

- HISTE-
CONTABU..(STA:

Reprejor Ltda,
Acácio Garibaldi S. Thiago '

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. ' RO - SALPINGOGRAFIA
A .os ftsc I

Rua Felipe de Oliveira, n.ssuntos iscais em gera.
- 2.276 - Florianópolis. 'rEL. - 6245. .- METABOLISMO BASAL 21 _-ôo anda.r,

--,----- Radioterapiap or ondas
Edifício "IPASE"-5° andar

'I'el.: 32-9873 _ São Paulo: OLHOS - OUV1D08 - r.ÃJtIZ • GAROA�T j

DR. RO���:ASTOS DR. :�J�E:EN- �:��:'�II;;:��:���a�ãtnf" DR.. MARIO LAU- ,AS�������AS I DR. GUE�!�I�.Pa��NSECA
� _ 'MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho. RINDO AIJ-O . . . . . . .. Cr$

,

170,00
,

&enfia do Oeulo. - Exame d. rnado d. ÓlhQ par.
-,

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua �1�a1'ano, Semestre .... Cr$ 90,00 f'llu.1f1ca�'o ela Pre.alo Anerlal.
'

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edif icio do e No Interior )(odeR& Aparelha••m.

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - TeeM. 7(h Montepio. DR- CLÁUDIO IAnq
... , Gr$ ,200,00 c.u""'rI. - Via.oade f.-Our. Pr.... L

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das .ü às 12 ho- Semestre C�'$ 110,00

CLíNICA GERAL DE ras, ras - Dr. MUSSI. ,BORGES Anúncios mediante con-
_

ADULTOS E CRIANÇAS
'
Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, ADVOGADOS t ráto.

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. I
MUSSI. Fôro' em geral, Recursos Os originais, mesmo não

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. I Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribuna! publicados, não serão devol-

OLIJOS OUVIDOS powsky 84 Federal e Tribunal Federal vide-r.
Horár!o ; Segundas e Quin- '

_

-

,

-

I
,.

NARIZ E GARGANTA r

--------I'de
Recu rsos, ,A direção não se respon-

tas-feiras, das 8,�0 às 1,1
'

DR. NE'u1TON
"

n ESCRITóRIOS, sabil lzn pelos conceitos em i-
horas.

" D' "VITA Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados. 'Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi-
'Residência - Lux Hotel, Ú

.'1 � 1 d "

1 d d .

I DR. J LIO DOIN CIRURGIA GERAL I São Jorge, rua Trajano, 12 n la, cpósito e casa (e J l( J a ia, ten o uma· area com

- apt· no Te}' 2021
I

10 andar sala 1 -I' (_� frente para o mar pará uma churrascaria. ,

",
..,

VIEIRA' Doenças
-

de Senhoras
,- �. .

Rlo de Janeí.ro - Edifício
DR UTALMOR Z()

; Proctologia -, Eletricidade
'". n' .; ,-

'

Médica
' Borba Gato, Avenida Antô-

MER .....ARCIA
ESI>ECIALISTA EM DpEN- nio Carlos 207 - sala 1008.1 " 'u ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor

D.ploma�o pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone:
Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica 1.507. I

Universidade do Brasil Geral do' Rio de Janeiro, na Consultas: Às 11,30 horas J
Ex-intel'l1o por concurso da Caixa de' Aposentadoria e e à tarde das li} horas em

Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- diante.

(Serviço do Prof. Octávio lway e no Hospital São João Residência: Rua Vidal

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

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na-
Cirurgia dó Hospital cíonal de Saúde DR. GUERREIRO DA

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das FONSECA
_"..,..,._.. - _....- • - -- 3 Domingo - Farmácia

Janeiro 10 às 12 horas. Especialista do Hospital Informal'o-es I Mto.oderna
- Rua João Pin-

Médico tio Hospital de
, 3as. e 5as. feiras de 15 às 1\104e1'11a Aparelhagem yCaridade às 18 horas. Lâmpada de Fenda - Re-

UI'.
9 Sábado (tarde) - Far-

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital de trator - Vertometro etc. eIs mácia Santo Antônio _

- PARTOS-OPERAÇ()ES Caridade, de 8 a's 10 horas. R' X (radi f' d C O I 'iaio , ra regra la a a- . e tor encontrará, nes- Rua João Pinto.
Cons: Rua João Pinto n. 16. Consultório: Rua Vítor beca) R ti d d C t 'I

.

f
-' I

eça - e Ira a e 01'- a co. ��a, I� armaçoes -que 10 Domingo _ Farmácia'das 16,00 às 18.00 Meireles, esquina com Sal- pos Extranhos .do Pulmão e necessita, diàrjamente e. df
I � 'A A' 'D J-

b---.,..._� =�--'lUU""S,._.__/ _ _ _ d....l'lha--l.\.�i-nh • ta-gv.- -. }. 'Gnmátl\.! � Tanto nsônio - ,!naa oao

Pela manhã atende R idê
.

T
f- -:.r: P.esi encia : ravessa Receita para uso de Oeulos. JORNAIS Telefon(' into. '

diàriamente no Ros- U 2
.

I d C íd d
russanga .: - Consultório - Visconde O Estado 3.022 16 Sábado (tarde) ___;___ -----------------"-

pita e .art a e. A t 102
--'

Residêricia:
p.. de Ouro Preto n. 2 -

AltOS1A
Gazeta 2.656 Farmácia Catarinense

P _$ O.ilDR VIDAL "
da Casa Belo Horizonte). Diário da Tarde 3.57�

R T CRua: GeneralBittencoUl·t· , Residência - Felipe Sch- Diário da ManhA .. 2.463
ua rajano.

Sn. 101. CLíNICA DE CRJANÇAS Imidt, 101 - TeI. 1.560. A Verdade 2.0U 17 Domingo - Farmácia .

,�
'�'

Telefone: 2.692. CONSULTÓRIO - Felt-
SAMUEL IlliIPrensa

Oficial 2.68�
I
Cataririense - Rua Traja- l/A ."A;:'�'

__ pe Schmidt, 38.
_

DR. ',HOSPITA.IS 'no. *DR. ARMANDO VA-I CONSULTAS - Das 4
'

,

<:_
FONSECA

I
(pDe cd,arl)dllde: 2.314' 23 Sábado (tarde) -

- opllAlfTE TODO lWA

LÉRIO DE ASSIS às 6 horas. _ CIRURGIÃO DENTISTA
' roY� .or

2.036 i, Farmácia Noturna - Rua /
I
'" -,

. nos 1/.J.nFJO� (,�
"

- MÉDICO - I RESID1!:NCIA - Crlspi:n ..;on-suFltório e MRes�d�nci�: ����ar��mo�'::::::, �.831
j
Trajano. ' i

"

ft "l-tl<j4LtJ
'"

Dos Servlçss de Clínica In- i Mira, 25. Rua. .ernando ac�. o, .' Militar ..... < ••• " 3.137 24 Domingo - Farmácia! '

-�"fàntil da Assistência Muni- FON'E _ 3165
� I

Clínica Geral - Cirurgia São Sebastião (Casa
I

N R' f
,__

-

<;;:
,

eípal e Hospital de Caridade
.,

_ l'Bl�cal. Den!aduras - Pontes
, de Saúde) 3.153 °3tournSaa'badOua(tTarradjea)no.,

,_.. �:<.'

��:�:.::tÀS�É���LT�� 'DR ANTÔNIO· MO- j";",':; ;'f�X;�f,".vermelho·IIU�:;�o�'t:rr�:lIt��. 3.121 Farmácia Esperança _ Rua » ,iii.il � � :

. � Alergia ---'

I AO I, HOR�RIO. De s�gunda a CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra.
, I

� , )
Consultório: Rua Nunes NIZ DE ARAG :exta-felra da� 10 as 12 ho- GENT�S 31 Domingo _ Farmácia

Machado, 7 - Consultas das . las, e da: 1� as 18 horas.
Corpp de Bombeiros �t313 Esper�nça _ Rua Conse- I. '

� • _

15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO- Das 8, ...0 as 12 l:,:ioras aos -Serviço Luz (Recla- I
-

Residência: Rua Marechal LOGIA sába�os. mações) 2.404
lheiro Mafra. i

Negoc'· S dO·-Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia CLINICA-NOTURNA as Polícia (Sala Comis- O serviço noturno será 10 e c�aslaoConsultório: João Pinto, quarta e sexta-feiras das 19
sa'rl'o) f t d I f ,.

'

, às 21 horas.
'

. . . . . . . . .. 2.0:ur e e ua o pe as armaClas
'

, ,

---------.--. - 18. rol.íeia (Oab. Dele- _1 Santo Antônio, Moderna -e
.

Das 15 às 17 diàriamen te. gado), .

Menos aos Sábados
Res.: Bócaiuvà 135.
Fone: - 2.714.

respi·

Rio de

rr.idt.

2 Sábado (tarde) - Far
}-bácia Mod�rna - Rua João

rarmacías
de Plantão

DR. CLARNO
GALLETTI

G. 1° Dia Santo - Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sch-

- ADVOGADO
Rua Vitor Meirelles, 60.

'

FONE: 2.468.

Pinto.
- Florianópolis -

DR· I. LOBATO
FILHO

3.700
2.500 '

3.553
2.325
2.402
2.33'8
2.500 .·5%

2.594 Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano.
I�O:'\fP .\NHlAS DE
TRANSPORTE
Af:REO

L\C .

Doenças do aparelho
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMOES

Cirurgia do T01'a:,<
Formado pela Fac;;ldad<>
Na( :onal de Medicina, Ti;.;io
logista e TisiociruJ'giào Jo

I
Hospital Ncrêu Ramos

Cu'rso de especialização pela
S. N. 7. E'X-inter'1o e E�t �s

siatente Je Cirurgia do Prof.

UgO Pinheiro Guimal'ãe�
(Rio).

Cons: Felipe� Schmidt, 88
- Fone 3801.
Atende em hora marcada.
Res: Rua São Jo-rge 30 _::_

,

Fúne 2395., I

,I C I T E
.

.

,

O MELHOR JURO

Agência
de �

DEPOSITOS POPULARES

· .

2,021
2.276
3.147,
S.Ul
3.449
�U9�
&.37]
rs.tõ9

06�

-
;, �

BANCO, AGRICOLA
RUA TRAJANO: 16

FLORIAN6pOLIS'

.

Publicidade ''lé-tqut'
',:ntra:
R!ltrt'l.

· _- .

· .

: II .."�, .

��T'(EJT()
Caixa Postal. 45

�'lodanópoJis
Santa Catarina

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
1'0 PAnA INl<'LAMAÇOES E DORES.

TRATAl\'I�NTO SEM OPERAÇÃO DAS

DR .• GUERREIRO
.;ONSULTORIO - VISCONDE DE OURO PI.l.ETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDENCIA - PELIPE SCBMIDT N. us,

v Perola-Reslaurante

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

Aceitam-se propostas.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

'RA?IDO. {(SUL-B,RISILEIRO»
Florianópolis - Itaja! - JoinviUe ...:_ Curitiba

-
,

.,

Agência: Kua Deodoro esquina ,da
Rua Tenente. Sílvetra,

.1

A SUB�AL, com escritório no Edifício São
Jurge - Sala 4, oferece á venda:

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenada, situados á rua Presidente C;outinho;

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

,

Um conjunto de casas de méldeira - Estreito'
Lotes de terreno situados na Vila Flórida ...::

Estreito, em pr'estações suaves e sem juros;
,

Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
medindo, cada um, 13 x 50.

- Uma vila de alvenaría na rua Arací Va;z; Callado;
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado;
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Eco�ômica);
Um terreno na. Avenida Mauro Ramos, medindo

13,20 x 22,80;
Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito

I
medindo 13 x 30" distante cincoenta metroS' da praia.

'

Lavando com Sabão

'Virgem Es}>'eciaHdade
. da Cla. WITDL, IIDDSTRIIL�kIDvllle. (marca registrada)'

eiro

Vende-se
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCE'LANIA distri

buidora dos Rádios R.C.i:
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafia.

, ,.ecoDomiza- e
�,_'_�<.:.::",,''2.....-----\-,�_��_-,-

.,' J

/,

'ti •
,��.,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ElS'fAlIO Florianópolis, Domingo, 31 de Janeiro de 1954 3

, "

C.entenário de

<'Ramos Sílvil rellieo
deI PROMESSI SPOSI (Os
Noivos) deu-lhe sua amiza
de' e conselhos. E' interes
sante notar que ambos es-

za, comerciário.
creveram obras morais;

'I Passados os dias tenebro- Ionização alemã, onde eram J zendo-s,e credor da gratidão l\'IANZONI escreveu o fa-I Senhoras:
sos de 93, foi Vidal Ramos estipendiadas pela' bolsa e apreço dos próprios ad- I)\OSO livro OSSERVAZIO-

. _ �olvimento em pr�l da uti-; _ a exma. sra. d. Gercí Deputado à Assembléia particular do Kaiser, nem versários, isto numa época NI SULLA MORALE'CAT-
Se você amigo leitor; I lídade e do comodismo. 'Gomes Martins, esposa do Constituinte de 1895, q,ue de longe atendiam as ne- em que se não costumava ���iC:t�i{.ll���OI �g;

achar que ist� que escrevi São uns eternos contem-
sr. Raimundo Serafim Mar- reformou a Constituição cessidades das; �'populações dar quartel aos oposicionis- Deveres do homem). Ainda

é balela ou fruto de meu' plativos e pujantes obrêi- tins, ativo e é�rreto Guar- Estadual de 189L jovens e, muito menos, cor- tas. em Milão, Péllico conheceu

,e3pírito recalcado por não ros em potencial descalcifi:
I
da' de nossa Inspetoria de Na vigência do seu man- respondiam ao interêsse Findo o seu segundo go- famosos escritores como

poder fazer ou possuir o ckdo.
I Trânsito,' dato legislativo' estadual, nacional. vêrno, serviu o Brasil por Madame d� Stael, Schlegel,

" Lord Byron (cujo MAN'::
que muita gente tem ou E

_

assim, vão passando Õ
I Clotilde Prates Faraco, foi eleito por duas vêzes, Chamou-Vidal Ramos o doze anos, no Senado da FRED havia vertido para o

faz, dê-se ao trabalho de ir dia numa ociosidade, num: esposa, do sr. João R. Fara- Prefeito de Lajes: Nêsse educador paulista Orestes República de onde, -tendo italiano). Segundo os cro-

'plantar-'se um 'dia dêstes descaramento, que causam' co. cargo, que exerceu cumula- Guimarã�s e tratou de es- rompido com o partido si- nístas literários, Byron teria
nas proximidades da CON- pena e dó às pessoas gradas I Noemia Gouiart. ,tivamente com o de Depu- truturar um plano dirigido tuacionista para acompa- retribuído á homenagem
FEITARIA CHIQUINHO 1, A

d f I Irma Brust, esposa do sr.
t d

.

t AI M" d b 1 h R
-

R bli com a versão em versos pa-u a o, ajus ou e e o um- para ois a jetivos - a a - n ar a eaçao epu ica-
" ,

" -', , q e a i os veem na e esa Selma Brust, comerciante. -

ra o inglês, do FRANCES-
e então, convirá comigo em perpétúa do gôzo de seus ,cipio ao regime republica- fabetização.em massa e a na, passou para a Câmara CA DA RllVIINI, notável
minha humilde mas hones- direitos de nada fazer. Senhoritas: '

no, elaborando tôdas ,as nacionalização do ensino. dos Deputados como repre- .ragédía de autoria de, Pél-
ta dissertação. Pobre "HOMO FELIPPI suas leis orgânicas, inclusi- Prestigiando por tôdas as sentante da minoria. lico,
E' uma verdade triste e SCHMIDTENSIS"! És- in- Solange Probst.

ve o Código de Posturas maneiras a: atividade abne- .Particlpou ativamente da Preceptor em casa do Con-
Maria de Lourdes Nasci- .1 P

.

tI't t 1 t t
sr. Alvim que até pouco vigorava; gada do brílhante pedagogo Campanha da Aliança Li. ',li:, orro, ravou con reei-

con es ave men e o res o mento filha do mente com os conspiradoresdo barro que DEUS jogou do Nascimento. Eleito Vice-Governador que o Govêrno de S. Paulo beral em 1930, recusando- 'carbonários": Confalonie-
fora depois de ter cons-] '

do Estado; para o periodo lhe puzera . à disposição, se a pleitear' a reeleição, ri, Gr ossi, Maroncellí e ou-

truido o velho ADÃO, pai Menino: de 1902 a, 1906, exerceu êle
I pôde

Vidal Ramos criar e pois pretendia dedicar in- �l,OS que editavam IL CON·

d
.

t
.'..

t '

. 'f '1' CU...1ATORE.' A participa-os mortais. '

, a governança por quase

O-I' constru,lr
os primerros sete teiramente a arm la e ao

Amaurí, filho do sr. Ma- -ão de Sílvio Péllico na

noel Marinho Ferreira. do o quatríênio, por ter si- grupos escolares do Estado estudo da, nossa historia, da ;ünspiraçi)o não foi provada
do o Governador Lauro e estabelecer uma politica qual era um erudito cultor, cabalmente', mas os austría',

FAZEM ANOS, AMANHÃ Müller nomeado Ministro: de eu'sinoprimário que per- os seus anos de senectude. �,1S, q.ie dominavam a re-

da Viação pelo Presidente dura até hoje em suas dire- Não o'' entendeu assim, ?;iiio, condenaram-no à mor-

I t" lts t
. -" '10Rodrigues Alves. trizes gerais e que fez de entretanto, a Assembléia e por D.cI raiçao a

Antônio Pilar,' farmacêu- Durante êsse seu govêr- Santa Catarina uma, das Legislativa de Santa Cata-, ��-I:f�;�t�e1�;�n��2;, 6c;:â::
tico.

'-
no, mais uma vez fez valer primeiras unidades da Fe- rina que, em 1935, o elegeu zembro do m;s�10 ano. Mas

Luiz Eugênio de Carvalho o seu espírito conciliador deração nêssé importante' para o Senado da Repúbli- 1 "SACRA CESAREA RE-'
Não podemos retardar um Uri�;�e, lun�onárr ,?; f�- I

consolidando a obra de p'a� setor., ; ca, cuja Comissão de Defe- GIA �:l.�ESTÁ, A�OSTÓ-
,.

t t âs notí
. na ar os" oepc e . .

f
-

Ií
. .. ;

dO'
.' dê t b IN' 1 idi té LICA CO'l1 Q venerável Re-

senhoritas casamenteiras so IUS an e as mas no reias, Comércio e Indústria. ci icaçao .po ítíca, imcia a prrmeiro esses es a e-' sa aciona presi lU a e a '[ - c_: be d 6 d
1 1 f . , • I' �

,

30 uçao 00 erana 'e e

que por alí buscam o pos-, corremos ogo ao te e one Rodolfo Schlemper. por Lauro Müller, o que lecirnentos, o Grupo Escó- dissolução do Congresso em Ievureiro de 1822 comutou
suidor de sua costela. Por ou ao telégrafo para trans- Dercilie José dos Santos. resultou' na fusão dos Par- lar "Conselheiro Mafra", 11937, epoca em que, defini- J. pena e� "cárcere duro",
certo haverá também elda- rnití-las o mais depressa pos- tidos Republicano e Fede- de Joinvile, já por si reve- tivamente, abandonou a vi- POL' quinze dIlOS. A senten-

dãos encasacados a discutir sível, Diríamos, até, que
Senhoras:

ralista, la a esclarecida visão que I da pública, depois de uma ça d� J:te.ino Lo��ard�_'�ê-
filosofia e terapêuticas so- ambos foram inventados es- Eleito Deputado federal, do .problema- tenha o seu

I
carreira única e�. Santa ,1etoV.lOl lida u 2S11ldvIOfI"elhc_o

Se
Maria da Conceição 'I'ietz, I" ein eneza, a e everei-

ciais. São os velhos épicu- pecialmente para isso. -narm, deixou êle o Govêrno de ilustre criador e a 'perfeita I Catarina, que
o levou a to- ro, Do c{�l�He saiu Péllico

ristas hipotéticos (pois suas fizéssemos uma estatística Hilda Lehmkhull, esposa Santa Catarina, meses an- noção dos objetivos a al- dos os cargos de eleição: em 18:10.

manifestações são estabili- de quantas são,' em vinte e 'lo sr
..
Antônio Lehmkhull, tes do término do seu man- cançar.

,

vereador prefeito, deputado A prisão de Spielberg tor-
-, zadas pela impotência de' quatro horas, as' bôas e as

'comerciante.
dato de vice-Governador, ,

O próprio Professor 0- provincial, deputado esta, nGu:,,(' conhe�i<)a no mundo
). 'I más notícias transmitidas 'nten'o através do MINHAS

.�1:ção), a arrazoar: SCHO- Senhorita: voltando : ao Estado em restes Guimarães dirigiu o dual, vice-governador, go- PRISõES. LiI foram escri-
PENHAUER e KANT pela ias mais diversos ,e var\3-

I

1910, já então como Gover- educandário 'durante os vernador deputado federaJ tas 'ESTER b'ENGADDI e

manhã e SÃO TOMAS DE dos modos, nos surpreende-
1 Maria de Lourdes Pizza. nador, eleito para o perio- dois primeiros -anos, atra- e Senador. G1Sl\lOI\DA. tragédias que

AQU"INO pela ,tarde. Mas riamos com, ii rapidez com" 1\J1'"
,-

�:o_qlÍe
inieiado nêsse ano indo bons profes!?or�s, mes- Por todos esses ti,tulos a censura )�ã(' permitiu fôs-

<
- --.......:' TI "J..'enlll�'l 'lI',' .:1.'�i&

'
',_ , J �'" O"'+�,

"t AI t- que damos as mais trÍstês e
., ...... --= ,eI'lTI1�éfilJ:�;-�;"':� .....&�..rlre---os-qu4-.:Jee.Íona-,-Co"lo "'efa"su,a-;::�el'.sona1n1a· =,- ,.�:o.'

.

�''-''':'''� CLLLLas._____�_�
sera que a nm e e es es ao I " pc 1-' tragédiÇls' 'ce Pellicó são:

capacitados de dormir com
a falta de entusiasmo que i Ana-Maria, filha do sr. Já então pacifi'Cado o Es- vam na Escola �lemã que de de ,estudioso, de homem Thomas Morús, Herodíade.

FREUD? ;�contr�m"os na cOll,lunica� j'l\t!ajOr,_Antõnio
Carlos Mou- tado, poude Vidal Ramos re- . era então a principàl da ci- de. bêÍn,... de, chefe compre- Obras poéticas foram as pa-

E discutem, � altercam, '�ao dos rÍ1.0mel)'éos feliz.�s. :r:_ao R.IHon. velar-se a pleno e adminis- dade" como é o caso do ensivo, de adversario leal l'áfrases da Imitação de

e -estrepam os minguados 'Parece que-é'uma espécie
'.

trador de larga visão, cuja Professor Germano Thi..; de lutador brioso, de espô· eristu; dois ensaios dramá-

de egoismo ,humano que Procelto do Dia obI'a Santa Cata�ina ainda mam que, aíemão'nato, dei:" d d' d d
.

d f ticüs são Hnfael de Siena e

conhecimentos em tirageIls . _ ti
so e lca o, e pai e a·

Os P-raneése�' de Agrigento.
metafóricas, ácompanhadas �empre nos mantém comu-

.
'

hoje aplaude, porquanto os xou a'Escola Ale�ã e no mília exemplar que sOl,lbe

I
A leiturb de MINHAS

de -sorrisos superiores e 0-
nicativós quando a, desgra- AR 'LIVRE E RESPIRA- seus frutos chegam �té nós. novo Grupo Escolar, tor- dar à sua terra e ao B�'asil PR.I�"1Ó}<_�� (,i�a�o.u tremend.o

Ih' "I" ça bate à nossa porta.,' talvez I ÇAO No campo de. educação" -nou-se fator imp,ortante da uma descendência ilustre,

lsu.cesso
tenuo SIdo traduzI-

ares mornos as yo uvelS -

1 1 1
"1" seJ'a o mêdo da solidão em que J'a' olhara com carinho integraç,ão da infância, teu.. na qual sobressaem um fi- do 'erL1 1óciét$ tH" ínguas cu -

pa omitas que passam. - t
Suas Ro�es estudadas a

meio ao sofrimento! Quan-' O ar livre tem influência no seu anterior .govêrno. to-brasileira na comunida- lho que alem de governar sa atão é uma obra de fun-
,

"TERTULIÁNO 'FRIVOLO dp nos' sen,timos felizes, benéfica sôbre a respira.ção 1- fundando em Florianópolis
I
de nacional. biamente o Estado por mais do político, como o '''best

PERALTA", imptessioriam. mantemos, semprl.:!, uma porque provoca o relaxa- o Ginásio Catarinense, mo-I 1\ atitude do segundo go- de dez anos se fez uma 'das seller" O ZERO E O INFI

Setfs verborrágios à folinha certa reserva, talvez com: mento dos músculos respi- delar estabelecimento diri-'j vemo Vidal Ramos desbor-' figuras de maior expressão :T����oK�����;fl:S��:
de pareAde, são perfeitos mêdo de que nos roubem al-

I eatór,i,os. Dentro de casa, gido pelos Padres Jesuitas, dou-se, porém, do setor e-. no cenário político brasilei-
b

�
ho ra emIUentemente um,,·

quanto à 'dialética atrofia- guma coisa daquilo que pot- causa do ar' quente pá- por cujos bancos escolares ducacional para o tornar 1'0 hodierno, e um neto que na, brota do coração e en.

da. Seus olhares a "VA- constitue a nossa ventura! rado e úmido; as �ias respi- vem passando as subse- benemérito também em ou- 'também ocupou com digni- cara o sofrimento, a reclll-

LENTINO E GABLE", fa- Sílvia (APLA) ratórias conservam-se re- quentes gerações de politi- tros setores da pública ad- dade, 'honradez e inteligen- "tio, a r:r�vação rIa ljberdad�
,

cos e intelectuais ban'iga- ministração. cia a primeira magistratura c,omo um bem, pois faz des-
'"Zel11 arqer até as' pedras da traídas. Daí, a sensação de -

pertar a consciência adoÍ'-
�álçâ'da" ;Têm de tudo. Mas' ANIVERSÁRIOS mal-estar e a deficiente re- verdes, entre os quais to- Construiu, êle a rêde de do rpeu estado natal, rn"ere- �I1e�'iàé-, pelos pH.zeres. E'
tudo importado. Só o que novação ,do ar nos pulmões. dos os atuais Senadores� a esgotos de Florianópolis e ce Vidal Ramos que se per- n �s dlsàitas que as almas

Sr, Mussi DZ,'b Mussi d D d I'
. d 'd' 't

.

t
.

d t' C
'

têm de seus é a falta de na- P1'Oc'!.t1·e , renovar ° a1' maioria os eputa os por amp IOU o serViço e IS 1'1- pe ue nos anaIS es a a- granr I:;S se revel,am.

t l'd d d l-Santa Catarina, o C,arde,a,l buição 'de ,água. A1::Í!iu 'ao sa, para exemplo dos por- A BihJiotéca PúBica do
ura 1 a e.

A ,..... Ocorre., .hOJ·"', o ani'versa'_ os -nu moes, permane- ,

-

E t
. .

d'
-

.,"" f 1 d
.

d 1 d sado 'rGSSUl um') e lCal)

Quantos e _q,uantos deles; rIO natahe,io do sr. Mussi cendo tanto quanto pos- Câmara e o Ministro Luiz t,rá ego a gU!!las as estra- VIU ouros" a guns os as-· "

- I 'd
d.e LE MIE PRIGlONI, edi·

esperam uma vagr num M:(- I I?�b, MUSSdi, r�sident� em

La-I
sível ao m' ,livre. � Gallotti, tanto e, tão sabia- das de rodagem que vincu- pectos mais marcantes a tada em 1,821, po_' Antônio

NISTÉRIO a direção de' guna, on e e �ereador e a- SN-ES. mente agiu Vidal Ramos laram as princJpais éidades sua grande vida. Vallardi (Milano), e uma
, 'catado comerCiante l'h b d

.

t' o do interior à Capital: E' d J' h' (MISuma entidade pública ou
I O ESTADO, cu�primen- '

que e ca e e JUS Iça
,

o que, em nome a Il�'�: �S80 espan'
..

Dia

uma poltrona (para dor- ta-o. ,/1_O_':>O....C.'....q_l· titulo de creador do ensi- Obteve do seu diletc!'� a- bancada do

P,
artido sociall,lR.I.�tONES�, ea�tada em

.

) RA DE
I

no prÍn'lário em Santa Ca- 'migo Ministro Pedro de To- Democrático, por 'Santa Fai<" (Garmer) (;;n 1897 e
mlr na CAMA' _, P

_ - -
" �"PUlàa de DEBERES DEL

D�PU.TADOS,.....póis o vel,h,o I
Sr. Pel'cival Calhdo

Fl,ores ,arjlclpaçaO tarina. ledo, a instalação do Pôsto Catarina, procurei apaga- JIÔ,'\1BRE. (Ns. de catálogo
d· f Ih O "'" Carlos Angelo Fedrigo e Até então inexistia I) en- Zootécnico de Lajes, ao damente fazer. 19,tr:(' 2' 7.910).a ,agIO nunca a ou: P h

. ., .
.

assa, oJe, o anlVerSarl(]
S h

. .,.

t d 'I
.

qual s,... deve' o grand·e de-�rasil é o país que premêia ,natalício do sr. Percival Cal. en ora-:participat:n aQ seus S1110 pl'lmarlO es a ua, mi- c
---,--- ----'.---,----'-. --,-

as mediocridades". Ilado Flores, funcionario do !làrentes, amigos.,e pessoas ni�trand,? as primeiras Ie-:- senvolvimento da pecuária Curso' São Vicente de Paula,Preservam intransigente- Tesouro do IEstado.
,

de suas
/
relações� o nasci- tras apenas algumas 'pou. em tôda a zona serrana do

mente alguns dos tópicos
I Às muitas homenagens as mento de sua filha . CAR- cas escolas muniCIpais e Estado.

da doutr�na do finado Gan_lde O ESTADO. NlEM LuéIA ocorrido dia ,particulares. Essas

UltimaS'j' Implantou, além disso,

di, mas de uma forma apó- D. Neusa Dama '-�7 último na' Maternidade em geral as melhOl:es, prin- um ambiente de concórdia

crifa e borrada' de idealis- ,"Dr> Carlós' Corrêa�". cipalmente na zona de co- e resp€:ItQ às. opiniões fa-

�'�Q'.,

. ,,)
\

/'

�� Na Carnara Federal

Homenauem a mel8ría dI, Cei. VidalNO, LAR ..·E NA .SOCIEDADE

Crônica da Cidade
,

Ernani Tolentino de Sou- Discurse do
DALVIN ROSPIDE

r

nefasta ao grupo propres
sista florianopolitano, o qua
dro sem modificações, co

mo aquarela morta e destí
tuida de valor àrtístico, do

ajuntamento, de moços e

cavalheiros desempregados, 1
nas imediações iniciais da
rua FELIPE SCHMIDT�
Alí ficam a maior parte do

.

dia a discutir baboseiras, I

futebol, politicagem e a' AS MÁS NOTICIAS

_ Senhores:

lançar olhares carregados
de' cinismo à meia-dúzia de

Curso primano - Equiparado aos grupos escllb
res - Dirétora: EUDORA SCHt\EFER MEYER -

- abertura das ,aulas: 4 de março - iníçio da matrieu- '

la: 10 de fé'vereiro,' das 9 às �1 - Rua: Visconde de
Ouro Preto, 12?

mo. ' Transcorre, amanhã, o a-

N� ,,' ," ' niversário natalicio da exma
ao coop�r:m com I sra. d. Neusa Daura, e�pôsa

qualquer afetIvIdade que "do drc. Lauro Daura. D.
lev� o cidadão a demons-,�eusa que c0l_lta. com v;'lsto
trar capacidades e afirmar

I
SJrculo de...amlzade, sera al

idéias u'os divers�s setores �o de.mUltas ,ho;nenagens,
_ I

as qUplS nos aSSO,Clamos com
onde se desenvolve a açao prazer:'

.

construtiva da

personali-Idade humanã. .

FAZEM 1\NOS HOJE:
Não "violentam" àqllela "

mormura espiritual e cor- I Senhor'es:
,

d d
I Lattrival Bastos. Iporal, arrebanha ora e

C H ,. d C tap. onorIO e as roo
_......-sentimenfos e, manifesta- Vanderlau Antônio -da.

Silva.,

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA" ...
._� ,

- __ ._

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 31 de Janeiro de 1954 o IISTA.OO

.

"O Estado E.s o r t i vo'"
��:�"04"�"MM"�"����"�"QM"""�"""III""""'.I.'.''''.F"I�••'.'.'.I.'.I.'�.'••••�''' ��

-

..
k

..I1I IIIIII �...a �..'OO.IE&..CO"M'.

\
_

,

o OLARIA 'PROSSEGUE INVICTO NO
PARANA'

Após onze partidas reali- Paraná.

zadas, continúa invicto e�

I
Hoje à tarde, o OLARIA

'gramados do Paraná, a e- se despedirá dos gramados
quipe do C ..A. OLARIA, da paranaenses, preliando em

Ri; de Janeiro:, Paranaguá, com o S. C. RIO
Sob a orientação do co- BRANCO, rumando em se

nhecído e eficiente técnico guida para -o nosso Estado,
Délio Neves, o gremío ca- onde estrelará no proximo
1 loca vem realizando uma dia 3, enfrentando em

- J0-
evitar o futlbol em família

brilhante excursão pelo sul inville, em partida noturna,pediu disoensa. Mas Zezé
. dó país, tendo ainda, quar- o CAXIAS F. C.

Moreira' negou, achando

I ta-feira última, derrotado Em seguida se exibirá em
que nisso iudo há truque

tem Curitiba, no estádio Brusque e ltajaí, jogandovascaino. " EH ficou. E fi-

Domingo teve prossegui- Nelson e Dino; Edio, Zezi- rou médio desamparado ..
' "Durival de Brito", o �o.s- dia 10.à noite, nesta Capi-

mento o Torne'io de Clubes nho, Casinho, Cocoroca e '

xxx
sante esquadrão do C. A. tal, frente ao nosso Super-

"
.

d 1 I Albe t O Ih 'h Ferroviário, campeão do Campeão, o AVAl F. C.Varzeanos patrocina o pe o I r o. me 01' omem
- Continuam as críticas

Ipíranga �utebol .C�ub�, I em Campo foi. o goleiro da � pela c01�vo('a�ão �o Balta
com: os Jogos semi-finais JOC q�e praticou defesas

I
zar. Se ele nao for mesmo

entre Caiçara x JOC e Fer� Impressionantes. 'um baita azar, será um bota
nando Raulino x Mirim. xxx azar, come provou no últi-

CAIÇARA X JOC : FERNANDO RAULINO x mo sula;nericano ...
A's 14,05 horas teve 1111- MIRIM

\ xxx . RIO, 30 (V. A.) - Fi- do River Plate, 'bi-campeão
cio o jogo, sob a arbitra- Este jogo teve início ás -A!61las dos nossos va- nalmente foram- coroados argentino; Boca Junior;
gem do sr. Osni Costa. Lo- 16,30 horas, com a arbitra- lorosos remadores, em ro- de êxito os entendimentos Flamengo, campeão carioca

go, de início nota-se, leve gem do Sr. Ari Moré. Parti- das de café. murmuraram desenvolvidos pelo empres-
-

t" o São Paulo, campeão
d�mínio do' Caiçara, que no da disputadíssima, com o que não toi difícil vencer sario Alfo�so Doce para a paulista.

De "Última Hora", de aparecendo um, ora outro, entanto aos 13 ms. de jogo,Mirim mais coordenado, po- ou colocar-se bem em vá- realização de um Torneio O Torneio terá apenas
São Paulo, 'edição de se-! porém com melhor desem- é traído por um gool contra

.

rem se portando muito bem rios páreos. O difícil, disse- Quadrangular em, Buenos lima rodada devendo as

gunda-feira: penho por parte dos Capi- de Plínio, numa bola atira- a defesa do Fernando Rau-I· ram, foi depois' das vitórias Aires. duas delegações embarca-
"Firme de ponta a ponta chabas, que souberam le- da de fora da área por Nata- Iino, até que aos 37m. 30s o

i suportar a garganta do Moa- O referido certame que rem nos primeiros dias da-
o "oito do C: R. Aldo Luz. �.'ar avante uma "virada" lino. Desde então a JOC e- Mirim abre a contagem por cir, Até parecia que ele re- será levado a efeito em auele mês para a capital
Sob um sol tremendo e sem final plenamente satisfató- quilibra as ações, passando intermédio de Ruiter. Mais mara tarr.hém, Sabemos que

.

março proximo vindouro e

I argentina.vento, portanto em condi- lia. No 3.0 bloco houve al- a aproveitar o fator vento, 2 ms. e é o Fernando Rau- a sua contribuição foi enor-
. contará com a participação "

cões favoráveis, a entidade guma luta no início, porém para' fazer lançamentos lon- iino que empata por inter- me, pois ') papel do patrão '�

do remo local realizou com o Flore� logo dominou: A gos sobre a área do Calça- médio de Pitola numa mag- é dos mais imoprtantes. Mas '._---
_._ ---

brilhantismo a regata das Atlética, nos 1.000 metros ra, até que aos 2,5 mts. num nífica manobra pela direi- os remadores vitoriosos não .LANDI NO G. P. DE BUENOS AIRES
"Forças Armadas" ontem. fstava f6ra da carreira, co- tiro ao gool, o Caiçara pra- 'ta. E com o marcador de] gargantearam tanto. E um

pela' manhã em Jurubatu- h10 aliás também o Corinti- .

tica penalti que é marcado x 1 termina a primeira fase:' deles comentou: - Nós fa
ba. BOm (LpúbJjco presente flllS, Por seu turno o Rega. pelo juiz. Encarregado de Após o descanso regula- ziamos força e o lVloarir ge
muita ,an·ipíaçãci�.�' entusias- tI as, do Rio, nos postos tra- cobrar a penalidade máxí- -mentar, 'reínícía a partida. ,nia... na hora do pega.

mo,;:'�<oJ'lS disputas, enfimstu- �eiros e tendo contra si as ma Luiz assinala o 2.0 ten- notando-se já grandes fa- Depois nós gemíamos e o

do esteve áaltura da prín- pnarolas provocadas pela 'to da Joc. Lançado na área lhas na defesa do Fernan- Moacir fazia força .. , na

cipaijornada do remo' ban- �'mbarcação dos juizes de da Joc, Cocoroca aproveita do Raulino, que não sofre lingual! I .. •. l...t P Ideiranté. � ." ,: llJercurso, acabou por qua- a o ortunidade Q atira a tento� ];leIT�� pouca chance
- ...

xxx' ;1I3V1'� D-f' «',,:ar.;M. -

.... t�"·<';,=��'d�",,' ·p....tt-- i p"�U1, SelIdl:rn:ttnla goól, não dando. chance. ao I
dos corrtráríos nos, arrema- - Em Belo Horizonte, ho-rl

minares Q .interesse.foívau- oreiudícada. 1 goleiro contrario de .qual- tos finais. No entretanto o je, o BJt:::rogo vai disputar RAPIDEZ __ CONFORTO _ SEGURANÇAmentando graQativamente,
'

Meio barco livraram os
I quer defesa, era então mar- seu ataque continua joga�- uma partida como parte da;;

,

�1tingindo seu ponto máxi- lcatarinenses .'numa. vitória' cado o 1.0 gool do· Caiçara I do-se de corpo e alma para comemorações do 3°

aniVer-j Viagens
entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO

mo, é claro, durante o páreo .'de fibra e de coragem sôbre : aos 44 ms. Com o marcador a area adversaria, criando sário do Governador. cujo
.

Es�a!as intermediári!,!s . em .Itajaí e Santos" �endo
final, quando onze guarni- ,os não menos lutadóres vas-· de ? x 1 para a JOe. ter- algumas vezes situações 'de nome e ... não sei escrever,

aeste ulümo apenas para o meVImento de passagelrOs .

.

ções de out-riggers a oitn caínos". .

mina a primeira etapa. A- perigo para o arco contra� porque é todo cheio de cho-
remos se alinharam entre Do "Diário da Noite", de pós o descanso regulamen- rio, ond(\ sempre .encontra

as bóias dos dois mil me- 25-1-54: tar, reiniciou a partida com I va .

um goleiro �e gràndes
tros para o tiro de partida. "Sem a menor sombra de

o Caiçara, jogando a, favor I
oneritos, favorecido um pou-

Três vitórias flor,estinas' dúvida o pnreo mais em- do vento, lançand_?-se toda co pela sorte. E nesse am

nos pareos i�iciais anima-'
I
polgante e

-

m�is sensacional'
a defesa para o ataque. Aos I biente transcorria, a parti

ram os fãs do grêmio alvi-:- foi o consagrado ás "Foi'ças 11 ms. o meia-direita da' da até que aos 23 ms. apro
celeste, na sua tradicional Armadas do Brasil" - pro- ,Joc apro�eitando o fato da j veitando-se de um deixa da
luta com o Tieté, que 50- va clássica 00 programa. defesa �ontraria ter avanca- defesa contraria o jogador

,

h d' t d t' I J

/
mente conseguiu ,gan ar na ISpU a a com ou -l'lggers . do muito, entrou na área e

I
Conrado desempata a par-

quarta disputa. As duas a 8 rem.o�..�esd�' os. ce� q�ando ia arrematar sofreu tida para o'Mirim, num tiro

restantes, reservadas a ma- ,metros lllIClaIS fICOU claro foul-penalti de Dino, que que levou o endereço certC).
rinheiros apresentaram aI- que O' duelo seria travado cobrado por

. Natalino foi Após esse lance não se

guns lances sensacionais, [)elas guarnições do Aldo transformado em gool. Com desanimaram 'os rapazes do
l;ela' vibração e emoção dos Luz e do Vasco da Gama. 3 x 1 no placal'd, o Caiça- Fer�ando Raulino, lançan:
próprios participantes. Partiram, lado a lado, v'ie-

ra lançqu-se li frente pro- do-se vezes todo o seu qua-
ram pelo percurso a fóra. curando de toda forma fu- dro a frente em procura

ALDO LUZ, O TAL num pega espetacular, es· glr a derrota. Aos 21 ms. do tento de empate, que não

I �i(nc1o os

b' catdarine?Se�' á Casinho marca o 2.0 gooI aparece, t'Jic.",la vai. vibrar .. "

O favoritismo da prova (lente
por ICO e pl:oa, ora do Caiçara. Decorridos al- Os dois quadros jogaram

principal pert�ncia ao FIa- J� vascaíno'l p�r mínima
guns minutos mais, ou seja (;Om a seguinte formação: _ ��(�()...o_

mengo. AnuncIada a sua de- -:hferença. IntelIgentemente, aos 39 ms. o Caiçara igua- Carlinho; Walmor· e Gil�
Gerção, as preferen c i a s po.rém, notou o timon:ir.o lIa o marcador por intermé- João, Frederico e Mari
transferiram-se para Õ Hoi_ io barco de Santa Catan-

i dio de Nelson. l!: com 3 x 3 nheiro; Pedro, Heraldo, Pi:
to" do Aldo Luz, de Floria- na q�e os cruzmaltin,os I termina o jôgo. Iniciou-se tola, Botelho e Lino, pelo
nópolis, vice-campeão bra prinCIpIaram a "amolecer" então a prorrogação de 20 Fernando Raulino.
síleiro, que, realmente ·cor- para, então, ao-faltarem du-

ms. Aos 1m. e meio Edio a- MIRIM - Asdwbal; Pa
l'fspondeu á expectativa, �entos metros para a che- bre a contagem para' o Cai- vão e Alipio; Enem, Camilo
(onl'o o fez tambem seu se- �ada, dobrar e obter a fi.

çara, que seria o gool da e Ferrinho; Ruiter, Telê,
cundante, o Vasco da Ga- :l.erançél, mlmtendo-a até a vitória. O quadro vencedor Wilson, Vermelho e Conra�
ma. apontado como o mais meta fbal c, vindo a ven· formou assim:. Silvio, PU- do.
temível �ival dos pupilos de �er por mt'io barc'l. Uma

nio e Chico Branco; Neri,
.

Moacir Iguatemy. vitória düícil da brava r�

-

A partida foi ,demorada. paziada do Aldo Luz; po

Finalmente, alinhados os rétn, que deu muitos méri

barcos foi dado a largada, -tos ao "c-ito" de São Januá

Nos 200 metros já, o Aldo rio estar a canoagem na,

Luz ponteava com firmeza donal detentora, atualmen
{' nessa posição foi tocando te, de t.rêS ótimos' Hoito"

�a prova, sendo' ameaçado que são o do Aldo Luz, d(

pelo Vasco da Gama, que Vasco da Gama e do Fla- .,___.---------"------. .

___

foi o seU grande rival. Tie- mengo. e, tambem, permitir
té, E. C. Vitória I l}.'lvares ilOS adeptC''i paulistas do re-

.' DESPEDE"SE DA COLOMBIA O GREMIO

Cabral e o Martinelli reali-

CampeonB.'O Brasileiro
,

GaucJIos X ParanaeDses, hoje em Curitiba
I

.

o Campeonato Brasileiro dos pampas,' tiveram a sua, metem oferecer uma $ran- I urina, Sergipe" Espírito
de' Futebol terá prossegui- lJrova de fogo contra o es� de luta. Santo, Paraíba, Estado do

mento na tarde de hoje. quadrão campeão catarinen-I Os Est.ad�s que até agora Rio, �io �rande do Norte,
com quatro partidas. 9.E

do Clube Atlético Car-. Ioram eliminados: Acre, �- .'\.m�pa, RlO Branco e Gua-

A mais impo:t�nte terá los Renaux,. de Brusque, �agoas, _Am�zo�as, Bahia,
I
pore.

por palco o estádio do Fer-I que conseguiu levar a me- Maranhao, PIaUl, Santa Ca

roviário, em Curitiba, e se-I ilhor por 2 a 1, em Porto
--------------�---------------------

1 ão protagonistas as sele- Alegre.
cões paranaenses e gaucha, Espera-se uma renda su-

Ambas vem de apagadas perior a 300 mil cruzeiros.

exibições. Contra os baianos Em Cuiabá jogarão }V!:ato
e

.

os capicha�as, os arauca- Grosso e Goiás, em Belo

ríanos passaram por maus Horizonte estarão frente a

ZE' DO MENdo.
- A convocação do mé-

. dio Eli para o selecionado

brá,sileir.:J vai acabar em

divorcio! l!. <l'le a sra. do

P:mparo, como férvorosa
torcedo�a do Mengo, acha

que o convocado devia ser

Jadir ou Jordan. Eli, para

rORNEJO DE CLUBES VAH.ZEANOS

momentos, sendo os triun- Ilrente mineiros e pernam

tos obtidos nas prorroga- bucanos e' em Fortaleza
I

cões. Qu�nto aos rapazes, cearens� e paraenses pro-

AINDA A \:-rrÓ}UA DO ALDO LUZ NA
PROVA CLA'�.sICA "FORÇAS ARMADAS

'no BRASIL"

Ques e de cheques ... Aqui.
pelo mesmo motivo. devia

pelo meno.� haver uma pe,
ladinh� vargeana ...

xxx

- E pOl' falar no Botafo·
go me disf.t:i'am que o seu

Ivo MO:1tehegro está incon

solável eoro a conquista da
lanterninna pelo seu queri
ào preb · •..!-bra.t;lco. Se' é
verdade que o lanterninha

'Item que l·aixar para a 2a.

divisão, :.:{·go no cOllleço du I·
.:'ampeom.to haverá este jo.
'<to '�em'acional: Botafogo x

Toi'r(,s Remem F. C. A

IMBITUBA X
FLAMENGO

Na cidade de Laguna, de
frontar-se-ão hoje em par
tiila amistosa os pelotões do

Flamengo, lecal e do Imbi
juba Atlético Clube, da ci

dade de Imbituba.
O árbitro Manoel TOUl'i-ANTONIO DIAS

nho foi escolhido de comum

acordo para dirigir o emba
te.

EM COSTA RICA O VASCO

O esquadrão do Vasco traI, medindo forças em

da Gama do Rio deverá ex-I Costa Rica possivelmente
tcear hoje na América Cen- I contra a seleção local. Iscota i)rJmâ ria

,Ad,entisfa
Matrículas Abertas

Cursos: _ Primário e Ad-
mo assistir lima re�ata, há
'muito tempo não presencia
da em São, Paulo".

v-
-

Ale- frentando o forte time doo Grêmio Porto missão.
Rua ,Visconde de

Preto, 75.

_.....,,-�-:.iaram uma luta constante

postos. seguinJes, ora

gJ'ims� encerrará hoje-, sua Rampla Juniors, do Um

'temporada na Colombia, e11- guai.
Ouro,

FLAMEN(, O E S. PAULONpMQUADRA� �

GULAR ElVl BUENOS AIRES

Francisco Landi, o

renO-I
mio Automobilistico

-

de
.

mado volante patrício, esta- Buenos Aires, a realizar-se
rá presente ao Grande Prê- hoje na capital portenha.

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE
HEIRO de 1954:

IDA VOLTA
FpoZis Itajaí Rio Santos

1/2
12/2

2/2
13/2_
24/2

'5/2 7/2
. 18/2 23/216/2

27/2

HorárIO d� saída: de FpoUs .• às 24 ,horas
do H.io, às 7 horas

Para mais inforrn�ções dirijam-se à

ElVIPRtSA NACIONAL DE l�AVEG ..t\ÇAO IlOEPCKE

!
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 -:- TelefoTle: 2.212

.Expresso Flori'8Dópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em. ge'Pal ent9'e Flol"ianóprAis.
Curitiba e São Paulo '

Com vial(enS diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Maf1'aJ 135

Fone: 2534 - - Caixa Postal,. 435
End. Telegj·.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
tvenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te]egr.: SANTIDRA

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

'

-o-

FOlie: 9-3.1-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T.. legr.: SANDRADE

( i19ê11CillS '110 Rio ele JU11,ei-ro e em Belo Horizonte com

"':ífl-!go múhlo' ati Stio Paülo com. à Erríprêsá de Trans
por t;!8 1Vl ina.s Gerai.s oS/A.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seabra Fagundes: :!��!��t��::��:;��:���E;��l�::I�.'lj
te evitar tão feio aspecto .1I!I�1IIí L.�{!,!;:;" .',

• _

I
do responderá, no decorrer Iugoslava elegeu o sr, Mosa vida, Milhare;' d-e'pessoas sofrem essas

rara a cidade que já não é 'Improcedentes as obJ8�oes 81ao- dos próximos dias, à peti- Piyade, para o cargo de pre- dores, quando poderiam evitar, de vez,

limpa normalmente e, que I tadas cootrl! '8 �6trobrás ção dos sino-coreanos, solí- sidente do Parlamento, Pi- tais padecimentos, tomando os Pilulas

citando que conversações ] yade sucederá a Milovan De Witl para 05 Rins e a Bexiga,
nestas ocasiões parece ar-

preliminares de Pan Mun Djilas que foieliminado por Especialmente preparadas poro
raiaI e� dia, de festa - de

I ,lUO, 29 (V.A,) -:- �onti- opiniõe� em �orno do siste- Jom, tendo em vista a Con- "prematuras idéias obiden- combater os distúrbios renais, os

padroeira, alem dos pre- nua provocando muito inte- ma de financiamento da ex- ferência Política.sôbre a Co- 'talístas". 'Pilulas De Witt aliviam as dores

Correios C Telégrafos e ou- juizos que se dão a particu- resse na opinião pública o 'ploração petrolífera. E tam- réia, 'sejam reiniciadas no �,
prontamente restaurando a vigor

lares, cuja propriedade problema da constitucionali-I bém pela menor confiança d.ia IOde fevereiro, andun t: forças rebe�d�s CO?bSO- e o vitalida�e 00 orçcnisrnc, graçQS

dade da lei da Petrobrás no no êxito do plano gigantes- ClOU ontem o porta-voz a- li aram suas posiçoes so re
, ",. t 'I'canteninguém respeita. ' I 1 D

'

h d d d 105
o SUQ ma9n1r1ca cçce cm I '

que se refere à cobrança da
. co, como ainda pelo vulto: q,ue e epartamento. um trec o a estra a e

-

Entrou afinal na Câmara -

IAcontribuição aos proprietá- 'do onus do imposto, duma só I
--0-

IqUi
ometros, que atravessa

Federal o pedido -da licen- rios de �utomóveis. Sôbre I vez, a d:te:�inada classe Foi organizada em �!ma, a p'a�te mais estreita da In-

ça para processar o deputa- o assunto, um vespertino de proprietários, Quando a com o capital integralizado dochina. Fontes francesas

do Tenório Cavalcante acu- 'ouviu o jurista Seabra Fa- IConstituição menciona, en- de 5,000.000 �e soles uma

I
disseram que o re?e!des le-

d de cri C' Igundes autoridade em Di- tre os direitos individuais, o nova companhia de navega- varam a essas posiçoes, um
sa o e crime en!. axias, rei(o Administrativo que' de livre associacão o que ção aérea peruana, cujo pla- terceiro batalhão. '

Que haverá quando a ques- inicialmente declarou;' tem em mira é'subtrair a

'

tão estiver em discussão, "As objeções que tenho" composição de sociedade, a
--.----,

em' plenário? Ninguém sa- 'ouvido à cor:stit�c:onalidade !restri�õe� desc�bid�s do po- Ma'ter.nldada, Dr. Cario'be, o interessante é que, Ida Petrobrás nao, �e pare- Ider público, �ao visa ve��r . II �
das' . it

'

B t cem procedentes, ainda que' a congregaçao compu lsória
Com a aproxímação por mui o menos o arre o

11
,..

ist "d f'
,

C'
a gumas a primerra VIS a e pessoas para o im nu-

'

ele�ções mov;.menta�-se os. Pinto p�rd�u. o mandato e impressionem". - Não lh.e 'pessoal de interesse coleti-
, 'o,rreapolíticos e os partidos, E i como foi rápido os eu pro-,parece haver nes§... contrí- voo .

uma das .providências mais cesso! Os comunistas tam- buição um imposto de licen- I Os advogados são, Ror e-

louvaveis<á tomadas antes bém tiveram seus manda- ça -i:abível às municipalida- xemplo compelidos, pela lei ,

J
d i t t des? -

-, que regula a-Ordem, a dela NOVA IORQUE, 29 (U.
dó inicio da propaganda dos tos cassa os com an a pres:. "Não _ afirmou, Porque fazer em parte sob pena- de

Obstetrícia Ginecologia Cirurgia, P,) _ O cacau para entre-

candidatos foi a da Prefeí- teza! Compreende-se 1 a
se trata de contribuição "suí i-Ião poderem exercer a pro- ga imdeiatá cotou-se hoje a

1 I·SSO? " âter de
í f'

- . ,.

t Completa assistência à gravidês e ao parto, trata-
Cr$ 290,88 a arroba, subin-tura do Rio que reso veu , generis sem caráter e im- issao, e jamais se pre en-

mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali-

fPosto.
O que o Estado faz

I deu, com seriedade, que saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e' 2a
do 50 pontos, O Bahia Su

ao :xigí-Ia é compelir. 9 in- n�ss? houv�sse infraç.ão _�? classe,
-c perior cotou-se a c-s 296,94

dividuo a cooperar, com direito de livre associaçao .

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
fi arroba, subindo 150 pon-

Participação de interesse, o Finalmente, externando sua, tos..

I
- ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração, . ",

, que não ocorre na,s imposi- opinião sôbre o. monopolio l'
'

. ,pulmões, -estomago, intestinos, vesicu a, vias urinarias, c�}.i·:"�

JUIZO DE DIREITO DA (>0 oferecer o seguinte: N. cões tributárias no levanta- da exploracão' concedido à
tc.) di iti

, ,

mSTERO SALs ' " "
,

P brá d' 1
"e c, com- ISpOSI IVOS espeC1.UlS para - -,

,
,

'I D t
_

t
'mento de fundos para em- I etro ras, ec arou o juris- PINGOGRAFIA (' t t

'

) RA'DIO PELVI Ila, VARA DA COMARCA ,-- 'uas es acoes ransrms-
di d

,', S b F d "

u ero e rompas e - -

�

preen imento e caráter na- ta ea ra agun es: METRIA (medid di lé
'

t d b ia)d 'do t I f-
.

"bl
'. me I as ra o egicas exa as a acia i .

DE' FLORIANÓPOLfS soras e ra 10 e egra la e cional, Assemelha-se ela ao O pro ema, a nosso ver, G bi t d f' t 'd' d d d t

d' 1"'JnI'a, mar"ca' franceza, tl'pO empréstimo compulsó-rio relevante mas que só sur-
a l_ne e

_

e IS�O el:ap.lfa, Isponlho e on as ,cU!' as,
Edital de ségun a pmça e

d
' ,

" 't� t d f t' eletrccoagulacao, ralOS m ra-verme os e ultra-vIOletas,

l '1:- CO'l'l' o p"a"'o de de"..
1932 completas e originais 1bu.c s: venbl Pfagan °d' sed� gn"a, prda Icafmt�n e

_ ed' u u-

'I
tenda de oXigenió, metábolisnio basal, etc. _

el"to • • '" ..., , ) Jecao, so a orma ·e a 1- 1'0, e o a e e 'vacao o mo- BERCA'RIO ESTUFA 'd,.
' '<.- • "

, e para recemnascI os prema-
"dias

_

��em
perfeito estado de con-

� cionaJ do imposto de renda, nop?lio da exploração, pe- turos.
_

•
,

_.'ff. ::. ';' .. ,: ":
- ,,-

, � .• , :;.._. .. �-as.:aval·adas para atender ao chamado trolIfera pela n9va empresa, COMPLETOS SE.RVIÇOS DE LABORATÓRIO-,� '�"" "'.

-:__"' t,
."e-r \ a"ao .e;.u -, -,�-\.--.,.< lPlano Lafer • O direito de pref-érência as- _�".. _

. .'
,

'

"1' D" ,

.

_ ,
'

"

' (exames de sangue l,lrma escarro fezes secrecoes etc,
O doutor Manoel Barbosa

I
po� vlhte mi cruzeiros. 1- E' preCISO nao esqUecer segurado ao propnetarlO b' l' .", 'd'" t: "d'>"

'

,
'

!, ,_ . �b 1
., e provas 10 oglCas para iagnos lCO precoce ·a gravI-

d
.... d direito' !l·s b f penhorados que a ConsütUlçao, autol'l- su -so o nem SE'mpre sera

dA,)' E d t' " 1 d' Cf 'r d :- cer f _de Lacer a, JUIZ e ens oram

_ .. zando a União a intervir no obstáculo fácil de' superar.
1 �s.. xame � ma :Ilab, ,p'ar�

o la,;nlos iCO, o can e

_d::c 4a, Vara em exercício do à Casa Dois Leoes LImIta- -T d
. , . mmmo, pela citologia, IOpSIU, e co pOSCOpIa.

domín�o economico _:.,. �s�a:- _

,

o aVIa, ço�o a prop�ia BANCO DE SANGUE E SERVICO DE ANESTE-
mos dIante dum caso ÜplCO leI suprema deixa ao legls- �IA POR GASES (F 'g')

�

d
' _

h bOlo 1 d d'" f ld d;::" oreg er .

€ mtervençao - a ,i Ita a a 01' or ;ll1arlO a acu, a e
O GABINETE DE RAIOS X E b LABORATÓRIO

soco�rer-se para tal �Im dos. de regula-lo, e este esta ar- ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS NO PE
rianópolis, Estado de Santa para que chegue ao conhe- processos que .se afigurem mado, tambem por.ela dum

IRIODO DE 8 ás 11 e 14' ás 17 horas.
Catarina, na, forma da lei, dmento de todos mandou melhores e mais oportunos, amplo poder de IMerven-

,

edl'tal
conforme o setor onde se ção" é possivel que se abra I

i�xpedir o presente trata de intervir". por aí o caminho à efetiva
A seguir, sôbre a tentati-I realização do monopólio de

va' de alg,un: proprie�ários I �st�do. Aliá:, n� l�i,que i�s
de automovéls em evitar o i ÜtUi a Petrobras :ta se. VIS

pagamento, esclareceu:' lumbra o apêlo à desapro
"A rebeldia do contribu- 'priação como das vias a ven

inte se explica, aqui. pela cer todos os embaraços ini-
conhecida diversidade de ciais.

'

U EtiT,\UU Florianópolis, Domingo, 31 dê Janeiro de 1954
--------_ --

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

sileiro é infinitamente bom

e sabe condoer-se pelas
desgraças dos outros. E' ca

paz de tirar da sua própria
bôca e dar a quem no mo

mento esteja precisando
mais. Houve' assalto à Te

légrafos _ (; roubaram 425

mil cruzeiros, Depois de a

-gitados dias, a tesoureira

que não tinha culpa no ca

so, viu-se na obrigação de

repôr o dinheiro E se pro
cessou formeso movimento

"-

de solidariedade dentro dos

•

mesmo nos monumentos e,

;10S edifícios e sobretudo

tras repartiçóes, como Ban

co do Brasil etc.. Paren-

tes e amigos procuraram

juntar, o que fôsse possivel,
arranjaram sobra �o dinheí-
ro que nunca chega, mas

conseguiram salvar a tesou-

reira . Haverá maior prova
da bondade, do brasileiro?

Haverá prova maior de so

lidariedade humana?

E D I T·A L

E'tc,

ç,C,L'go (le juiz de direito d,a da, na ação executiva que

1&: Vara da comarca de Flo- lhe move Tatsuji' Tobo. E,

tIile será afixado no lugar
Faz saber aos que o pre- 'do costume e publicado na

- 'Eente edital de se�unda pra-II:l)rma da lei. Dado e passa

cu e leilão com o prazo de do nesta cidade de Floria

dez �ias vire�, ou dêle co-I J)ópol�, aos �int� e um dias

nhecnnento tiverem que, no 'do mes de Janeiro do ano

'dia cinco de fevereiro, pró_l de mil novecentos e cinco-

;vimo �indouro, às 14 horas, I
enta e quatro. Eu, Hygino

� frente do �difí,ciO do Palá-} Luiz Go�zaga, .

escrivão, o

cio da JustIça, a Praça Pe- lsub�crevl. (Assmado) �a
l'eira e Oliveira, o porteiro- noel Barbosa de Lacerda, SOCIEDAI?E DE ASSIS·

do,; ,mdifórios -do Juízo, tra- juiz 'de direito da la. Vara T�NCIA AOS LAZAROS

, .

I
E DEFESA CONTRA A

r:o: a público pregão de vep.- t'� �xerclclú, �onfer�. O es-
LEPRA EM SANTA

_

da, arrematação e leilão, à cnvao: Hygmo Lutz Gon- CATARINA

Edital
a) Dis�ussão e votação

Ido, BalaIlco e das

'Cohtas 1 ef�rentes ao I
Stgundo semestre de

195:::, 'I
Pallc�r do Conselho'quem mais der e maior lan- zaga. b)

I EcJ,ital de convocação do
Conselho Delibemtivo

Fj�('al;
c) 'Leitura do Relatório

do 2° semestre de

1953, apresentado pe
la Pres�dente da So-

ciedade; e,

Assuntos de

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

MINISTÉRIO DA MARINHA

CAPITANIA DOS POR ..

TOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

Pelo presente convidamos

guia ao longo das os senhores membros do

praias. Conselho Delib,�rativo para
, b) -As embarcações que a reunião que se realizará

se dirigirem às praias 'no dia três de fevereiro de
. deverão fazê-lo, nos lu- 1954 (3-2-1954) - 4a. feira

gares menos densos de - às vinte (20) horas, na
banhistas e em marcha fede soc'al desta entidade,
vagarosa, em direção i:'o- edifí,cio IPASE, 4° an

perpendicular, e "com o dar, com a seguinte ordem

máximo cuidado .

para do dia
'

que o obrigou a observar

um 'descanso quase absolu

to, durante vários dias.

Um comunicado de im

prensa do Vaticano disse

que a indisposição estoma

cal do ancião Pontifice, que
I qua�tidades ,cousumidas, no conta 77 anos de idade, reperíodo de IOde outubro

sultante de um
-

tr:mstôrno

I de 1952 a 30 de setembro
nervoso, "d�sapareceu qua-de 1953;

3) '- estudadas a decla- se inteiramente depois

de de uma segunda noite tran-

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

6ilUI GR. S 2.500�OO POR MU
Ambos os sexos, Em seu próprio domicilio e

nas horas livres, Absoluta seriedade. Peçam am,

pIas informações a "COMERCIAL GERLYS" -

Agência Postal Jabaquara_- São Paulo,

--anca do rasil
"BANCO DO BRASIL

S/A"

FISCALIZAÇÃO
BANCARIA

comunicada aos interessa

dos, de acôrdo com O que

dispõe o, ArtO 3°, parágrafo
4° combinado com o ArtO
4 da _Lei nO 1386, de 18 de

junho de 1951.
Rio de Janeiro, 15 de

janeiro de 1954

a) JOÃO CÂNDIDO DE
ANDRADE DANTAS -

Diretor da Carteira de

Câmbio do Banco do Bra

sil s/A.
a) IVAN DE-OLIVEIRA

, rações de necessidade

importação, 'será a solução"AVISO"

o BANCO DO BRASIL

SIA - Fiscalização Bancá

;ria, tendo el� vista o dis

posto no Art. 27 inciso 6°

do Decreto nO 34.898, de 5

d)

, do mês, em curso, e na Lei
interês- nO 1386 de 18 de junho de

1951, torna, público aos in-se social.
Flol'Íarópolis,

j'aneiro de 1954.

Dietrich von Wangenhein

Instruções para o tráf$!go
de qualquer embarcações
nas praias de bnnho:

I, :.__ Visando coibir abu

sos, que não só moles

tam os banhistas, como
em inúmeros casos re

presentam
-

a m e aç a s

contra as suas---vidas,

01
sente órdem serão pu�

- Capitão dos Portos do nidos severamente de

Estado, determina que:' acôrdo com o R.C.P.

a) - Fica expressamente (Regulamento da Ca-

proibido o tráfego de pitania dos Po�tos).
qualquer embarc�ção a 'Ruy Guilhon Pel'eira de

.

motor, a remo ou à ve- Mello

la, dentro de uma fai�a
metros de làr�

em 27 de teressados que:

1) --,de 1° a 10 de fe-

- Presi 1ente.
Acncio G .. de Paula F.

Thiago .- 1° Secl'etário.

ve:t:eiro próximo futuro se

,rão recebidas pará estudo
S, ·declarações das necessida-

des de câmbio destinado a - Gere�e da Fiscalização
evitar acidentes. ,cobertura para importação Bancária.

2 - Os infratores da pre- .:..
, de papel para impressão, (4) vias separadamente

H ·'d d '8 t 91
,no pedodo de IOde abril por tipo; obedecerão mode-

omlO! a- es r �- ;a 31 de dezembro de 1954, lo próprio a s�r fornecido·
,

,

.

-

: :. ídesde que não haja similar pela Fiscalização Bancária
na indústria, nacional e se e deverão mencionar quan
destine exclusivamente ao tidade, qualidade, origem,
:co�sumo das empresas'edi- procedência, seu valor em

toras de livros; moeda estrangeira e serão'

2) - essas declara_ções acómpanhadas ,de docu
,

, que serão feitas em.quatrp tn�P.t9ê, cOI!1proba�órios

CURSO BOSCO

(Reg, no Dcpartamentó de Educação)

MATRiCULA: Durante o mês de
'Iraria Líder - Rua Tenente Silveira.

"INFORMAÇÕES: Telefone: -3,661.

janeiro, i1a Li-
Capitão de Mar e Guerra
- Capitão dos Portos,

5

Pilulas
·DEWITT
para os Rins e a I.xig�

,Em vidros de 40 e 100 pilulas t
O srande é mais econômico

","' -

-!! z:

SO'BE O PREÇO' DO'
CA€AU

t\'�� .4Ss.
'

-

\\\\\\\
" 8d/J/8,"

POLVILHO'
�

ANTISSÉPTlfO
b GRANADO c.

rtie: '
. �\\"

, "'lIs Suores \�\'\:

CIDADE DO VATICA-

NO, 29, tU,P.)- O Vatica

no anunciou,
�

hoje oficial

mente, que o Papa Pio XII

parece haver-se sobrepôsto
a um "estado de fadiga".

quila". Todavia, o médico

de cabeceira, influentes car

deais e colaboradores inti
mos do Papa lhe rogaram,

segundo fentes do Vaticano,
que reduzisse seu grande
volume de trabalho-e alivie

a tensão- que impôe a seu
..

'

sistema nervoso, como me�

dida.de precaução contra

uma enfermidade, futura .

". �

Sob contrato ou vende-se

a casa nO 101 - Rua Gen.

Valga Neves -- Estreito,'
recem-reformada, com 3

quartos, sala de jantar, co

zinha, amplo quintal, insta
lação san'itária completa,
água encanada da rêde rh
Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Domingo, 31 de Janeiro de 1954

"-, 1954 é O ano que marca o 300 aniversário da ativi dade comercial em Florianópolis da firma
, pro .i_lrictária de A MODELAR, e como início' das comemorações que serão

diversas, está sendo realizada

Uma granele venda especial ele .Verão
I

COM OS SEGUINTÉS-DESCONTOS:

10 -Ir
15 ·1.
15 'I·
20·,.
251.

, em maillots -- shorts -� calções -- camIsas calcas sport -- ternos de verão
,

-

em todos Os lindíssimos vestidos de algodão, linho e seda,

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

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite,

em tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse des couto-formidável representa fielmente a

deci são de acabar definitivamente com a secção de sedas,

DE 10 A 30 DE MARÇO: DE IODE ABRIL A 30 DE J.!)LHO:
A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN-

, .

\DIOSO ESTOQUE, inclusivedas grandes no-

'vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA
DAS.

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

chões e travesseiros DIVINO com 10,/10 de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

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

U ESTADO

I
BANCO de CRfblTO POPULAR

I� AGRiCOLA I I

R\M1; drw..�, 16
. " ,

'f"LORlAMOPOLIS - 5lo..ello.rlno..

Llua Operaria De-C·
"

'

.----- -

neflcente de Fio" '1nem. a 8
rianopolis

EXTRAOROINÁRIA

" I AS8EMBLÉIK GERAL As 10hs.

Não se trata pois, de obra Conta-nos aquele ilustra-
-------------------.---

ORDINÁRIA MATINADA

.irrefutavel de História Ca-' do catarinense, que "o filho dOS pés do pai, mm'to ou
I

'ORiDEeIIIN'TO
Convoco os, associados Zé CARIOCA - Pato

tarinense. Crispim Mira, na
I
do venerando marechal, o agonisante), recebeu tam- II � para as assembléias acima, DONALD em:

história' da literatura cata-' Dr. Alfrjdo da Gama d'Eça, bem o Dr. Alfredo Gama E MISSA que se realizarão no dia 1° VOC� JA' FOI A BAIA

rinense, deve, de justiça, casado, com tres filhos, a- a descarga de fusil que 0-' de Fevereiro, às 19,30 ho- (Technicolor)

figurar como jornalista e .. ! companhava sempre seu ve- brigava não abandonar seu HILDEBRANDO NUNES ras, para estudar possibili- Preços: 3,50 - 2,00

mérito, aó lado de Jeroní- lho pai, e no Palácio, aonde velh? pai na existencia dades de conseguir fundos Livre.

mo Coelho, Martinho Cala- o Marechal 'fôra chamado, subsequente à vida."
-

A fà"mília de Hildebrando para a construção do prédio As 2 - 4 - 6,30 - 8,45hs:

do, José Johanny, Tiburcio (e se mantivera altivo e O quadro de Willy Zum- 'Nunes agradece aos que
e em seguida dar posse à - ANKITO - COLE' -

de Freitas, Gustavo de La- dizno ante a prepotencia blick, por conseguinte, es- f
I diretoria, de conformidade JOSE' LEWGOY - MI-

- compareceram aos seus u-

,cerda, Joã.ô' José C.outinho,

I'
achinc.alhadora do epile.t,ico ,tá certo: o dr. Alfredo Ga- .

id
-' com os Estatutos em vigor. RIAN em: '\

,

, ne!l:aIs; e conVI a' aos pa- i
.

Rupp Juníor
:

tI'lago da Moreira Cesar), - ainda ma d'Eça não morrêra a- rentes-e pessoas de suas re-' Fpo is., 27 de janeiro de OS TR�S RECRUTAS

Fonseca, Tiago de Castro, obteve permissão para se- braçado ao pai, vítima de lações para assistirem a
1954. No programa:

Francisco Tolentino e ou- guí-Io até a prisão, onde o única descarga, e sim, mi- missa de 70 dia de seu fa-
Francisco A. � Ferreira Comp. Nac.

1:ros, e não como historia- consolaria de tantas tortu- nutos depois, quando o cor- lecimento, que mandam ce-
1° Secretário Preços: 7,60

dor, 'na pleíade brilhante ras e o enfermaria com ca- po do sedvenerand� � glo- lebrar no próximo dia 3 de j
•

Livre.

formada por Almeida Coe- rinho que os estranhos não doso genitor, já se encon- fevereiro, às 1,3!J horas, na
lho, J: Brito, Alfredo Tau- poderiam prodígalísar-lhe". trava sem vida pu nos últí- Catedral Metropolitana, no �•••
nay, os irmãos Henrique, "Eram 7 horas da manhã 1110S estertôres. Segunda Altar de, Nossa Senhora.
José e Lucas Boíteux, Ja- do dia 25 de Abril de 1894, descarga o atingira, quan- Antecipadamenje f i c a

I

cinto Matos, Luis Gualber- que deve ficar arquivado do vergado sobre o corpo grata aos que comparece-I ,- Raymond HATTON em:

to, Saúl Ulisséa, Osvaldo nos anais dos crimes hedí- inanimado daquele vulto rem a esta cerímonía reli- IlilMi_iIiiiIMi�lIiiillii__liiíiiiíl.: PERIGO OCULTO

Cabral, Henrique Fontes ondos, quando o Marechal extraordinário, digno da gíosa. Monte HALE em:

,Carlos da Costa Pereira, de Batoví, na fortaleza de patria, e orgulho de sua ATIRAR P'ARA MATAR

Alvaro Tolentino, Lupercio Santa Cruz, da Cidade do terra natal.

Lopes, Elieser Santos Sa- Desterro, ao transpôr o I, Se os pintores gosam da
raiva e outros. I portão foi detido por uma. liberdade de torcer a His-

O preclaro Dr. Osvaldo i
escolta de "Patriótas", cujo tória, segundo o Professor

R. Cabral, que é, sem lavor
i comandante,

um Tenente, I Custódio citando Leonardo

nenhum, dos nossos melho- lhe fez intimação nestes ter- da Vinci, no quadro magís
res historiadores e nosso

I
mos: ,_:_ "General, 'espere. tr.al da Santa Ceia, Zumblí

maior folclorista, ,ao publi-
I
Não vá com tanta press.a:'. ck poderia, 'se o quizesse,

car em 1937, seu ímportan- I "Ao carregarem as ar��s colocar o filho aos pés .do

te trabalho SANTA CA-' Dor ordem do Tenente; Co." pai" naquela atitude de de

TARINA, movido pelo �le-' �andante da escolta, vol- .sespero de que nos fala o

vado sentimento de catarí- 'tou-se o Marechal para, os saudoso Almirante Henri

nensísmo que l�e é pecu- soldados e disse: ,� ,"Ca:" que Boiteux. O professor
liar, procurou homenagear marada,s, _I!!��m sobre o Custódio bem opodería ter

tão digno' coestaduano, tras- coraçõo piirjti1i!io me faze- r-conselhado ...
ladando para as paginas da rem sofrer :�íii:tQ". A verdade, entretanto, é

referida obra, o que o sau- I �':A:o esta�plâo' da descar- ,
que não foi "uma só descar-. ;,

doso Crispim Mira -escrev"ê- ga, seu filho,. <Jue� havia si- ga e a queda d� dois cor-
."

ra", em 1920, sobre o fusíla- do detido fóra da fortaleza, pos".
menta do Barão de Batoví 'precipjtou�se como louco, No entrevéro a que vimos

e outros assuntos. Daí o Ia- rompendo todos os obstá- de assistir, entre a pena de

to de haver a referida ver- culos e conseguiu transpôr historiador' do ilustre pro

são tomado tamanho vulto. o portão, caiu de joelhos iI_!- 'íessor Custodio e o pincel
A verdade histórica,' en- sensivelmente com a físío- do artista Zumblick, este

tretanto, é mui diferente. nomía desvairada, mãos no levou a .melhor.
Com a autoridade que todos resto, e soltou formidável

lhe reconheciamos, no-la grito de espanto, indignação
descreveu o saudoso e eru- e surpreza ao ver seu ve- turar, admiradíssirnos. como
dito Almirante Henrique lhe pai, venerado por to- um simples pincel, que é

.Boiteux, á paginas 203 de dos, rolar inerte pe10 uma cousa dútil, póde ven-

sua importante obra,em 2 solo, com as copirações da cer galhaI'dl:\mente, em dué- Franci�co Agaipo

Ferrei-,
FRANCISCA EMILIA

volumes: SANTA CATA- vida repentinamente inter- 10, a um'a nobre pena, que é ra e Família,�Roberto de
.

FERREIRA

,RINA NO EXERCITO, em rompidas por uma horda de de aço, um dos metais mais Luz Costa e família, João (Chiquinha) Pt-eços: 7,00 -.3,50 A conducão san'a de.,

a qual traça a, biografia assassinos, transformados resistentes?!, de Luz Ferreira e ,Família e O�trossim convidam' pa- I Livre. ! Largo da AIfandeza, próxi-
co�pleta dos,.oficiais gene-I inl)pinadamen�e em defen- Waterlôo, de Luz, Ferreira, r-a a missa de 7° dia que I '

mo ao Mercado P�blico, di·
raIS, nossos dIgnos coesta-, >'1r€5 da legalIdade e salva- � pena pre�umiu-se de - agradecem a todos que faram celebrar dia 1° de fe_1Iliiiiii..jiiiJ!!.iii!lIiIiJi!M....... rE'tamehte para a ArmaçãO)
duanos, rió antigo e novo dore� ela' Repúblic'a". -, ensinar ao ,pincel, como se os comfortaram por" oca- vereiro ( segunda-feira, , às dª L.agoiIJJi�.
_legimes, obra publica em I, Nes��,.mesn�a pos�ção, pinta a Ilistória, e, por fim sião do falecimento de .sua 7 horas no Altar de N. S, I

1942. I (note-se bem: ajq_elhado ;t:scarrapa�ho.u'�se!., : ' mãe, avó e bisavó. Lourdes d� Catedral. j

Ildefonso Juvenal

ASSEMBLÉIA GERAL

Baloví, Marlir Glorioso
-de 93! 1 •• R4

3,50

As 2hs.

.)�(�()._.()....(l._.(l._.().... .; ... ()....<l...a:(l.... Conto Seriado:
O PORTO FANTASMA

Academia dOe Comercio de
'Santa Catarina

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs:
ANKITO - COLE'

JOSE' LEWGOY - MI-
A V I S O RiAN em:

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL OS TR�S RECRUTAS.
BÁSICO No programa:

Comp, Nac.
Preços: 6,20 - ,3,50
Imp, até 14 anos.

Inscrição: de 1° a 15 de fevereiro.
Realização dos exames: Última dezena de fevereiro,

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

f3Lt)�IÂ
E,sareUo .'

Inscrição: de 1° a 15 d--: fevereiro.

Realízaçâo dos exames: Última dezena de fevereiro.
As 2hs.
MATINADAMATRICULA AOS CURSOS BÁSICO E TÉCNICO

pE CONTABILIDADE Zé CARlOCA - Pato

Durante o mês de fevereiro.
DONALD em:

VOC� JA' FOI A BAIA

(Technicolor)
. Preços: 3,50 _:_.._ 2,00

Início das Aulas: 10 de março.
'Informacões: Avenida Hercílio Luz, 57 - das 17 às

19 horas.
", .

'

Livre. �

'As 3 - 5 - 8hs.
ANKITO -- COLE'

JOSE' LEWGOY':_ MI-

; �'

E nós, ficámos a eonje-
�'--------------------------------------

Missae RIAN em:

os TR�S RECRU-TAS

No programa:

Comp. Nac.

As 2,30 - 7 - 9 hs.

a"

ANKITO - COLE' -

JOSE' LEWGOY - MI-
RIAN em:

OS TR�S RECRUTAS
No programa:

,,"

Comp. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

�lm
As 2hs.

, 'Rod CAMERON em:

TERRÁ DE SANGUE
'

Conto dó' Seriado:
O PORTO FANTASMA

Johnny MACK BROWN
em:

PERIOO OCULTÓ
Preços: 6,20 - 3,50
,Imp. até 10 anos.

As 8hs.

Tony CURTIS
STERLING em:

TORMENTOS DA CARNE

Rpd' CAMERON em:

TERRA DE SANGUE

Jon

No programa:

,Comp. Nac.

Freçós:.6,20 -
Imp. até' 14 anos.

3,50

DOMINqO DIA 7
O GENIO DA LAMPADA

ATENÇÃO:

Em virtude da Grande
Falta de Níquel, a EMPRE.
ZA solicita, encarecidamen
re, a cooperação de seus

distintos frequentadores,
trazendo o DINHEIRO

TROCADO, pelo que a�ra-

Cinbe de Caça e
Pesca

"COUTO MAGALHÃES"
'CONVIl'E

Convidamos aos srs, As;
saciados I

para a excursão,
que se realizará á Ilha do

Ca:mpeche, no próximo sá

bado, dia 30, às 14 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Florianópolis, Domingo, 31 de Janeiro de 1954' 7
o ESTADU

E D I T A·L I T A·L E D I' T A L

taboasl Editai
JUIZO DE DIREITO DA zo de trinta dias, os inte- JUIZO DE DIREI'!'O DA sua nos term�s do art. '550 JUIZO DE DIREITO DA.

COMARCA DE BIGUAÇU r ressados
ausente e desce- SOMARCA DE TIJUCAS I do Código Civil. E para o 4a. VARA - FEITOS DA

nhecidos para acompanha- 'dito fim requerem a desig- FAZENDA PUBLICA DA

EDITAL DE CITAÇÁO rem os têrmos de procese Edital de I!itação com o pra- fiação do dia, lugar e hora COMARCA DE FLORIA

COM O PRAZO DE TRIN- so até final, sob pena de
zo de sessenta dias, de inte- pará a justificação exigida

I NO'POLIS

'

,

TA (30) DIAS revelia, contestando, se ti- ressados ausentes e desco- pelo art. art. 451 do Código
.verem e que alegar, dentro nhecidos de Processo Civil, na qual

O Doutor Abelardo da Cos- do prazo da lei, julgando- deverão ser inquiridas as

h A tôní A sa de Lacerda, Juiz de Di- lx12x17' 107 TABOAS dese, afinal, procedente a ação tostamun as _"\.r. omo po- "

..

O doutor Clovis Ayres f C reito dã 4a. V·ara - Feitos 1 12 18 5 PRANCHAS
e 'expedindo-se o eompe- lônio Vargas, Ze erino ar- a x xx; .

Gama, juiz de direito da co-
da Fazenda Pública da Co-tente mandado para a trans- marca de Tijucas, do Esta- valho Netto e João Raimun- de 2x12x13; 196 PRAN-

erição no Registro de ímó- do de Santa Catarina, na do Dias, casados, aqueles marca de Florianópolis, Es- I CHAS de 2x12x13; 196
forma da lei, etc.

A Faz saber aos que o pre-
'

veis da sentença que atri- forma da lei, etc. funcionários públicos e este tado de Santa Catarina, na PRANCHAS de 2x12x14, sente edital virem ou dêle
Faz saber aos que o pre-. -buír ao suplicante o domí- Faz saber a todos quantos lavrador, residentes e domí- forma de lei, etc. perfazendo o total de seis- 'conhecimento tiverem, ex:"

d I· dele l ni d feríd t c.Iiados "nesta cidade, assente e ita VIrem ou e e mo o re e1'1 o erreno. interessar possa o presente �

l Faz saber que o presente centos e oitenta e quatro pedido nos autos número
conhecimento tiverem que, 'Protesta-se pelo depoimen- quais comparecerão em Juí-

edital de citação, com o pra- edital de primeira praça (684) peças, avaliadas por quarenta e um, de ação exe-

Por parte de ARISTIDES .to pessoa de quem queira zo de sessenta dias, virem 70 mdspendentemente de
d M' h

. _

R m mais com o pr,azo de dez dias vi-, dez mil cruzeiros (Cr$.. cutiva movi a por arm o
'

'HONORATO FERREIRA, contestar a ação, por inqui- 0U dele conhecimento tive- citação. equere
'L.aus �ontra � Firma "In-

por seu advogado Oswal
Í

rição de testemunhas, jun- rem, que por parte de Atí- que, .depois de feita a [usti- rem ou dêle conhecimento 110.000,00, A madeira acima
dústrlas Reunidas Rosa S.

Pereira Baixo, lhe foi di- tada de documentos, perícia 11'0 Campos e' s/mulher, lh.e ficação, sejam.procedidas as tivérem que, no dia 9 de I acha-se despositada em "

IA. , que-se processa peran
rigida a petição do teôr se- e por todos os meios de foi dirigida a petição do teor. citações pessoais dos, atuais Feve�eiro, proxim? vindou- mãos do DEPOSITARIO

te êste Juízo e cartório do
'

S D' itid di confrontantes José Nicolau
guinte: - Exmo. r. r. prova perrru 1 os em irei- seguinte: "Exmo. 'sr, dr. ro, lá .frente do edifício do: ..TUDICIAL cidadão Idalino

d· C 't D t e Vital Adriani, residentes , IJuiz de Direito a ornar- o, a-se a presen e o va- juiz de direito da comarca. / Juizado da 4a. Vara, á rua: Soares de Oliveira. E, para
d B· A

.

tid lor de dois mil e cem cru- Ih no lugar Joaia, local do I"
ca e, Iguaçu. 1'1S 1 es Atílío Campos e sua mu er ,visconde de Ouro Preto 62, que chegue ao conhecimen- dos autos consta, por des-
Honorato Ferreira, brasí- zeiros Cr$ 2.100,00, Teste- .lona Aracy Laus de Cam- imóvel, bem como do repre- ,l • h f rido aos dezeno
leiro, casado, agricultor, re- munhas - J-osé Joaquim pos..o primeiro dentista e a sentante do Min.iS,tério PÚ- ) porteiro dos auditórios do to de todos mandou

expe-I
pac � pro e 1

A

-

"

d dr' t
" 'bl' d' di I ve dias do mes de dezem-

sidente
'

e domiciliado na

I
de Carvalho, João Honora- /

d d f' âo do blico e por e ltaís e ses- UIZO rara a pu ICO pre- Ir o presente e lia que, .

segun a e pro issa -

bro do ano de mil novecen-
localidade de Inferninho, to .FilhAo, Francisco Ja,cinto. 't' brasil

. 'resI' I senta (60) dias dos interes- .âo de venda e arremata- será afixado no lugar do, .

t t
A

auto
.

mes Ica,' raSI elros, -

,
'

, ';:05 e Clncoen a e res, _

distrito de Guaporanga, N, Termos. P. Deferlmen- -lentes e domiciliados nesta sados, incertos e desconhe- ,ão a quem mais dér e mais costume e publicado na
r izou a venda, em leilão pú-

município de Biguaçu, por to. Bíguaçu, 7 de janeiro de cidade, por seu procurador
I tidos, para :companh�rem !ance oferecer sôbre a res- forma da lei. Dada e pas- blico, dos, imóveis abaixo

seu advogado infra-assina-' 1954. (Ass.) Oswal Pereira »diante assinado, querem
a presente açao, por meio da

lectiva avaliação de dez Isado nesta cida de Floria- descritos, com suas respec-
d

.

O A B Baixo. Estava selada com
'

t
_

d c ual deverá ser reconhecido
o, inscrito na . . ., sec- mover a presen e açao e .'

'nl'l cruzeiros lCI'S" n 'pol's aos dez no dia tivas avaliações, pertenceu--

d ",_. declarado o domínio dos ' , ':'
' , o 1, e ve 1 s _

_

d S t C t
' estampilhas esta uais no _

, ,

_

çao e an a a arma, vem, l",'sucap.!3o. em que se pro- .

O 000 � .

t 10) d A d J 'd tes à executada, que serao
IA d C $ 350

.

tili _ 10 -r'\ os suplicantes sôbre o aludido iu, ,OQ" o segum e: o mes e anerro o ano
com fundamento nos artí- va or e r "mu I}- poem provar: - ""ue"

. d . d _ .DOIS (2) VIGOTES DE de mil novecentos e cinco-
levados a público pregão de

gos 550 e 552 do Código Ci- sados. Em dita petição foi mplicantes' são posseiros.. terre�o, fícan 0, am a, to-
venda {e arrematação, a

"1'1 e segundo as regras aos exarado o seguinte despa- h'
.

d trí t (30) a I dos êitados para no-prazo � polegadas e quinze pés enta�.e quatro. Eu, VINI- •

.:t': •
'

Iv a mais e rm a

-I
" - �quem mais uer e maior an-

artigos 454 e seguintes .do cho: A, Como requer" de-
' .

-, ant cesso legal apresentarem contes- {�altura, 1Ó VIGOTES de CIUS GONZAGA,. EschI'-110S, porsi e seus an e � '_
,

. cc oferecer, pelo porteiro
Código, do Processo Civil, signando-se dia e hora pa- ::'E.'S, contínua e pacificamen- taçao- e �ara segUirem a

'1 polegadas por 3 polegadas vão, o subscrevi. ASSINA- dos auditórios ou q;_'em suas
_

d
.

t'f' .
_ .

te o' . _ (aU$a ate final sentença., .'
,

propôr a presente açao e ra a, JUS 1 Icaçao, clen te•. s�m mterrupçao nem :: " ' d . � 18 pes de comprimento IDO)
� MANOEL BAR-

'

vezes fizer, no dia nove de
usucapião, provand,o, me- Dr. Promotor Público. Bi . _'

d t m de um f)'l-se a presente o valor e ' ,
'

.

, 'd h
gua�u, 8-1-,54. (Ass.) Abe-' �poslçao. e ou re

'" ." �l'$ 2.200,00 para os efeitos (3x3x15) - 2 (de 3x3x18 BOSA DE LACERDA, março_p. v" as ez �ras,
, diante prévia justificação" '5 ,erreno sito;,l'.) lugar Joala '

10) 4 TABOAS d 1 J
.

d D' 't d 4 V no local em que se realIzam
�'

lardo da Costa Arantes" legais. Protesta�se provar o -,-; e, UIZ e IreI o a .a a-
.

o seguinte: 1) Que possue, .:lesta cidade, com quarenta '

a� vendas em hasta pública,
t Juiz de Direito. Feita aJ'us-' d f alegado �om depoimentos polegada po 9 polegadas c ra.

Ipor si e por seus an ecesso- E' ,cinco (45) metr�s e re�- determinadas por êst,e. Juí-res, há mais de trinta anos, tificação foi esta julgada tes e duzentos e vmte e dOIS 'p�ssoais de testemunhas - por 13 pés de comprimen- Está conforme "

zo, à porta do ediflclo da
'

d tA' documentos 'e vist6rias, se

I Opacífica, ininterruptamente por sentença o eor segum- (222) ditos de fundos - ou' \. to; 12 TA'BOAS de,lx9x14;' Escrivão, Prefe\tura Municipal.. Des-•
. _

t t V' tos etc Julgo por I necessário. O sIgnatário des
Ve sem oposlçao, um erreno e: IS ,. o'ejam nove mi novecentos 1 TABOA de lx9x15; 5 ta- ,iniciuns Gonzaga l>rição e avaliação dos imó-

f h t
. t'f'

_

ta tem sua residência nesta
na' localidade ln ernin o, s�n ença a JUS 1 Icaçao e'noventa (9.990) metros __ . -_, .___ _ veis que serão levados a lei-
; dis;r,ito de Quaporanga, produzida pelo Reqte. A- quadrados, fazendo frentes, cidade, � Praça Getúlio E D I T A L ião: ' "Um t�reno, sito em

� 'm:I!icípio' de Bigua<jü, d�
I
ristides, Honorato Ferreira, na estrada geral e fundos Vargas 4, onde recebe cita- São João Batista, coÍn 20"

forma irregular, medindo para que produza os seus
,10 valo da Joaia; extremqn- 'ção. Termos em que P. de-- JUIZO DE DIREITO DA, da geral de Ribanceiras, se- J:.etros de frentes, por 100

1100 metros ao Sul onde
I
juridicos e legais efeitos. do a Lest� em terras de Jo- ferimento. Sôbre Cr$ 3,50 COMARCA DE TIJUCAS guindo para Leste numa ex-

dltos de fundos, ou seja a

confrontà --com-- te�ras',deJ Cite-se o Dr, Promotor p.ú- sé Nicolaue a Qeste.ell1 di- de estampilh.�sr e�taduais,
-. . ... :J!,nsªo de 100n._l. e conf!,on-, á�ea de 2.000 metros qua

Maria Laurinda de Jesús;
I

blico e os confinantes do tas de Vital Adr-iani. 29 - inclusive a Taxa de Sáúde, Edital dé leiziio, com 0-pra- 1 ando com terras da e'xecu� dI ados; fazertdo frentes ao

300 metros ao Oéste, onde imóvel, por mandado. Pa- Que a referida posse per.::
lia-se: Tijucas, 4 de dezem- zo de' vinte dias tadá. Em s�da-- nova li-

�t:1 com a estrada públicá e

confronta com o morro do ra ciência dos interessados tencia, anteriormente, a bro de 1953. (a) José Gal- ' riha em direção Leste-Oeste, �Ilndos ao Norte com' terras

Pavão; 700 metros ao Nor- incertos, expeça-se, edital WaO'ner Campos, e' que lhe �,lotti Peixoto". Em, dita pe- O doutor Clovis Ayres coin 20 m. cÍe extensão, fa-' da executada; extrema a

te onde, no sentido Oeste- na forma do art, 455 § 1° ricá�a pi morte de seu pai,. tição foi exarado o seguinte Gama, juiz de direito da co- 7endo limites também com
I este com 'terras de José

Leite, confronta com terras do Cod. de Proc. Civil. Martinho José de Campos, despacho: "A., designe-se marca de Tijucas, do Esta- tt>rras de propriedade da !. uciano Gonçalves; avalia
de Manoel de Tal, onde Custas afinal. Biguaçu, ('fi ,mil no,v�ce�tos 'e 01lze

data para a justificação, fei- do de Santa Catarina, na executada; a Leste extrema
do por vinte e cinco mil cru-

quebra no sentido Norte- 18-1-54. (Ass.) AEelardo (1911), época e� que' êste tas as' necessárias intima- forlna da lei, etc. com terras de herdeiros de
zeiros. Uma casa construída'

Sul com 150%.F.Qs ,con- da Costa Ar�ntes, Juiz. de falecera e, há trinta (30) a- ções. Tijucas, 12-12-53� (a) José Luciano Gonçalves, de tijolos, coberta de telhas,
f:�(>I!t3.n<J9...-e6m ter��he" �<w�recisa:ndo mu- C.lo�is ,�yres,aam�, ju�� de Faz saber aos que o pre- numa linha que vai até o

não tendo compartimentos,
Benta Diohizio, ond:-�qu:] ;ue ao conheCImento dos dar.s� para J�el;rang;;- dI�. FeIta a JustIfiCa- sente edital virem ou dêle Rio Tijucas; ao Norte' faz

destinada à instalação da
bra no sentido Oeste-Este I interessados, passa o pre- feriu, definitivament�, aos ção, folêxaradQ_� ��guinte conhecimento' tiverell}, ex- frente co� o Rio Tijucas; a indústria de tecidos, avalia
com 400 metros confrontan- sente edital com o prazo .õU licantes, a posse do refe- despacho: "Faça-� as cita...,. pe_di�o nos autos número Oeste faz extrema com ter- da por cincoenta ê cinco mil
do com terras de Benta de trinta (30) dias, publi- riJo imóvel em vista do pa- ç:ões requeridas na inicial, 1 quato?ze-,.--de--açã��e:ecutiva l'as pertencentes a Joaquim cruzeiros, Uma casa, cons

Dionizio; ao Este 150 me- cado e afixado na forma da gamento de duzentos cru- <.:itando-se, mais, o represen- movida por Jerônillià-1.in.-tGeraldO, numa linha que, truida, parte de tijolos e

tr0s, ondé confronta com lei. Dado e p,assado. nesta zE'-iros (Cr$ 200,00) que lhe iante do Domínio da União dolfo Rosa contra a Firma �-'rlj-u�as-at' a es(
arte de madeira, adaptada

a estrada;' 2) Que o Supli- Cidade de Biguaçu, aos foram entregues. 3° - Que ['ró� Florianópolis. Tijucas, "Indústrias Reunidas Rosa trada geral de Ribanceiras,
para a in�açã' uá inaús:

cante sempre usou o citado' vinte e um dias do mês dr
1 nais tarde, há vinte e três '18 de janeiro de 1954. (a) s. A.", que se processa pe- avaliado por Cr$ 5.000,00. tria de Fecularia, avaliada

terreno para lavoura; 3) janeiro do ano de mil no· .,nos, achando-se Wagner Clovis Ayres Gama". E pa- rante êste Juízo e cartório Uma casa de material, em
por quarenta e cinco mil

Nesfas condições requer a vecentos e cinquenta e qua- doente no lugar "Morretes", ;'U ,que chegue ao conheci- do escrivão que êste subs- perfeito estado de conserva- cruzeiros". E para que che
V. Excia. se digne designar troo Eu, ORLANDO RO- io Estado do Paraná, para :nento de todos e ning�em creve, que atendendo ao que I ção e coberta de telhas, ser- gue�!O conhecimento dos in
diá' e hora para a justifica- MÃO 'DE FARIA, Escri- onde havia transferido sua I po�sa alegar. ignorância, dos referidos autos' consta, vindo para residência, ava- t ..ressados e ninguem possa
ção prévia, com ciência do vão, o fiz datilografar e rEsidência, a seu pedido os mandou expedIr o presente pro despacho proferido aos liada por Cr$ 15.000,00. Ou- ,l"gar ignorância; mandou

;epresentan,te do Ministé- subcrevi. suplicantes remeteram-lhe edital que será afixado na dezenove dias do mês de tra casa de material, em t.!xpedir o presente edital
rio Público, ouvindo-se as I Biguaçu, 21 de janeiro mais a quantia de duzentos ,:ede dêste Juízo, no lugar dezembro do ano de mil no- perfeito 'estado de conserva-

que será afixado na sede
testemunhas abaix� arrQla-1 de 1954. '

,
cruzeiros (Cr$ 200,00), ten- Jü costume, íe publicado na I vecentos e c�ncoenta e três, ção e coberta de telhas, ser- dêste Juízo, no lugar do cos

das, que comparecerão in- (Ass.) ABELARDO DA Jo o mesmo falecido poucó fOl'Jl!_a"da léi. Dado e passa- autorizou a venda, em leilão vindo 'para escritório, ava- tlime e, por cópia publicado
dependentemente de inti- COSTA ARANTES - Juiz têmpo depois; e como se tra- J(j n.esta cidade de Tijucas, público, dos imóveis ;:l.baixo 'liada._ por Cr$ 8.000,00". E

uma (1) vez no jornal "Q
mação. Requer, ainda, que de Direito. tava, naquela época, de imó-j ,-"os vinte e um dias do mês descritos, COl)1 suas respec- para que chegue ao conhe- Estado", de Florianópolis,
feita a -justificação da posse Confére com o original uel de insignificante valor, de janeiro do ano de mil no- .tivas avaliações, pertencen- ,cimento de todos os interes-

na forma da lei. Dado e pas
e julgada a mesma, se dig- afixado no lugar de' c�stu- a transferência para os su- vccentos e cincoenta e

qua-,
tes à executada, que serão 5udos e niriguem possa' ale- sado nesta cidade ,de Tiju

ne V. Excia" mandar citar
I
me. plicantes fôra apenas ver- troo Eu, (a) Gercy dos An- levados a núblico pregão de gar ignorâncfl"mandou ex-

cas, aos quinze dias do mês
os confrontantes conheci-

i q �scrivão, ORLANDO bal, como,é público e notó- jos, escrivão, o dactilogra- venda e arrematação, a pedir � presente edital, que de janeiro do ano de mil no
dos e por edital, com o pra-, ROMAO DE FARIA, ,rio, e, por conseguinte, dita fei, conferí e subscreví. (a) I quem mais der e maior lan- �era afixado na sede dêste vecentos e cincoenta e qua-

posse pertence de bO,a fé aos Clovis Ayres Gama, juiz de ço oferecer, pelo parteiro Juízo, no lugar do costume, troo Eu, Gercy dos Apjos,
,�uplicantes, há mais de trin: direito, Está conforme o ori- dos auditórios ou quem suas e, por cópia, publicado,uma esc:nvao, o dactilografei,
ta (30) anos, pela maneira ginaJ afixado' na sede dêste vezes 'fizer, no dia cinco d� I (1) vez no, jornal "O Esta- conferí e subscreví. (a) Clo- '

jndicada. 4° - Que, �m vis- .'uízo, no lugar do costume, março p. v., às 10 horas;no ,do", ,de Florianópolis. Dado ,vis i\y:res 'Gama, juiz d� dt-
1:1 do alegado, os suplicantes .::ôbre o qual me r-eporto e local em que se I.ealizam as � passado ,nesta cidade de !:'eito. Está conforme b ori

querem legitimar a posse dou fé. Data s�pra. O escl>i- vendas em hasta pública, Tijucas, aos quinze dias do g;nal afixado na sede dêste
I

vão: Cercy dos Anjos.

1'1eterminadas
por êste Juízo, mês de janeiro do a,no dé ,Juízo, no lugar do costume,

às portas do edifício da Pre- mil novecentos e 'cincoenta bre o qual me reporto e
, . - ,f€itura Municipal desta.ci- e quatro. Eu, Gercy dos An- dou fé. Data súpra. O escri-

·Dr.. J 'Alva,'o -Jde ea'ivalho dade. Descrição e avaliação jos, escrivão, o dactilogra- vão: Ge1'cy dos Anjos,
dos imóveis que serão leva- fei, conferí e subscreví. (a)
dos a leilão: "Um terreno, CI?vis Ayres Gama, juiz de
rito na' sede' do distrito de direito. Está conforme o ori
S. J. Batista, desta comar- r:!nal afixado na sede dêste
ca, com 21.320 ,m .. e com as Julzo, no lugar do costume,
·seguintes co�frontações: sôbre o, q'uaÍ mê reporto e

p��de'f;; �u�5��cl,;eja. 16 - apa,j. 1104. Leme I :'��Sd:;8,���n;::..;:: dou f��:a;'�:;�•.:S"'i.

boas de lx9x15; 3

de 1x9x17; 72 taboas de JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS

Edital de leilão, com. o pra
zo de vinte dias

t:L Arantes, Juiz de Direito
,

\

da Comarca de Biguaçu,
Es-tado, de Santa Catarina,

1x9x18; 36 taboas de ....

lx12x13;, 210 TABOAS de

1x12x14; 1 �ABOA de , ...

lx12x15; 15 TABOAS de

O Doutor Manoel Barbo- 1x12x16; 5 TABOAS de .. O doutor Clovis Ayres
Gama, juiz de direito da co

marca de Tijucas, do Esta

do de Santa Catarina, na

na [ôrma da lei, etc .,

escrivão que êste subscre

ve, que 'atendendo ao que

B R I TA D O·R
Vende-se, acompanhado� de motor a ex-

plosão. --.....,.
'

Capacidade folgada de 3m3 por hora.

Tratar na "AMODELAR".
............................................

Lotes a venda
Últimos lotes, na praia da Saudade, em Co�ueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt
�

com

15 metros de frente, area de' 400 metros quadradas, ser-
vidos, de agua encanada e luz. '\

De:sp-ede-se dos seus clientes e'amigos e con1unica

1]ue tendo seguido .parjl o Rio de' Janeiro onde pet'ma
necerá durante o ,ano dei 1954" fazendo Cursos de Es

pecialização. está, ao inteiro dispôr no que permitam os

'seus limitados prestimoso

Aten�ão ..

Casa de famili�

sr. Gilherto Gheur,

quarto com café Péla ma

nhã a rua Conselheiro Ma

fra n. 93
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NO SUPER-RIDÍCULO PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DO 30� ANIVEUSÁRIú DO GOVf�ItNO IRINEU BORNHAUSEN,
- ...-,

ALÉM DE RETRETA, FOGUETÓRIo' E 'RECEPÇÃO; APARECEM DUAS DÚZIAS DE "PEDRAS'FUNDAMENTAíS". OBRA

Tito Foi Rêelnilo
BELGRADO, 30 (U. P.j

- Por unanimidade de vo

tos d'il Assejnbléía Nacional

Iugoslava, o mapechal Tito
foi eleito pela segunda vez

consecutiva presidente da

República Popular Iugosla
va. A votação foi secreta e

os resultados proclamados

f logo -depois de terminada a

contagem das cédulas., -

\

A SER INAUGURADA:, Z E R' O! EIS O SALDO DE 3 �NOS DE_ INÉPCIA, OCIO ;3IDADE E POLITICAGEM!

,PELO SR. IRINEU,BORNHAUSEN.

Sem conserva, os pontilhões apodrecem

-r-Ó.

. e os acidentes se l11-ultiplicam e 'o tráfego'
intel'rOl�p�-se ...

Elelcõ-es Sindicais" Homologadas
Pelo� Titular do' ,Tribalbo

i eleições realizadas no Sindi- rindo, em consequência, o

" cato dos Trabalhadores das pedido de anulação formu.
de Panificação; lado' contra' as

."

-,.}

-I

I

vas imperiais, dos palácio�
i nababescos. Govêrno de

Deus, do nada fêz o ho- vontade morna, Aceitando
mem e as, coisas. O sr. "Iri- imposições (absurdas), de

neu Bornhausen, _
do muito chefetes e' chefotes dístri

(que recebera) não fêz na- tais: Atolado na lama da

ia. Apezar de ter prometi- onda raivosa das Persegui
do do pouco fazer muito, ções mesquinhas e abjetas.
icabóu não fazendo nem Infenso aos angustiosos apê
muito do pouco, nem pouco los das classes produtoras,
,do muito. 3 (longos) anos da lavoura, clamando estra

em brancas nuvens. Deixan- das.'Diletante no trato da
mente com o seu idolatrado' ções d� caráter geográfico e

do' correr o tempo, sem coisa pública, cerceando ini-,_- filho Dr. Alfredo A. da Gª,"
pres,sa, nem objetividade. ciativas, asfixiando com ' , '

ma d'Eça, os quais, abraça-mão avara o desenvolvi- -

dos, receberam a única des-
menta normal (vejam

, carga que �s, vitimára: -

bem!), dos serviços sob sua
"Façam fogo nesses sujei- autor=inínístra largos dados

jurisdição. Gevêrno de- pe- tas! Uma descarga, duas ví- sôbre' geografia física de
numbra, Onde o golpe, a fal timas!" - afirmação que Santa Catarina, estudando

motivou nosso modesto ar- a sua superf�cie, população,
tigo de domingo último. situação geográfica e eeonô-

A afirmativa do ilustre

I
mica, etc., etc., detendo-se a

professor, que para nos em- seguir, em oferecer exce

baraçar, atirou sc3bre o obs- lentes informações sôbre ca

curo articulista, sua prover- da cidade e vila do Estado,
biallatinada, baseia-se, con-

'

notas estatísticas, .informa
forme nô-la externou, em o ções econômicas, po!iticas e

contra cidadãos inermes e
saudoso Crispim . Mira, e a referida memória,' intitu-
SANTA CATARINA, do lando-a . TE�RA CATARI

ilustre historiador Dr. Os- NENSE, acrescida de "parte
valdo Cabral. relativa a costumes, cousas

,

O sempre lembrado Cris- e ao folclore catarinense, in
entre os seus principais au-

xiliares, (Secretários inimi- pim Mira, catarínense �os I _teiramente inédita" cuja des-
.

que mais honraram sua ter- crição, xesultou do conheci
gos' entre sí, um querendo ra pela cultura e valor, não "menta pessoal que tinha dos
engulír o outro) prejudícan= \ _

do o interêsse coletivo. Em- era, na verdadeira acepção mesmos ou por, ter colhido
do termo: historiador, e de fontes [idedignas".

"Ficou" assim, no dobro
do que era, quando foi- pre
sente àquele seleto certame

TIM • • •

O GRANDE BLÉFE

Mas com a mania dó fausto.
dos banquetes, das eomití-

sários, nos requerimentos,
certidões e pedidos de in

formações. Govêrno de' a
chincalhamento ao Poder

Legislativo. De desrespeito

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

seta, os conchav�s e os in

quéritos, são' feitos nas ca
ladas da noite. Govêrno de

engavetamento. Onde mor

rem os direitos dos adver-

ao Judiciário. De violências

ordeiros. Govêrno protetor
de pistoleiros 'e mercenários.
De chantagistas. Govêrno
mole, indiferente às lutas

.

• Até no perímetro urbano da Capital os
'buracos' udenistas . ...

,/

com G pequçno comércio,
com as indústrias incipien-

F' .

fl
:

à
-

teso Escorchando o povo
.

��I-f' � ..�r
< com im osies-,e-l���"Pãi ,-

� -
-

I .. �'� ,.,CI II .�.
ra o delírio dos palácio! e' '.

da irrefreiável torrente de

\'
N:;i Barataria, quando Sancho, fantasiado men-

carros oficiais, Govêrno que
talmente de Dom Quixote, comemorou o 3() aniver-
sário do seu pro-fí-cuo govêrno, as festanças oficiaisnão estãva preparado para teriam sido assim programadas,

a escalada dó poder. .Apezar 1 _ Às 0,00 horas - Entrada triunfal do dia fes-
de- 20 anos de oposição, o I tivo.
udenismo catarinense não 2 - Às 5,30 - Nascer do sol.

.. '�,
preparou um homem à altu- 3 - As 7,00 - Cafe.

ra do cargo. Limitou-se a
4 - Às 8,00 - Inauguração da la. pedra funda-

mental.
escolha de um cidadão rico' 5 '- Às 8,30 - Foguetes.
.Com o curso da escola da 6 - Às 9,30 - Inauguração da 2a. pedra, funda-
vida. Daí o bléfe que amar- mental.

gura o nosso povo. Dai ter-: 7 - Às 10,00 - Discurso e foguetes.
, 8' --- Às 10,30 - Inauguração da 3a. pedra funda-

'. mental. -c

'

9 _;: Às 11,30 ...:.. Descanso geral.' _',

10 - Ã's12,00 - Pique-nique.
11 - Às '12,30 - Inauguração da 4ft• pedra funda

,

mental.
-

"

.

.
'

,

'

.12 .....:. Às �3,00 ___:_ Execução da ópera: "Você pensa
que cachaça é água?"

13 - Às 13,30 - Inauguração da 5a. pedra funda-
.

mental.
11 - Às 14,00 - Inauguração dos monumentos ro

-doviários O atoleiro e o Buraco.
15 - 'Às 14,30 - Picolé de abacaxí, oferecido pelo

Exmo. Sr. Secretário da Fazenda.
16 - Às 15,00 - Inauguração da 6_a. 'pedra funda

mental.
17 - Às 15,30 - Rasgamento de processos e inqué� .

ritos, na Secretaria de SeglJrança.
18 -; Às 16,00 - Lançamento> da pedra fundamen

, tál da redação do Diário da Manhã e de ou

tras diretorias.
19 - Às 16;30 - Sessão' solene da Coap; para ele

var váiÍos preços.
20 _' Inauguração, por atacado, de mais 88 pedras

': :,_ fundamentais. '-
-

-

-----.

21 -:- Às 17,00 - ,Início da paralelepipedização de
rosa Bar'figa-Verde, daque� 5.000 quilometras de e-stradas.
la cidade. 22 _ As 17,30 - Batepapo em Palácio-.

23 ....:.. Ãs 18,00 - Reinauguração da inauguração da
, 2a. pedra fundamental da ponte sôbre

�

o rio
dos Antas.

'

,

24 _ Às 20,3,0 - Hora da PROMESSA. Show radio-
fônico,'

.

fim, um Govêrno de pro
messás; que 'já acabou com

.

o leite, as estradas. Numa

auto-destruição incoercível,
está acabando com a luz,

paralizam modernos e carissimos
"gostosões" . '':

'

mos parado três longos a·

nos. Vitimas de UII! -govêrno
estagnado, apático e 'impro
Iícuo. Vitiinas de um gran
de e imenso bléfe ...

O�A�uso nas Praias
Wjll

Ainda a propósito desse, banhistas, esta DOPS ficou

assunto, recebemos o se-' encarregada de fazer o po

guinte ofício, datado de an-I' liciamento necessá��o.

I
te-ontem: Outrossim.i rôgo a' C00pe-

,

ração de V: S. no sentido de
Senhor Diretor: se; publicado o, presente,

I
Levo ao conhecimento de para conhecimento do pú

V" S. que em virtude de des blico. '

pacho exarado pelo, exmo. Aproveito o ensejo para
sr. dr. êecretário da Segu- apresentar a V. S: os meus

rança Pública, no ofício que protestos de elevada c�nsi
lhe dirigiu o exm�. sr.· Cap, deração.
de Mar e Guerra Ruy Gui- Ten. CeI. Trogili()Melo
lhon Pereira de Mello, M; lDel. da O. P. e Social.

- ,

D. Çapitão dos Portos, soli- N. R. - Gratos J?ela co

citando a cooperação das· municação, reafirruamos ao

autoridade� policÚüs para operoso sr. Delegado
.

da

,por têpno ao a�uso por par- DOPS, as seguranças da'
te dos proprietários de em- nossa, c�iaboração' nas jus

RIO, 30 (V.A.) - O sr. Confeitaria e Massas Ali- barcações de recreio moto- . tas e acertadasprovidê'ncias
L . " i

Joao Goulart homologolJ à5 menticias de Pelotas, indefe-

BUM

Albino·
Budant
Está nesta Capital, pro

cedente de. Canoinh�s, o

nosso brilhante col�ga' de
imprensa, jornalista Albino
R. Budant, diretor do valo'-

Com os nossos

rizadas, que se aproxi�am que observamos já estão em

das praias de banho de Co- prática nas váriás praias
queirú�' e �utras assidua-II balneá;rias da Ilh�i e' do con

,mente· frequentadaso pelos tinen�:
.'-

cumprimentos ao intimora
to lutador democrático, .os

nQ.Ssos votos. de feliz estada
em' Florianópolis:

BA'rOVI, MARTIR GLORIOSO DE 93!
Ildefonso

.

JuvenaI
O sr. professor Custódio do sido um dos primeirõs a

Campos, conspicuo membro tratar em a nossa terra, de
da ilustre casa de José Boi- tão importante genero da li--

teux, cronista que, por ve- teratura e causeur atraente

zes, se oculta sob o pseudó- e admirável,
nimo de Duarte de Freitas, Em 1919, com desvaneci-

/-

procurou 'pelo jornal A GJ\- menta para Santa C�arina;
ZETA" edição de 28, [ustifi- representou o nosso _Estado

_

car a assertiva de que oglo- no 6(') Congresso Brasileiro
rioso martir da -Revolução de Geografia, realizado em

de 93,Marechal do Exército Belo Horizonte, ;p�esentan
Manoel, de Alm:_ida 'Gam.a

I
do tése subordinada ao tí

Lobo d Eça, Barão de Bato- tulo: "Estado de Santa Ca

ví, fôra fusilado conjunta-Í tarina --. Algumas informa-

€conômico", cuja tese, con
forme parecer da Comissão

que a julgou, era um traba�
lho bem concatenado. "O '

administrativas" .

Tempos depois, Crispim
Mira fez publicar em livro:

ql1e se encontra a respeito,
nos excelentes livros: TER
RA CATARINENSE, do

-L

sim, jornalista primoroso,
polemista elegante, de gran
de combatividade, prosador
imaginoso, principalmente
de assuntos folclóricos, ten-

de intelectuais" ..

(Continúa na 6a. pág.).

\ '
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