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S. PAULo, 31 (V. A.) !3itUáÇãO, o 5'1'. Jânio Qua-
-------------- ._�_�-���------�----�---�=�l:�=-�

_ Comun��oda Com� dros c�unhou, oficia�

,Na' eaAma'r. 'Federa I Morto o Advn"'ad.o dos sao Executiva do P. D. C. mente, a esta Comissão E-

C '

.,.,,_ A Comissão Executica : xecutiva.. pr)!: intermédio
, Rosenberg �:Q�::�:��::�.��r::: C;�:� �:)1�osr�a��,7�'ú;��n:o�:�'

Homenagem' a' memo'rl·a d·O Cel.VI·dal
NOVA IORQUE, 31 (u.; elos Advogados e impedido ve responsabilidade no m�- rle Tarso Santos, após lon-

Pp') - O dr.. Emmanuel,' ele exe,rcer a profissão, por menta presente, torna pu' - . - -

d
I h

'

ga E'XpOSlÇ:'lO, que esístía,
L oc , que foi advogado do

I
ter acusado o presidente Uico o seguinte: em caráter definitivo de

R O 'd·' �d P ·d I
casal .Iulius e Ethel Rosen- Eisenhower ce "assassínio" 1 - O ,P.D C. desaprova

amos. -s ISCUrSOS1�r o reSI eu e oerg condenados a morte ao reeusar-sea indultar o O� entendmentos políticos ��a�cs�:��d:t�:::: �::��:�
por crime de espionagem, casal Rosenberg. e os proces-.os do sr. Jânío d f Iva as i eiras do Partido.

d UOH e dO I-d
'

�,

d PSD
{ai encontrado morto hoje

--
O dr. Bloch tínha 53 anos Quadros na coordenação

a 'I e r, o ' .
em seu apartamento de Ma- de idade -e nos 2 ultimas pessoal de SUf. própria can-

L'
r.hattan. Seu cadáver foi havia se consagrado de cor- didatura. Tal atitude con-

O SR A-R'T;'-UR-'-S'AiT"'NTl!OS .

t d d
.. .

d
-.

encontrado na banheira e a po e alma ao caso Rosen- traría comprr.n.issos por eAle
.

: c rapa os novos fi mims-
I
c .1, 'r a sua correçao ma-

a --

_ Senhor Presidente, as tradores políticos de SUl'! tal.l;Í\el.
polícia diz que foi provoca- berg. Há pouco o dr. Bloch assumidos e se revela in,

juAstas homenagens que a. terra .�atal. Chamado Lau-.
.

r.�se o grande hom�m q��
da por causas "'3.turais. I conseguira um lar para os compatível com os princí

Camara dos Deputados 10 Muller para os Conse- fechou os olhos, admirado e

\ O dr. Bloch foi expulso dois filhos deixados pelos! pios e .a linha do Partido.

11- d M
' 1 R I d

corno se recorda, da Ordem extintos Rosenberg'. I 2 - Sentindo talvês, essa
presta 'a um varão cuja vl- "os o inistéri'o ce 0- r ?r.:pfita o não s�. pelos

�: :!����s !:�Vi:,�:l):��:t��I��g�::��Se�:�l::er:S�:� ;:I�;���t�:�:�:�,comope- ApoAI·o/ dos dor: I· t
'

cios ao seu Estado e ao Bra-. di·,tas republicanos, coube a, Hécolhe, ,po�tanto, o Se

•

,

__

s-s
, na IS, assil a União

I
Democrática Vidal Ramos o Govêrno de "-I' , t II Ramos, Presidente

Nacional traz a sua solida-' Santa Catarina, onde as (h Câmara dos Dr putados,
riedade. ' suas marcantes qualidades uma. pesada herença Coa-

' ,

h dE' .,E' um dever civ.co o cul- de homem público haviam h,::;>-nos a certeza de que as, omenagens o xerel o ao
to dos homens qne, corno de se .afirmar galharda- ela fí. ou em boas .uãos. Ar:.

Vi,!;:] de Oliveira Ramos, SE' mente. Data dêsse períodc suas incontestávoís virtu- preto brasileiro
W':-:ágraram à benemerên- a sua- administração fecun- .:les pessoais e o seu espíri-

I f
.

1 d I RIO, 31 (V.A.) - Conti-
da pátria. Não Se rrata aqui na, assina a a principal- to púL ico são a gEHlntia de I '

, , d
núa eausàndo viva reper-

.

Nesses documento,s, � pre-I armadas, onde por vezes de-de :1YI1, ato puramente for- ir-ente nos setores da ins- qUf.> n'-! e conservar inata, _

"'1.1: esta homenagem tra- trução pública, de tal mo- cávc.' : honroso legado que
cussão o gest� do ministro "adente daquele orgao de ram .o seu generoso sangue LONDRES, 31 (U. 'P.)

duz .....m preito de reconhe- do aue o s,eu nome figura lhe deixou seu pai. (Muitc
da Guerra mandando que o classe diz "estar certo de in-I em holocausto' à Pátria es- - As enfermeiras dos hos

cimento, de, exaitaçâo e de enti e os mais beneméritos f-.�TI:: '7iltitt hem. () orador Exército"..hómenageie o pre- -terpretar o pensamento do tremecida. A resolução .de pitais de Chesterfíeld de-

iustiea ao cidadão, as suas I adrr.instradores do seu Es- é abraçado.
to brasileiro, eriginde em seu numeroso quadro social, v. excia. repercutiu entusí- verão usar véus, blusas e

reallzações e aos feus exem- I,ado Ilatal, voltado par::!
praça pública um í-nonu- vindo solidarizar-se' com v. ásticamente no seio dos pro" luvas protetoras durante a

pIos.
"-

I
êsse problema de tanta O SR. EURICO SALES: O1énto à Mãe Preta. Agora. excia., pela feliz inspiração fissionais da Imprensa do adminif-:j)'ação· de Ínje,Ções

Vidal Ramos pertenceu à p,a'Z"n\tude.
- Senhor Presidente, o é õ Sindl.cato- dos Jornali�- de erigir na Capital da Re- país e, repercutirá, por cer de penkJina, porque algu-

gt'ra<:ão ilustre
-

dos

cons-I
r�'. mais tarde, SenadOl Partido Social Democratico tas Profis�ionais, por inter- pública um mDnumentó con- to, em todo o território na: mas contrair�m \Írritáções ""

trlll,ores políticos d.) Estado da repúhlica. �ovamente, tra� neste in�tan:e a sua pa- médio'do seu presidente, sr. sagrador à Mãe Preta. Não cional, de vez que está m cut3neas., Um especialista

1e Santa Catarina. Ao _lado chúmado, pela confiancé' [aVI a de solIdarIedade" que Luiz' feri:-ei�a Guimar�es, podemos �squecer; sr. mi- lembrança de todos os ºr�, da, pele do, Chest��field

de Schmidt; de Léturo Mül- ias �-t:us coestaduanos, p�-1.4é t{lmbém uma expressão de -'se manifestar nistro, os serviços prest�ao� sileiros o afeto, e à d_edicaçãe RoyaÍ Hospital declarou â

ler, de Hercilio LuZI, de Ri-�lê.1 o !jC1vêrno do'Estado, deu,l,d�e louvor, <1. esta ,hom�lla-, hf,�à�iR�J!j;i�
" el�=�������,�_;,,-� ",,:;;';,,> f,_>��.,i.�,,�!>l!-�� ,.������e:�i.e�-:'1"-:�l'ãtlo,

(''!}ar-c1. ele, Andon iflãptista e "!,, administração liú'!:llica, gem que a"'Càri1ára reMe én dííttfo bf��d.. -:. o� :os�eplsõdios'" na vIg,a tau ,yáfi�s �ge:?aç,õ�s;
•

tr��s, un!a�\�Õ';e-;;:f�;-méÜ:-�S -��f:eta.

.j .. f!,.!tros homem; dessa es� como já demons�rara nas
aos altos e excepcionais do- gratula,Ções

-

ao' tiiuÍar ,da I brasil.e�.ra, d�sde os tempo'�l, mitinoo o amor a .peus, ·3 ,das de irt,itaçÕes cutâneas

tiTpe, cedo math'ugou para 'w:er, bléias legblat!vas a
tes de homern público, assi- Guerra.

' � '. coloUlaIs, onde se revela- veneração aos nossos maio, cansadas pela penicflina.

nalados na 'd d 'V'd 1 '�I nim amigos dedicados' e res e' a humildade consola "NdI"
a ',ida pública e muito jo- �ut1E':' exemplos memorá. VI a e I a

A a a 1':,lra se a armar

vell1; no Imperi-J f(,i mem- veis de hQUestid2.d.�, de zô Ramos. -

I

cheios' de ternura e amor à dor.a",que,�nterJae(}e e e�aJ�éi 1'-:' c�ncluiu êle.
.

,hr.::> da Assembléia Proviu- lo pe,�'l causa púbi:_ca, di A política deve ter em- FANFANI CAIU'
nossa terra e à nossa gente.' g�ro humano. Aceite v. As, irritações são Tert"s

- d penha em ressaltar os exem-
. No regime Imperial e na excia., a nOSsa comovida ( e afetam, principalnlente, o

�,ial de Santa Cat':irina. N? c ;':f{:'·cstura e :-le mo ésti:a
. República, ascendeu � A.:; .. tr .. ('os caractelÍst'cos d<: pIos, dignos-para que sÍr- ROMA; 31 (U. P.) _, O

República' continuaram a sincera admiração pelo a rosto e QS braços. O aspec-

1 d I vám de p"�;adigma a' vl·.la PI'eml'er Aml'ntore Fanfanl' participar de todas as nQs, cendrado patriotismo con' t0 não 'e', 'o este'tl'co, embo-
�)err>bléia Legislativa do Es- s''':c� f'c·r:;'ona i ade. Ga gou

:u

I' I
'

d' I nacional para que os ho- apre'sent'qu :ho)'e 'sua "l'enu'n, I

sas atividades, p�incipal que,vem/ envolvendo todof ,ra perfeitamente tratl'lvel e

ia(-0, que p asmc.u a erga- piW lm. to, to os os esca ões '

•.

nen m n t .

P -'d L
.. E"

'mente nas gloriosas força� os atos ministeriais". !"eIl1 perl·go.
r iL:-ção ,política de Santa da "ida política: Vereador, I s e assa erra, com ela ao reSl ent� Ulgl 1-,

-

�-�i��repre���& o l)eyu�&���cl,Sffi�� �pongWW�enood�� ��di,&po�q�aC�a -E--'--M----�E·----N----D----A---�--------------S:!U lVltinicípio d� Lajes Oh' na H{.pú,blica, 'i/ice-govec nos do País, se fixem, se
i J d.._;s Deputados, confor '

.

,

.

de havia sido_eleito iríten- o";.L'Cl'. Governa(ll�r do Se.l atenham aos exemplos das me era pr�visto, rejeitou

·.:Ir.·:te,municipal. E':i�lCO. Recolheu-se. mais personalidades que soube- uma moção de confiança ao

eq:���:i:��e�l:��:�::: �.� �::�:d:�:e;::::ito��a ��: ::: �::l��ard�:�a�:?Sil '�e;:n����t��veni -líder so-

'

concedendo �umeotos qU·loqu'-na·lsdign:dade, pessoa i, foi Pre- )'l!l'açâo e da gr.l�idão dos proveito para a ·Pátria. cial-democrata chefiou um U fi
.

'

� idE'nte daquela f�ssembléi.a' "1�.s coestaduanüq Na vid,:; Precisamente por esta cir- gabinete nitidani.ente anti- RIO,
_

1 (U. P.) - verá ser votado na Comis-· mis�ã'o, já estará articula-

Legislativa nos te�estuo- f r
ri\ rida, foi aquêle "ar� e- cunstância, o Partido So- (omunista que durou ape- A emenda que concede s�o de.Constituição e, �us-I do o Movimento 'dos Sel'vi-

sos dias do início da Repú- :,..:r-, 11 lar cujo lae é o mode c.ial Democrático exalt: .

à nas 11 dias, acreditando-�e ,aumentos quinquenais aos hça do Senado na prOXlma I
dore!,!, Pró-Quinquênios em

bliea Mais tarde compôs I io (),j'; virtudes pf:l"foais d fIgura do grande POhtlCO que a Itália enfrentará ago- servidores públicos de tô- quinta-feira, --sendo relator i todo b país com a definição
com Lauro Müli,e!', na Via !>cu chefe, dos S(".IS senti catarin�ns�, na certeza de

I
l'a unia nova e longa crise I das as categorias (emenda o senador Joaquim Pires. \ de assemblé�a's do funciona�

Govcrnadoria d'J Estado, a, rr.e:l10s cristãos do 5:eu pun
Contmua na Sa pago rolítica. 109 ao projet� 366/53) de- ,Ao se pr�l1unciar a Co- 'Ilisn:� federal nas diversas

,

reglOes.

• • • • • • • • .. • • • • .�.. .. .� �••••..._ ++ ...t +.............................. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. , �

.........................� -..+:
......., .......,...,..... �........,........... ........,.........,...,.............,........................ . "�. � . . . . . .., .- .- +� .- .-•••...,...., �

c .- --:"•........,.- -..-•........,•..,.......� I
Quem qller leia �or.nai;, do �io. de São Paulo e d�

O'
·

R·�" 'I
'llua acabaI' defil:il:ivamente com. o ,proble�a, �do racio- O RISO DA CIDADE· ..

autros ESlad(ls, nos ultmws aqlll t]l(gados ,_encontrara , namento de energIa no Norte. MaIS de 60 mlllloes foram ______

os programas com qtie os respectivos governos comemo-- I ma�o� Ia I leU'8 gastos, sem ,os res�lltados i'mediatos visados pelo empre- "

raram o terceiro ano de podcr.,O ponto alto de todos os
' endimento. A condusão, já encaminhada, das obras de

fes:ejos foram. as il1auguruçües .d�s ob;as realizadas no
. .' BraciÍlho téri� sido a s�l�ç�o. A. rede reali�ada, �té ago- '

'

)lel'lodo de lll!llS 'uma et.!ipa admmlstratIva. ' ra, resta praticamente lOUtIJ, pOIS se GCO-Í'rer estIagem o 0 I
. O de Santa Cntat';na \.Ião téve Eada »ara eniregal ,'acionamento voltará. Daí, sem dúvida, por que, no dis-

no uso coletivo c ao i:esenvolvimento do Estado. Esse ::plUllSOS se (! restante do nosso sistema rodoviário se a- curso de ante-ontem: o sr. Governador dedicou a, essa

NADA não é figura de dt' retórica ou reforço ,'e· expres- ('hasse, pelo menos, em situação razoável. Com varIas "ua frustrada l'ealização - a maior do seu govêmo ,

são., Es�e NADA é a realidade negativa; o ZEROJ;!�ia�o; I estradas-tronc� "em. estado, d� absoluto .abandono, peno� a�enas alft'umas �ncabuladas �nha�. O apedeutismo dá

o alga,rlsmo sem nenhum valor absO'luto; a ausenCía m· samente !.rallsll'avels nas epocas de, estlagem PO'rque os niSso.

tegral;. a neg�ção do alfa ao ômega; o Ílulo, na plenHu-jburacos já se comllnic�m entre si, e de tráficO' suspens.o
,

Com �mais vagar., retornal'emo� �o. programa das co

de vazIa do termo. '

I com apenas alguns liunutO's de chuva, essa paralelepl' memoraçoes de dO'mmg'o, nas quaIS, tIrante O'S aios de

,Sem objeto para comemO'rar-St e sem PO'der dar à pedização de dO'is l.rechinhos é anedótica. Representará, praxe protolocar e os momentos alegres da festinha

data qualquer ressO'nância na' opiniãO' pública" o sr. Il'i-I no -sistema rodoviáriO', uns centimentos ótimos ligando
I
(missa, recepção, retreta" alvorada, discurso, foguetes e

neu BO'rnhausen, desapercebido do ridícu'lo, vrO'gramou I n'iriO's mc�ros pé.'isimos. Seria providência cabível, ,se I fO'gos de artifíciO' cO'm chuva torren�iaH o restO' (14' lle·

um� série, enorm.� de pedr�s inaugu rais. PlantO'u·as, às I nuo �ol1stituisse reme?do do mais fino tecido i�glês". nos I (�ras' funda�entais e nenhu�a �

inauguração de o?ra re�:
duzlas, num coner-corl'e }llCaresco. Pedras fundamen- hllHhlhos rotos, e SUJos de uma calça de rIscl.ldmho hzada) eqUIvale a uma conflssao plêna de falênCIa adnu--

tais de grupos escO'lares e pontes que, segundo as suas! zUJ'J'apa. Que vale revestir estradas dos portos para' o nist.rativa.
•

)lrOmeSsas já deviam estar prO'ntos e, segundO' os seus interior, em trechinhos minimos, se é do inferior para Depois d'e três an'os de poder, o sr,Irineu Bornhau

discursos, já eslavam iniciados há muito tempo, sofre· O'S PO'r[os que precisamos de trafego permanente, e, se sen não pode apresentar n!Jdá de objetivo, para a data

ram um relançamento à dist.ancia e vieram enfeitar O' este é intermitente e precaríssimo? Ant�s de colocar as 'comemorativa. Fez um discurso violento e' dem�gógico.

íatlsto30 pl"ograma. Nesse humO'ristico menú, o prato de nossas rodovias em cO'ndições!_le conserva que 'não 'es· no qual repetiu acusações já pulverizadas e, como sen!'

entrada fO'i a pedra da barragem do rio Garcia, o.bra que trnngulem, comO' no momentO', a 'exportação, esses re"es- pre, imitiu-se na posse de empl'eendimentos alheios" pa·....

será realizada pelo Govêrno Federal, �través �lo Depar. timentos apenas servem para �ndicar a visão infantil ta enfeit�o seu pinheirinho c!.e nktal - murcho e seco,

tamento de Obras e Saneamento. DepOIS de feIta a bar- que O' gonrnador tem dos maIs prementes problemas ornado apenas de atavios emprestados ou surripiados. S.

ragem, o Estado fará a usina. A' essa'-época, sem dúvi- eatarillenses. Se S. Exa. persistir nessa sua polítiCa roo Exa., no dia propício à mostra do que fizera, nada tendo

da, outro será o ocupante do Palácio. Mas, ainda assim, I dO'V iál'ia, -de total abandorio das nossas estradas, ao fim para mostrar, pretendeu embair o povo mostrando O' que

já a impl'ensa palaciana, anuncia na pedra fundamental da sua administração, se concluir tais revestimentos, sa· ainda vai azer. Assim fO'i no 10 e nO' 20 aniversariO's do

do inicitl' 'da a<:ãO', do
-

Govêrno federal MAIS UMA bidamente demO'radíssimos, o Estado contará com, 80 seu governo.: Assim será, ainda, no próximO'.

GRANDE OBRA DO PROFICUO GOVERNO IRINEU quilômetros .paralelepipedizados e mais de 5.000 ;quilô. I Quando, no entanto, chegar ao último ano, S. Exa.

BORNjIANSEU!!! _

metrO's re,ve<;tidos de buracos e atoleiros! E o povo, en- I estará com um g.·ave problema criado:, não mais poder'á

O inic!o dO' l'Cvestimento ,a �a�'alele}líl)CdO's dos tr�. t,�o; tel'� 0'_, s.e.r.'lln�� e�l'n clamoroso d? G_ovê�·no..0 !ll'i: I cO'memorar-se cO'm pedl'as fundamentais, co� promessas

ch.ô3 �;:tl'eItn-Santo Amaro e ItsJal-Blumenau mel'ecerl!l InCHG ai e"la: a Ilgaç:lO da l'.:;de FlonunoPO'hs-Jolliville. p:ll'a o futul'o, . .

'

DIRETOR I �

Rubens de '

Arruela Ramos t
iEBENTE t

I
Dominlos - F.

1-d. Aquino]
.

-�� -----�.

3 - 'Solicitado, posterior-
mente, a confirmar sua re

solução, o sr. Jânio Qua
dros se recusou a fazê-lo.
-A vista desses fatos o

P.D.C..... reiterando sua fide
lidade 'ao programa da re-

novação política
no primado das

inspirada
virtudes

morais inconciliáveis'

"Com o êxito eleitoral a

qualquer preço - resolve
retirar a indicação do no

me ào sr. Jânio Quadr08
como seu- candidato ao go-

\

vêrno .do Estado.

CUIDADO COM A
PINICILINA

�le insiste em casar

com a nossa filha.
Diz que está rico,
com a sua proprieda
de.
Eú conheço essa pro

priedade. Não vale
nada. É um bloco de

pedi·a.
/

Mas êle foi nomeado
fornecedor oficial de

pedras inaugurais!!!

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAUO

"

JUIZO DE D�IT: D� : de�"nt� dias, o, inte- JUI�O DE r;I:'1: D� I �a n�ste�m�sdo .,,550 \" u l�O DE D:EI:O D� :as �e �9X15; 3 taboas
I EditaI

COMARCA DE BIGUAÇU I' ressados ausente e desco- �OMARCA DE TIJUCAS., ao Código Civil. E para !? 4a. VARA _ FEITOS DA I de lx9x17; 72 taboas de JUIZO DE DIHEITO DA

, nhecidos para acompanha-'
, __ r

• .,' I óto_fjm re�'U�rem a désíg�: l'-'AZENDA PUBLIÇA 'DA! lx9x18; 36 taboas de., ..
'

COMARCA DE TIJUCAS

�DITAL DE CITAÇÁO I rem os têrmos de proces- Edital de citação com o pra- raçao do dia, lugar e hora' COMARCA DE FLORIA- 1x12x13' 210 TABOAS de
COM O PRAZO DE TIÜN- so até final, sob pena de d' d' de i

I para' a .justlficaçãe exigidaI"
'

2'0 e sessenta zus, e mte-
i "

'

,.' NO'POLIS lx12x14; 1 TABOA de ....
TA (30) DIAS revelia, contestando, se ti- ressados ausentes e tlesco- _pelo art. art. 4<11 do Código ,

'

verem e que alegar, dentro
.

de Processo Civil, na qual fx12x15; 15 TABOAS de
nhecidos O, Doutor Manoel Barbo-

O Doutor Abelardo da Coe- do prazo da lei, julgando- 0everãó' ser inquiridas as 1x12x16; 5 TABOAS de ., O doutor Clovis Ayres

i:J. Arantes, Juiz de Direito se, afinal, procedente a ação O doutor Clovis Ayres
testemunhas Antônio Apo- sa de Lacerda, Juiz de Di- lx12x17; 107 TABOAS de Gama, juiz de direito da co-

da Comarca de Biquaçu; e expedindo-se _o compe- Gama. juiz de direito da co-
iônio Vargas, Zeferino Car- reito da 4a. Vara' _ Feitos lx12xx18; 5 PRANCHAS marca de Tijucas, do Esta

.Esuulo de Santa Cauirm«, tente mandado para a trans, marca de Tijucas, do .Esta- valho Netto e João Raímun- .la Fazenda Pública da Co- [de 2x12x13; 196 PRAN- do de Santa Catarina, na

na fórma da lei, etc. . crição no Registro de imo- do de Santa Catarina, na (.�o Dias, casados, aqueles marca de Florianópolis, Es- .

CHAS de 2x12xl3; 196
forma da lei, etc.

veis da sentença, que atri- f da Ieí t funcionários públicos e êste d d S' C
Faz saber aos que o pre-

- orma a ei, e c. . _
ta o e anta atarina, na PRANCHAS de 2x12x14,

Faz saber aos que o pre- buir ao suplicante o domí- Faz saber a todos quantos lavrador, residentes e domí-
f, 1 I' t

sente edital virem ou dêle
.

rorrna (e er, e c. perfazendo o total de seis-
sente edital virem ou dele nio do referido 'terreno. interessar possa o presente c.Iiados nesta CIdade, as conhecimento tiverem, ex-

I·
_, Faz saber que o presente c t it t t

conhecimento tiverem que, Protesta-se pelo depoimen- edit I d it
_ PUaIS comparecerao em JUI- en o� e OI en a e qua ro -pedido .nos autos número

- 1 a e CI açaq, com o pra- 1

di I d ,"

por parte de ARISTIDES to pessoa de quem queira d di 70 independentemente de e ita e prnneira praça (684) pecas avaliadas por
zo e sessenta las, VIrem I

'
,"'

HONORATO FERREIRA,' contestar a ação, por inqui- d I h' 't ti citacão Requerem mais com o prazo de dez dias vi- 'dez mil cruzeiros ('CrG>
- ou e e con ecimen o

Ive-I ". . .. A . I .

o,i' ..

por seu advogado Oswal rição de testemunhas, jun- re,m, que por parte de Atí- �u:, _depOI� de feita � [usti- rem ou dele. conhecímento l 10.000,00. A madeira acima

Pereira Baixo, lhe foi di- tada de documentos, perícia lio. Campos e s/mulher, lh.e ficáção, sejam procedidas as tivérern que, no dia 9 de! acha-se despositada ein

rigida a petição do teôr se- e por todos os meios de {oi dirigida a petição do teor citações pessoais �os �tuais Fevereiro, proximo vindou-Imãos do DEPOSITARIO
A.", que se processa peran-

guinte: _ Exmo. Sr. Dr, próva permitidos em direi- segui te: "E
'

d confrontantes Jose NIcolau , � d "f" 1 . - te' êste Juízo e cartório do
ln e. xmo. sr, r.

V' 1 Ad
'.. id t

ro, a rrente o edi ICI{) do; ..TUDICIAL cidadão Idalino
Juiz de Direito da Comar- to: Da-se à presente o va-j iuiz de direito da comarca.,

e ita riam, resi en es. .'
, , ,

; . ,<?scrivão que êste subscre-

ca de Biguaçu. Aristides 101' de dois mil e cem cru- '.
'

lugar Joaia local do JUIzado da 4a. Vara, a rua' Soares de Oliveira E para ve, que atendendo ao que
.

_A tília Campos e sua mulher no ,
r.'

• ,

Honorato Ferreira, brasi- .zeiros Cr$ 2.100,00. Teste- 1 A L d C I
imóvel bem como do repre-

VIsconde de Ouro Preto 62, que chegue ao co{}hecimen- elos autos consta, por des-
uona racy aus e am- .,

'

leiro, casado, agricultor, re- munhas _ José Joaquim pos, o primeiro dentista e a sontante do Ministério Pú- .) �orteiro ,d�s �di�OriOS do to de todos mandou

expe-, pach� proferid�'a:os dezeno-
sidente e

.

domiciliado na

I
dé Carvalho. João Honora- segunda de profissão do- .

blico e por editais de ses- JUIZO trará a público pre- dir o presente edital que
ve dias do mes .de deze�

localidade de Inferninho, to Filho:Franciséo Jacinto.. méstica, brasileiros, resi-I sentá �.60) dias dos interes- gão de venda e arremata- [será .afixado no lugar do I:oro, do. ano de Il}II �ovecen
distrito de Guaporanga, N. Têrrnos. P. Deferimen- dentes e domiciliados nesta, sados, mcertos e desconh.e- _ .

.

dé
.' ros e cíncoenta e tres, auto-

\,
çao a quem 'BaIS er e mais

I
costume e publicado na . . _ ,

murucipio de Biguaçu, por' to. Biguaçu, 7 de janeiro de cidade, por seu procurador ',' ciclos, para acompanharem A
rizou a venda, em leilão pu-

, lance oferecer s,obre a res- forma da lei. Dada e' pas-' 1...II·co, d
' b

seu advogado infra-assina- 1954. (Ass.) Oswal Pereira adiante assinado, querem a presente ação, por meio da L' os imoveis a aixo

d· it O A B Baixo. Estava selada com I deverá h ld pectiva avaliação de dez J sa,,do 1.1esta cida de Floria- descritos, com suas respec-
o, m�crI 'o na . . ., sec-, _ mover a presente ação de c.ua evera ser recon eCI o

ção de Santa Catarina, v:em, estampilhas estaduais no usucapião em que se pro-I
J� declarado o domínio dos mil cruzeiros (Cr$...... nópolís, aos dezenove dias tivas avaliações, pertencen-

com fundamento nos arti- valôr de Cr$ 3,50, inutili- pôem provar: 10 '_ Que Ô5, suplicantes..�ôbre o ahJQi�o iu.WO,oo), o seguinte: 1°� do �1ês de· Janeiro do ano tes à executada, que serão

gos 550 e 552: do Código Ci- sados. Em dita petição 'foi suplicantes são posseiros, I terreno, ficando, ainda, to- _ DOIS (2) VIGOTES DE de mil novecentos e cinco> i�vad.?s, a público, pregão,oe'
vil e segundo as regras dos exarado o seguinte despa=- há mais de trinta (30) a-I (1(,S citados para no prazo' 3 polegadas e quinze pés. enta e- quat;o Eu VINI-' v.fnda e arrematação,,' a

ar'tI'gos 454 'e< seguI'ntes do cho' A Como requer de Ilerial apreseI1tarem contes ,".
"

(ruem mais der e maior lan-
• '. ,-

. l�.'OS, por
sÍ e seus antecesso- '-_, .'

-

de altura, 10 VIGOTES de crus GONZAGA Escri-,
--

f' 1
.

Código d� 'p�oc�sso Civil, signando-se dili e horà 'pa- res, contínua e pacificamen- taçao e para segUIrem a
, I 'çG' o erecer, pe o porteIro

Propôr a ,presente aC"ão de ra a J'ustificação, Ciente o <.ausa até final sentença.
3 _polegadas por 3 polegadas vão, o subscrevi. ASSINA- ,dos auditórios,ou quem suas'

- te. - sem interrupção nem -

usucapião, provando, me- Dr. Promotor Público. Bi DéÍ.-se à pr�sente o valor de e 18 p,é"s de comprimento

I DO)
-,- MANOEL

BAR-l'
vezes fizer, no dia nove de

oposição de outrem, de um

diante prévia justificação, guaçu, 8-1-54. (Ass.) Abe- lureno sito"/:J lugar "Joaia" Cr$ 2.200,00 para os e!eitos (3x3x15) _ 2 (de 3x3x18 BOSA DE LACERDA, n'arço p. v., às dez horas,

o seguint,e: 1) Que possue, lardo da Costa Arantes, d�sta cidade, com quarenta ltgais. Protesta-se provar o _ 10); 4 TABOAS dé, 1l1,JUiZ de Direito da 4.a Va- no local e�,que se realizam

por si e por seus antecesso- Juiz de Direito. Feita a jus- e cinco (45) metros de fren- alegado coiU-- depoimentos polegada po 9 polegadas", ,ra. I
a� vendas em hasta pública,

res, há mais de trinta anos,

I'
tificação foi esta . julgada -'es e duzentos f; vinte e dois pessoais de testemunhas - por 13 pés de comprimen-I Esta conforme deterrrii�adas po):"�êste JuÍ-

pacífica, in.i�terruptamente po.r senotença do teôr"seguin- 1,222) ditos de fundos _ ou
documentos e vistorias, se ,

' zo, à porta' do edifício. da

_

to; 12 TA BOAS de lx9x14; O Escrivão P f't
'

M
..

I Dí
e sem opo�Içao, um terreno te. VIStOS, etc. Julgo por "ejam nove mil novecentos ne.cessário. O signatário des re eI ura umClpa. es-

1 l'd d I f h I t
.

'f'
. _ dA

1 TABOA de lx9x15; 5 ta- Vinicittns Gon.zaga ericão e avaliacão dos imo'-
na oca I a e n ernin o, sen ença a JustI lcaçaQ:" e noventa (9.990) metros ta tem sua resi encia nesta , _

,

distrito de Guaporanga, I produzida pelo Reqte, AJ 'quadrados, fazendo frentes, cidade, à Praça Getúli0
- - ._, ---- ..

E��D- l TA--L-----'--
- veis que serão levados a'lei-

municíp�o de Biguaçu,. de
I
ristides Honorato Ferreir, na estrada geral e fundos Vargas 4, �nde receb� cita-

\
Ião:, "Um t(\rreno, sito em

for g I d d para qu P od a ;ç
_

T }.Jpd'
.

São João Batista, com 20
ma Irre u ar, me m o e r uz os seu"" no valo da Joaia' extreman-' çao. ermos em que . e- JUIf:O DE DIREITO DA, da gel1al de Ribanceiras, se-

1100 metros ao Sul, onde: juridicos e' legais efeitos. I
.

do a Leste em t�rras de J0- ferimento. Sôbre Cr$ 3,50 COMARCA DE TIJUCAS guindo para Leste numa ex-
Letros de frentes, por 1'00

confronta com terras de Cite-se o Dr. Promotor PÚ-! sé Nicolau e a Oeste em di- de estampilhas estaduais,.' . _

/

I' tensão de 100 m. e cÕQfron-
ditos de fundos, ou seja a

Maria Laurind�\ de Je_sús; bli�o e os confinantes do. tas de Vital Adriani. 20 -.,.
inclusive a Taxa de Saúde, Edttal de lellão, com o pra- 1ando com terras da execu-

á)�ea de 2.000 metros qua-

300 metros ao Oeste,. -onde imóvel, por mandado. Pa�. Q f d lia.-se: TiJ'ucas,4 de dezem- d
'-

"
.

. dlados; fazendo frentes ao
- ue a re eri a posse per- zo e' vi,nte ,dias tada. Em sCSllida nova li-

'''éoÍÍf�onta com o morro do ra ciência dos interessad,os· . bro de 1953. (a) _José Gal-
.

�. :::t:1 com a estrada pública e

tencla, anterIOrmente, a nha em direção Leste-Oeste, '

Pavão,' 700 metros ao Nor- incertos, expeça-se; edital '17 C Ih lotti Peixoto':. Em dita pe- O d CI' A
fundos ao Norte com terras

-

.. 'vagner ampos, e que e \ outor OVIS yres com 20 m. de extensão, fa-
te onde, no sentido Oeste- na forma do art. 455 § l@ !'icára p/ morte de seu pai, tição' foi exarado. o seguinte Gama, juiz de d�re'ito da co- 7endo limites também com

da executada; extrema a

L t f t t· 'd{) C d d P
.

c· '1' d h "A d' Leste com terras de Jose.'
et e, con ron a com erras o.' � roc. IVl. Martinho José de Campos, espac o:' ." eSlgne-se mar.ca de Tijucas, do Esta- terras de propriedade da

de Mano 1 d T I
'

d Custas af'nal B'g d t
' t'f'

_

f' !- uciano Gonçalves,' avalia-
e e ,a, ·on e

,

. 1 . 1 uaçu, l'm mil novecentos e onze a a para a JUS I Icaçao, eI- do de Santa Catarina, na e:xecutada; a Leste extrema

b t'd N t 18 1 54 (A ) A1...·-1 d t
-

, .

't' \ dó por vinte e cinco mil crU-
que ra no sen I o 01' e-

'

- -. sS. ue ar o (1911), época em que êste as as necessanas m nna- form'a da lei, etc. com terras de herdeiros de ,

U 'd'
Sul com 150 metros con- da: Costa Lrantes, Juiz de falecera e, há trinta (30) a- ções. Tijuca,s, 12-12-53. (a) .

' zelros. ma casa constrUI a

f I
José Luc.iano Gonçalves,.dr' I b t d t Ih

frontando com terras de Direito. E para· que che- 11OS, Wagner precisandomu-' Clovis;Ayres Gama, juiz de Faz saber aos que o pre- numa linha que vai até o : IJO os, c� e� a � e as,

B ta D·
.,

d- gu a h' t d
'

'I d' 't" F 't 't'f' . ..

- nao tendo com.partImentos,
en IOnlZIO, on e que-, e o con eClmen o os dar-se 'para JÔlnv,.ile ttans- �eI o.. eI a a JUS I.Ica- sente edital virem ou dêle R o T Jucas' a N t f

.

_

I I' , o 01' e az
d t' d ' .

t I
_

d
bra no' sentido Oeste":Este interessado�, passa o pre-- feriu, definitivamente, aos çao, fOI exarado o segumte conhecimento tiverem, ex- fI:-ente com o Rio Tijucas; a

es �na a a ms a açao a

com 400 metros confrontan- sente edital com o prazo �uplicantes, a posse do refe- despacho: "Faça-se as cita-
t pedido nos autos número' Oeste faz extrema com ter-

indústria de tecidos, avalia-

d t d B t d t· t (30) d' bl'
- "d'

..

I da por cincoenta e cinco mil
o com erras. e en a e rm a

_
las, pu 1- rido imóvel em vista do pa- �o.es requen .as na InICIa,

I quatorze,.de �ç�o executiva l'as pertencentEs a Joaquim
D'

..

E t 150 d f' d f d t d
cruzeiros. Uma casa, cons-

IOmzlO; ao se me- ca o e a lxa o na orma a gamento de duzentos cru- l:l an o-se, maIS, o represen- movida por Jerônimo

Lin-I Geraldo,
numa linha que

t d f tI' D d d t l t d D
,.

d U
. _ truida, parte de tijolos e

r0S, on e con ron a com e1. a o e passa o nes a 'zE-iros (Cr$ 200,00) que lhe an e o. o,mln.lo a.,...
mao dolfo Rosa contra a Firma vai do Rio 'Fijucas até a es-

a t d· 2) Q S l' C'd d d B' F1 I T parte de maaeira, adaptada
,es ra a, ue Q up 1- I a e e Iguaçu, aos foram entregues. 30 -.,. Que :�m o1'lanopo IS. lJucas, "Indústrias Reunidas Rosa trada geral de Ribanceiras,

cante sempre usou o citado ;int� e um, dias do m.ês de
I llais tarde, há vinte e três 18 de janeiro de 195�. (a) S. A.", que se' processa pe- aváli'ado por Cr$ 5.000,00,'

para a ins,talação da indús-

t I 3) d d I CI
.

AG" E
' tria de Fecularia, avaliada

en'eno para avoura; JaneIro o ano e mI no- Lnos, achando-se Wagner' OVIS yres ama. pa- rante êste Juízo e cartório úma casa de material em

Nestas condições requer a vecentos e cinquenta e qua- doente no lugar "Morretes", ;'J. que chegue ao conheci- do escrivão que êste subs- perfeito estado de cons;rva- por quarenta e cinco mil

V. Excia. se digne designar troo Eu, ORLANDO �O- io Estado do Paraná, para :nento de. todos e ninguem creve, que atendendo ao que I ção e coberta de telhas, ser-
cruzeiros". E para que che-

d' h 'rI' MÃO DE '!<'ARIA E
. 1

A
/ gue �10 conhecimento dos in-

la e ora para a JUs IlCa- J., sC.P- .únde havia transferido sua I. possa .

a egar, ignorancia, dos r,.eferidos autos ::!onsta, vindo para residência, a�a-
_ ,. .A .

d
_

f d fI f d d
1 ... ressados e ninguem possa

çao preVIa, cQm ClenCla o vao, o IZ , a logra ar e resi,dência, a seu pedido o� man ou expe Ir 'o presente. pro despacho {proferido aos liada por Cr$ 15,000,00. Ou-
t t d M·· t' b

.
.

dI' fd'
. L""ar ignorância, mandou.

represen an e o· mlS e- su crev1. suplicantes remeteram-lhe e .ita que sera .a ixa o na de;zenove dias do mês de tra casa de material,_ em
o

rio Público, ouvindo-se as, Biguaçu, 21 de janeiro mais a quantia de duzentos ,,('de dêste Juízo, no lugar dezembro do ano de mil no- f't t d d
expedir ó presente edital

I I
per €1 o es a o e conserva-

,que será afixado' na sede
testemunhas abaixo arrola-· de 1954. cruzeiros (Cr$ 200,00), ten. ��ü cost,ume, Íe publicado na vecentos e cincoenta e três, b

-

d
- -. I (A ) ABELARDO DA

ção e �o erta de telhas, ser- dêste Juízo, no lugar do cos-

as, que comparecerao m- ss. Jo o mesmo. falecido pouco forma da lei. Dado e pé:ssa- ,autorizou a venda, em leilão vindo para escritório, ava-

depe,lldentemente de inti-I COSTA ARANTES � Juiz tempo depois; e como se tra- Jo nesta cidade de Tijucas, público, dos imóveis abaixo liada por Cr$ 8.000,00". E

maç�o. Requer, ainda, que i
de Direito. tava, naquela época, de imó-, .;05 vinte e um dias do mês descritos, com suas respec- para que chegue ao conhe

feita a justificação da posse i COl'lfére com o original irél de insignificante valo� do janeiro do ano de mil no- tivÇls avaliações, pertencen- ciménto de todos os interes7
e julgada a· mesma, se dig-: afi_xado no lugar de costu- ,l transferência para os su- _vccentos e cincoenta e qJa-, tes à executada, que serão sados e ninguem possa ale
üe V. Ex.cia, mandar citar me. ( plicantes fôra apenas ver· troo Eu, (a) Gercy dos An- levados a uúblico pregão de gar ignorâncTa, mandou ex

os confrontantes conheci-: O Escrivão, ORLANDO bal, como é público e notó jos, escrivão, o dactilogra- venda e arrematação, a pedir o presente edital, que
dos e por edital, com o pra- ROMÃO DE FARIA.

.

rio, e, por conseguinte, dita fei, conferÍ e subscreví. (a)'1 quem mais der e maior lan- I'..e.rá afixado na, sede dêste vecentos e cincoenta e qua
posse pertence de boa'fé aos Clovis Ayres GamQ., juiz pe ço oferecer, pelo porteiro Juízo, no lugar do costume, troo Eu, Gercy dos Anjos,
,,�plicantes, há mais de trin- direito. Está conforme o ori- dos auditórios ou quem suas e, por cópia, publicado uma

I
escrlvao, o dactilografei,

ta (30) anos, pela maneira ginal afixado na sede dêsÍt vezes fizer, i10 dia cinco de (,1) vez no J'ornal "O Esta- conferí e subscrevÍ. (a) Clo-
indicada. 4° _ Que;� em vis- Juízo," no ll,lgar do costume, março p. v., às 10 horas, no do", de Florianópolis. Dado

. , c ,vis Ayres Gama, juiz de di�
ra do alegado, o� suplicantes :Abre' o Iqual me reporto e local em que se lealizam as � passado nesta cidade de' )'eito. Está conforme o ori-
qLJerem legitimar a posse ·dou fé. Data supra. O escri- vendas em, hasta ,pública, TiJ'ucas, aos qui�ze dias 'do 1 f d

I
-

. g;na a ixa o na -sede dêste
.
vão: Ge1'cy dos Anjos. ' determinadas por êste JUÍzo, . mês de janeiro do ano de , ' I d

____'.-_'.__ ,

'

. às portas do edifício da Pre: _rriil novecentos e cincoenta
"UIZO, no ugar o costuro,e,

I'
'bre o qual me reporto e

D
' feitura Municipal desta ci- e quatro. Eu,'Gercy dos An- d f' D

AI d C Iii'
ou e. ata supra. O escri-

r." va.ro·, e arva o dade. Descrição e avaliação )OS, escrivão, o dactilogra- vão: G�rcy dos Anjos .

I
dos' imóveis que serão leva� feL conferí e subscreví. (a)

Despede-se dos seus clientes e amigos e
_

comJ�ica dos a leilão: "Um terreno, Clovis Ayres Cama, juiz de

que tendo seguido para o Rio de Janeiro onne perma- dto na sede do distrito de âireito. Está conforme o ori

Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros, IJecerá durante O ano de, 1954, fazendo Cursos de. Es- S. J. Batista, desta comar- r!nal afixado na sede dêste
ao lado do gruno escolar "Presidente Roosevelt", com I pecialização, est�- l'lodnteiro dispô�' fio que permitam os
F. i ca, com 21.3�0 m .. e com as

15 metros de frente, are� de 400 metros quadrados" ser- . seus limitados prestimos.·, '"
'

-

vidos de agua encanada e luz. r
'

. seguintes confrontações:

.' . I �'ndere4d: Rua Anchieta. 16 - apart. 1104. Leme 'J Frentes, ao Sul" numa ex-

Informações no local com o sr, Gilbé'rto Gheur.-
•

RiO' - Tê!. 37-0528, .. tensão de 38,30 m. na,estra-

c"�,'

�uar�nta e um, de ação exe

cutiva movida por Marinho

Edital de leilão, com o pra
zo de vinte dias

Laus contra a Firma "In

Jústrias Reunidas Rosa S.

tume e, por cópia publicado
uma (1) vez no jornal "O
Estado", de Florianópolis,
na forma da lei. Dado e pas

sado nesta cidade. de Tiju-
cas, aos quinze dias do m(�s

de janeiro do ano de mil no-

B R I T A·D O R
Vende-se, acompanhado de motor a ex

plosão,
Capacidade folgada de 3m3 por hora.
Tratar na "A MODELA�",

...............................!•••••••••�••

Lotes a venda Atenção
Casa de família, aluga-se

� ,

quarto com café pela ma-

nhã a rua Conselheiro Ma-'

JUÍZO, no lugar do cç>stume,
"ôbre o qual me reporto e

dou fé. D�ta supra. O escri

vão: Gercy dos,AnjQs. fra n. ,93
-- = ._-_ - -

i"

_L.-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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19'54 é O' ano flue marca O' 300' aniversário da atividade comercial em Florianépolis da firma
pro i}rietária de À. MODELAR, e como início das comemorações que serão

diversas, está sendo realizada
"'l:"�': _

,

.

-

.
'
",

Uma ,r.ande venda e5pe�I.1 cI- V.rio
I .• �

,

, 1(- \

10·1�
15-1.
,15 ·1·
2�·t.
251.

em maillots -- shorts -- calções -- camisas --

�
!
� -

J
i' �

.calças sport -- tet(lOS de verão
-; �

� i
!

1 \

'COM QS SEGUINTES DESCÕNTOS:

em t040s os .lindíssimos vestidos .de algodão, linho e seda.

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

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite.

em tôdas as seda� lisas e estampadas. Esse des conto ,formidável representa 'fielmente a

decisãode acabar definitivàmente com 'a secção de .sedas,
,

'
'

, .,

DE 10 A 30 DE MARÇO: DE IODE ABRIL A 30 DE JlTLHO:
A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ÉSTOQUE, inclusive das grandes no
vidades' DE INVERNO' JÁ ENCOMENDA
DAS.

Venda excepcional de 500 conjuntos de cO'I

chões e travesseiros DIVINO com 100/0 de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!
-

, ,

\

� � [Iavia-Mltlr "Carl Heelcke»
• •

RAPIDEZ, - CONFOHTO ,_ SEGURANÇA

"

I' 8AHCOdeCRÉ�ITOPO'ULARI', e AGRíCOLA I
, I

- � d'la,}QlYI.d ,16' ..
" ,

FLORIANÓPOLIS - 5ró..e�ró.rlno. '

ltajaí Ri,o
VOLTA
/SantoB

-,

NO LAR ..·E NA SOCIE-DADE /iélge'l;,; entre FLORIANÓFOLIS e RIO DE JANEIRO
r�scala&: intermediárias em ltajaí e Santos, sendo,

,.c:,'ilt último apenas para o movimento de passageiros,

"-''k vida é Uma constante

�ll.rQ�a, e-:terp muitojnais cíonário federal>

'fôrça do que nós, pois nos Joaquim Blumemberg.
mantém debaixo de seu do

mínio sem nenhuma' capa
cidade de reação.
Quando nos mima e nos

Ciro da Costa Ribeiro
João D. Bernardi, do al-' Castro Ilve.s

to comércio local.
Carlos Moritz

, Euclides de Almeida
Ten. Edison Batista GaI

vão, residente rio Rio.

Lúcio Corriero.
Hildebrando 'Nunes, fun-

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
/

Bercides Tolentino

João Guimarães

Série 'Grandes Vultos I

das Letras", N° 15 '

\64 págs..Cr$ 15,00
, Edições Melhoramentos

; Castro Alves, o poeta da
r- � - '"' .". - ..

,

abolição, o' "Condoreiro"

que' arrebatou a juventude f

com a- fascinação de sua.'
lira privilegiada de -engí'an-,

de
decimento à pátria, a liber

dade e a mulher, continua

\

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

NEM INVEJA .

NEM PIEDADE .

IDA

Fpolis

Escola Técnica de Comer
'cio Sena Pereira

/

Estreito ,básico: 2a quinzena de fe-

Inscricã� aos exames

de�'
vereiro.

J!,.d;riissãp ,,ª9.J>w;úr.O:�1o;-� �5 Informações._in_.scrição e._

de. 'fevereiro. matrícula, diàriamente, na

Matrícula aos básico e Secretaria, da Escola, das 18'
contador: 1° a 28 de feve- às 19 horas, no edifício do
reíro,

-
-

"

I Grupo Escolar '''José Boi

Exames de admissão ao
"

teux", no ESTREITO.

SENHORA:
'

......... ; <
,

-

5/2 7/2 12/2, '13/2
16/2 18/2 23/2 '24/2
27/2

enche de, venturas e rique- Souza, esposa do sr. Ernani
vivo na alma dos brasilei-

. de muito Tolentino de Souza.
zas, precisamos ros porque suas obras são
�ontrole e disciplina, por- imortais.
que isso não durará mui-

-'

João Guimarães escre-

to. .. A vida que nem é

Pre"elto do Dia veu para a Melhoramentos RÍJa: Deodoro --- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

tão má, nem tão bôa se en-, \I

I a empolgante biografia dês:1_
.

carregará.. ela mesma, de I te grande poeta que colo- brasileira, o estilo brasíleí-] 'AI A V I S O
nos tirar um pouco de toda ALIMENTAÇÃO NOS

'COl� sua pena a serviço da oro e o' tema social brasi-, aga-se.

essa felicidade, pois não I CLIMAS'QUENTES
I h ll

-

"d
'

) J'
. Sob contrato ou vende-se EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL

f
'

apo Iça0 a' escravatura, eIro.'
,

BÁSICOlhe interessa que nad�mos i . . tachando- a escravidão . de

f'
Esta biografia de ·cAS- a casa n? 101 - Rua Gen.

em ventura: prefere br.ar-, A quantI.d,ade e a qualí-
i, "Mancha' na América". TRO ALVES da autoria de Valg-a Neves - Estreito Inscrição: de 10 a 15 de fevereiro.

nos sempre alguma coisa, I �lade .

de ,ahme�tos a se;em, Castro Alves desde' os João Guimarães, pincela- recem-reformada, com 3 I Realízação dos exames: Última dezena de fevereiro. -

.

t r nossa' inseridos varia de acôrdê ,

. . I d . 'd- d
. 1 dpara expenmen a b

I verdes anos sentia fervi- as rapi as
. e, uma eX1S- quartos, sa a e jantar, co-

t d com as necessidades do 01'- . .
• .;. '1von a e...

..
' Ilhar em SI a necessidade da têncía curta em anos mas zinha, amplo quinta, insta-

N� d mos provocar zamsmo. Nos climas quen-' - "l··f d rod
-

1
. , .

1 tao eve b·
_

' luta contra a opressao a 1- ecun a em pro uçoes, en- ação sanitária comp e a"
, .

quando estamos nos tes e nas estacoes quentes
'

,
.

. 'b .

á d dá êd _J
Inveja ,

,

'

.

I
berdade humana, a explo- _rIqu!ce so remaneira a re- ,gua encana a a re e ',10

Ih ríodos nem do ano o organismo des- - b'
.

d", "G d dme ores perrouos, ,

'. raçao do raço escravo, ma- noma a serre ran es Estado,
piedade quando a sorte prende relativamente pouca I nifestando em tôdàs as 0- Vulfos das Letras", das E-'
- 'f oreca energia. Nessas condicões. di

-

M Ih
'I'ratar ao lado.

nao nos av
"

. .

. _.
_

' 'portumdades sua repulsa a, IÇOe,s e oramentos,

ver-ISILVIA. (APLA) a alIm;ntaçao sl�ples e ?a- tão negro mercado. ,dadeira jóia na literatura
_...... � �-

tural � a que, �1iUS convem. I Existência marcada com de nossa terra. O autor es-
A •ANIVERSA'RIOS: Procure ahmentar-se de

o sinal do sofrimento físico tuda os passos fecundos do dência de José de Alencar
acô1·do com as necessí-

Ih b
.

ti
A • 0- ta baiano a' mais bela e Machado de Assis relati-

d d d
'

que e a reviou iranica-. p e ,
- I '

a es o órganismo,
mente os dias de vida le� voz da poesia das Améri- va a Castro Alves, são im-

p1'efe1'indo os Q.limentos "

• I
t t d t' d

'gou, entretanto, à posteri- cas, e apresenta amostras por an es ocumen os 'a

dade obras sublimes, do felizes das realizações lite-I biografia alvesiana, ora
, __.. _

mais puro lirismo. Inte-. rárias desde os primeiros publicada.
grou-se definitivamente no : suspi:os p�éticos até a im_I Em tôd�s as livrarias ou, Curso São ViceD te de Paulacoracão da Pátria criando I pressao postuma de suas pelo ServIço de ReembOlSo' '

.

rio d'izer de José' Oiticica;, obras. Ilustrações numero- Postal, nas EDIÇõES ME- Curs? primário � Equiparado aos grupos escola-,
• - I 't t LHORAMENTOS' Cai res,_".. DIretora: EUDORA SCHAEFER MEY,ER -

essas tres coisas que nao
I
sas em que re ra a� s_e�s ,

" .

. -=- -1_ abertura das aulas: 4 de março _ início da matricu-
existiam na poética nacio-, pendores para a pmtura e xa Postal 8120 � Sao Pau-' la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde de
naI antes dêles: a paisagem' a inserção de correspon- 10

"

Ouro Preto, 123.

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

_ Para m� informações dlrijam-se à

EMPR�SA NACIONAL DE :�AVEGAÇAO HOEPCKI l· academia de Coureio de
Santa Catarina

•

Transcorre hoje, o ani-

leves, pouco tempera
dos e de fácil digest,;J.
- SNES.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Inscrição: de 10 a 15 d-: fevereiró.

Realização dos exames: Última deze�� de fevereiro.

MATRiCULA AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

DAGOBERTO WALDA
,

RAIJCHE

Durante o mês de fevereiro. '

Início das Aulas: 10 de março.
Informações: Avenida Hércílio Luz, 57 - das 17 às

19 horas.
'

versário natalicio, o jovem
Dagob::rto Walda Raijche, -----,

_,-_._--.

funcionário da gerencia de '

dO.ES'I>\DO, a que� com-1Ven e-se
prlmentamos

um terreno de fachinal com

uma área de 5.000,000- m2.
tendo um ·pequeno engenho' I
de serra, madeiras de lei e:
de qualidade, um Pinheràllpara corte, 3.000 aproxima
damente, boa pastagem pro
vida de água abundante,
terreno de planta ' cercado'
em parte, casa residencial

confortável com agua en-

José. Câi1dido da ,Silva, canada, situada na Colônia

Fiscal do Imposto de Cón- Leopoldina - Alto,Bigua-
sumo, no'Rio de Janeiro çu.

Ala"is'i'o 'Almeida Gonçal- Tratar com o proprietá-
ves; comerciário ,

' I rio - Wilibaldo Deschamps.

IZIS PACHECO

Ocorre ,hoje, o aniversá

rio nataHcio da galante me-

AVENTURAS 00 ' /ZE-MUTRETA
, .

•••

SENHORES:

/

ABAIXO
WAlPEMAR. j

� É iJ/V1 _

.' M/lllI/fljJ/?(J
,. '1'1'/
,

.

nina, Iziz Pacheco

FAZEM ANOS, HOJE:

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preeo�E�:ç��ntel�zurra�e��a�ZadiagO_I[m março a primeira rB�ata.
- Vico será a -maior aquisição de todos 'Os

ual pela direita.

f
j •

I d
.

�tempos -. Olaria x Avaí, o cotejo que' vem
Dia 10 do corrente o A-

0, IC'la �'

a.. t.B·mpo_ra' �
�

-, vai realizará seu primeirsendo aguardado c'Om entusiasmo
� .. o

interestadual, no corrente

"no, enfrentando o podere
lcdicação do, pr �:,,�,.' L Os-guel Hermínio Daux. .Sr.- so conjunto do Olaria, do De fonte digna de todo,

I aldo �\I[t ira. :?,undo o técnico Osvaldo [fio, num embate que des- crédito fomos sabedores
, .....; ('.'uando em !l. «ando Meira, se concretizado o in- . "1" que a primeira r g tJ� já desperta o maiof' en- . c.

'

. e a a

realiza ensaios .Jísicos e co- grosso de Vico nas fileiras tusiasmo. ,;.fj, .al de remo da tempera-
letivos, preparando-se para avaianas, o quadro adotará

: ElS lutas vindouras.

O .interêsse do grêmio
, "azzurra" de conquistar o MAIS UM GRAND_E REFORÇO 'PARA O - "

I • .� ___.
�

tetra-campeonát� da cidade C. R. ALDO LUZ . � ,�.

1é enorme e para tanto. nâo A J eportagem do "O Es- A <ar)uisição elo ":ortE"

pouparão esforços os joga-I' tado Esportivo" foi sabedo- "r.ower" por oerto VÜ'{\ for

dores, diretores e associa- ra, ôntern que o remador talccer <'llormemente:3 e-

I
. I

dás do querido grêmio alví- Walter Santos, integrante quipe. do campeonissímo I

celeste. Novas aquisições í do "oito" do Clube Náuti- que Ú'� rc esmorece na sua'

. erão feitas vizando refor-I, �;') "Frunoisco Martinelli" luta para elevar cada vez

çar o quadro. Entre elas que disputou as regatas 'em mais o nome do rem') bar-

Desce a saida de Nizeta citamos Vico, o I�édio di-' São P8ulo,' acaba de trans- riga-ve- de.

que a oíreção técnica do reito avançado do América,' ferir, ,·e r.ara as hostes do Pcral.sns, pois,' a') Aldo
r.lantel avaiano vere. sendo, que deseja ingressar no clu- Clube de Regatas Aldo Luz pe la explêndida, aqui-
cm'O.}iadd á iÍÍtt,:::;j, ( i? e be presidido pelo sr. MI- LU7. ' sição.

Os esportistas áinda "se IreCtirdám com saudade do

�siIuadrão do Caravana do I
Ar, Esporte Clube que há

I-, s�is an?s �trá� fez�mis�r�a: .

'-'no,5
. gtam;ido's�da nossa' ilhá;

/ítcnd� rev�lado; 'entl'e ou-.'
� tros, os nome's,âe Leônidas, I
''''atualmente no América, I
Sanford, que prossegl\e, I
brilhando no íoot-ball para- I

,

i

naense; Waldir; Morací, i
'Adão e Manara. Extinta a!
parte futebolística o Cara- :

vana ficou quasi no esque- :
cimento, apenas sobressain-

'

do-se nos esportes da Fecle-
'

"racão Atlética Catarinense, i
� ,

1

como o basquete, o volei e
.

o atletismo. - i
Agora estamos segura- I

I
.

mente informados que o
1 'I'ourinho, que voltará

Caravana do Ar p�·.etende a desempenhar
-

Iun- I

fazer SEoU, reapareCImento, -

d té :

l"d f b 1" p çoes e ecmco I
nas I es ute olstIe�s. a-i -. I
ra tanto existe um movi- i

I Dirigirá-rnento na Base Aérea de da F. C. F. o simpático grê-
Florianópolis, onde foi =. mio caravaneiro, Entre os

'O

dado, no sentido de fazer que pretendem soerguer o' Ontem estivemos na Fe

voltar á -divisão prin�ipal
'

Caravana do Ar figura o sr.) deração Catarifiense de Fu-
----------

.

....._,. tebol onde colhemos infor-

-VITIMA DE ESTÚPIDA AGRESSÃO O mes a respeito da vinda do

PLAYER WALDIR FOI HOSPITALIZADO árbitro carioca Adelíno 'Ri-

Prof . .Osvaldo Meira

-------------"-,_-----------

ia será realizada no próxi-I de Santa Catarina
no mês de março, com a

I
Como das vezes anterio

oarricipaçâo de todos os fi- res a competição náutica do.
iiados á Federação Aquática próximo mês promete acu-

'sal' o maior êxito.

ZE' DO MENGO

roso "player",

Tourinho conhecido, técnico
,i árbitro co� uma folha de

I T"\R ... não estríamos P.

AMÉ-,
_

qui, de apito na boca, a mar
'car o íoul ...Será contratio o arbitiU-adelino

• #
.

Ribeiro de Jesus
o VASCO NA
RICA CENTRAL

xxx

- Os paranaenses pe�'
del:am para os gaúchos em

Curitiba. A:�cra terão que
11" a PÔJ.'t�' Alegre para (,

:;eg,mdo jogo. Claro que, a

capital gaú. hu, para os ra

pazes dos pinheirais," não
vai ser nennum pôrto ale

gr,� ...

mo, 1 (V. A.) - Foi &

diado (I embarque do Va5-

co para a sua maratona pe
los gramados da

'

América
Central. Como se sabe, ')

dul)e ::ru2n:adn� fará 17

visitará

o conhecido apitador carioca joiüs
tal no corrente ano

dentro e fóra da' Capi-

leigos, sendo que
taxa de Cr$ 1.000,00, cujo I Aprovada a sugestão do cinco países e permanece
montante seria em benefí-, niãioral efecefeano, tere- rá Iora do Brasil dois m=

cio dos clubes d� Capital. mos, no corrente ano, jogos ses. Segunde o roteiro ()

Nosjogos amistosos rea- dirigidos pelo sr. Adelino Vasco fará duas pelejas em

lizados por clubes da Capi- Ribeiro de Jesús, cuja com- Costa Rica uma na. Guate
ta.! ou do Imbituba, seria permcia já ficou comprova- mala, oito nc México, duct;,
cobrada a taxa de Cr$ .... da nos jogos que apitou no na Colo:11bla e (;fuátro no

:300,00, a. qual seria junta- Campeonato Carioca de 'Peru. .

da aO_I')10ntante acima .�efe- Futebol.
'

I A nl)ta lÍlte�essante r�la-
rido. '. , cionada C0r\J a excursão do:>

cl'Uzmal1 inos diz i'espeito ao
.

,:cguro de técnico e jogado ..

re,;;: 21 m:Jhões de cruze}·

xx...

- Gostei muito da fot »
grafia do nosso ilustre go

vernador, dando um ch�t�
numa bola lá cm Urussàn
ga. Dizem que S. Exa. nã)
a.certa no couro... In!J.:liz.
mente, naquele instantaneo,
.!ão dá para, n gente ver se

S. Exa. chutou fOla ou fez
() golo ...

Segundo iOOubemos, o za-
beiro de Jesús, para dirigir

gueiro Waldir Vidal Fonse-! jogos nesta Capitar durante

ca
.

cUJoo ingresso nas host�s : todo o ano de 195(
, '.

avaiannos é questão de dias, I' ,
Ate�:ioso �omo sempr:,.o

foi, em dias da semana
sI. HelIo Qumt, secretano

'; assada, vÍtirIfa de estupidd
I da, enti�ade, forneceu-nos

agressão por parte de dois todos os detalhes.

i�dividuos./O ótimo player A sugestão para a contra- APROVADOS OS ESTATUTOS DA
em consequencia dos muro tação do árbitro em refe- FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
1'o-s.....qu� lh<� foram aplica,. rência partiu do próPrio FUTEBOL
(los ficou gravemente feri- presidente da F. C. F., sr., _

O
.

M 11 .,

h
. Jnforma-nos a F.C.F. que, conselheiro-relator coronel

do em pleno rosto, o que' S111 e o, que Ja aVIaen-. _, .

t d t d· t
l'eumdo em sessao plenana, Urs.ini Coriolano, aprovou

motivou o internamento no
ra o em en en nnen os

j'
.

\

f' d d
le81izada em 23 de dezem� o llOVO Estatuto da entida-

ilospital de Caridade, 'onde com -o re eree quan o o.
.

.

, .

t 1
-

d
I bl'o do ano passado, o Con- de controladora do fute-

foi colocado 'fóra de. peri- Jogo en re as se eçoes e ; .. 0"'"
. ..

S t C t· E" 't
�e.',JO NaclOnal de Despor- boI ",111 Santa Catarina.

au a a arma e Spll'I o
.

.

Santo, realizado n�sta Capi- � L0S, em paI'ec�r n. 776/ do

I/tal. I---_....._----
.

MINAS, 3 X - Ficou escl�recido, na reu- ,.
.

I
�. PERNAMBUCO 1 nião do dia 25 de janeiro

I
RIO GRANDE DO SUL 3 X PARAN.!.' 2

I O ouho prélio importan· último que cada clube fica-

i te da lodacü:. de domingo l'ía obrigâdo ao pagame�to No est-:íclio "Duiival de buI dos rapazes dos pam
I pelo cert2111<c nacio;lal de de Cr$ 600,00 mensàis. De� Drito") e:1, 'Curitiba; o sélc-I r'as foi &liSpicioso, ,Pois Jo-
fut.ebol {t'''é lugar.em Belo cidido ficou ainda que o sr. cionado g<'lJcho de futebol grou �e'1cet poi' 3 x 2 no

HorizOl"tt, onde os lllinei- Adelino_ RibEiro de Jesús fez sua e'kt!'eia, ante-ontem, redutO" do adversário. Do ..

. I

1'os conseg'vira,ll1 levar de pogeria apitar jogos refe- enf�'entan(io o selecIonado. rPlingo pióximo, em Port,)
v0ncida os pernambucano�' rent�s ás demais li�as �il�a-l�pa��n�e;j'iC, �encedor d;.IE, Alegre �<elá realizado o �8-

P91.':;1 x 1. ' das ét F.C.F., medlanti:! a' b:uano:;; e caplChabas. O de· gundo j.:Jgo.

xxx

O Olaria vem aí pa�a
, nfrentar 'o meu A;.:.aí: Não
0stou gostando nada disso,
depois.que o esquadrão a?:...

recebendo tijolada� e mai"

tijoladas. Agora, por.. cima

1'0S.

7urra andou pelo interior

go.

. disso, ainda vai

ltma olaria, inteira?
xxx

- O lVIosiman, depois de
brilhar em Pô"to' Alegre"
está todo toHvencido. Mall-

,
. '-(Iou-me um recado pelo
,JNVI0.TO; 'Qui!-',(· haolor

�'omijo. .. Cl!it.lad.:,. '. velhi
nho, quê ·Ui'l l�rul-Ó pode

receber

posar na tua 5t'!)" 'e ..

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Trigtl· da .J'urqJÚa. a ,75
Dólares a Tonelada .)

LONDRES, 30 (U.P.) vou a compra de um petro-
O boletim bimensal do Es- leiro de 1.200 toneladas que
critório Comercial do Bra- deve ser construido em

j �O Clube de Excursões da
. sil, anunciou que êsse país Glasgow, por 237.000 libras, .Ilha tem o .grato prazer de

vai importar da Turquia para a frota brasileira de "convidar o povo florianópo-
150.000 toneladas de trigo, petroleiros. Esse navio será I litano a tomar parte nas fes

ao preço de 75 dolares a to- empregado no transporte de' tividades de São Sebastião,
nelada. ,produtos petrolíferos da re- hoje, em Ribeirão da Ilha.

,

Segundo a mesma fonte, I finaria. de Mataripe, para Esta tradicional festa reli

o presidente Vargas apro- diversos portos do Brasil. giosa terá' a_participação ati
---

va da famosa "Banda Mu-

sical N. S. da Lapa" que vol-

ta, depois de longos €lnos, a

abrilhantar as festas daque •

Ja progressista Vila' com
suas melodiosas interpreta
ções. Bailes e barraquinhas
com preciosas prendas com
pletarão o dia festivo.,
Domingo próximo, dia 7,

em Pântano do Sul, será
realizada a procissão de N.
S.'dos Navegantes. O trajeto
será pelo mar, estando à

disposição dos visitantes vá
rias embarcacões, Espera-se

, \ J",
Tome o popular depurativo composto de muita concorrencia, o que a

Hermofeníl e plantas medicinais dr alto

j
tornará melhor que os anos

valor depurativo. Aprovado .pelo D. N. S. anteriores .

.

S'. como medicação auxiliar no tratamen, São, portanto, duas reu-
lo d &Sifilis e' Reumatlsmo da melm. niões religiosas que devem

origem. \ \

fazer parte do "fim de se-

Banco d0/ . BrasH_.___---- _ .. __;_ma_na"d_Oflor_ianÓP_Olltano.

o Sangue' é' 8 Vida
ELIXIR tU

-

INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LIf:OR

REUMATISMO I SIFILIS I

"BANCO DO BRASIL
S/A"

quantidades cousurriidas no

período de 1° de outühro
de 1952 a 30 de setembro
de 1953;
3) -"'7 estudadas a decla-

.

Festidades no Interior;.
da Ilha "

MINISTÉRIO DA -MARINHA

FISCALIZAÇÃO
BANCARIA

C!i\PITANIA DOS POR ..

TOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA
rações de necessidade de

praias.
b) -As embarcações' que

se dirigirem às praias -

deverão fazê-lo, nós lu-
comunicada aos interessa-

O BANCO DO BRASIL dos, de acôrdo com o que

S/A - Fiscalização Bancá- dispõe o,Art? 3°, parágrafo
ria, tendo em vista o dís- 4°' combinado com o Art?

posto no Art. 27 inciso' 6° 4 da Lei n" 1386, de 18 de

do Decreto .no 34.898, de 5 junho de 1951.

do. mês em curso, e na Lei Rio de Janeiro, 15 de

n". 1386 de 18 de junho de 'janeiro de 1954

p51, torna público aos in- a) JOÃO CÂNDIDO DE
teressados que: ANDRADE DANTAS -

1) - de 1° a 10 de fe- Diretor da Carteira de a) - Fica expressamente
vereiro próximo futuro se- Câmbio do Banco do Bra- proibido o tráfego de
rão recebidas para estudo sil S/A. qualquer embarcação a

declarações das necessida- a) IVAN DE OLIVEIRA motor, a remo ou à ve-

'·des de câmbio destinado a - Gerente da Fiscalização '

la, dentro de uma faixa C 'C de M G
cobertura para importação Bancária. de cem metros de lar- a�a:�t-ã; dOS,:p.r_o_;tõ��.e.,rra, M'a.te-ro· rd�§íJe--"-'---.n',�·lJ,t.�;P·a'�r�.'O'Sde papel . para. ímpressâq, (4) - _yias separadamente .

Ou ; J; - -l.ti .1
no período de 1° de abril I por tipo, obedecerão mode- ._,

a 31 de dezembro de '1954}lo próprio a .ser fornecido" I

C
.

desde que não haja similar pela' Fiscalização Bancária Edi·ta I I .orrM
na indústria nacional e se 'e deverão mencionar quan-' "

li U
destine exclusivamente ao tidade, qualidade; origem, � SOCIEDADE DE ASSIS. a) Discussão e votação I (DA AS80CIAç:ÃO IRMÃO JOAQUIM)

consumo das empresas edí- procedência, seu valor em TÊNCIA AOS LAZAROS do Balanço e das J Obstetrícia ' Ginecologia Cirurqia
toras de livros; moeda estrangeira e serão E DEFESA CONTRA A Contas 'referentes ao ,

2) � essas declarações acompanhadas de doeu- I
LEPRA El\'[ SANTA dsegun o semestre de

que serão feitas em quatro mentos comprobatórios das CATARINA _ 195i!,

Completa assistência à gravidês e ao parto, 'trata
mento clínicos e operações de' senhoras, com hospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la' e 2a

b) Parecer do Conselho classe.
Fiscal:

-

. MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
c) Leitura do Relatório Ica Phíllips, para exames radiológicos e!ll geral (coração,

do 20 semestre' de pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,

P' 1 d 0;')
. etc.) corri dispositivos especiais para HISTERO-SAL-

e o presente convi amos 19, .... , apresentado pe- PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO.PELVI-
la. VARA DA COMARÇA 1., Duas estações transmis- os senhores mefhbros > do la Presidente da So- METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia). ,

DE FLORIANóPOLIS saras de rádio telegrafia e Conselho Deliberativo para ciedade; e, Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,

fonia, m;rca franceza, tipo '1 reunião que Sé realizará d). Assuntos de interês- eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
no dia três de fevereiro de se social. tenda de oxigenio, metabolismo 'basal, etc.

1932, completas e o�iginais, ,1954 (3.2-1954\. '_ 4a. feira FI' ,

1 d BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos 'Prema-

f d· d
errar opo is, em 27 e turos.em per eito esta o e con-

...:_ às vinte (20) horas, na janeiro de 1954. COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO
servaçâo e usadas, avaliadas -ede soc'al desta entidade, Dietricli von Wangenhein (exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,

O doutor Manoel Barbosa por vinte mil cruzeiros. Di- .0 edifício IPASE, 49 ano _� Presi -!ente. e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi-:

de Lacerda, juiz de direito tQS bens foram penhorados dar, com a seguinte ordem Acncio G .. de Paula F. S. dês). Exame de materialpara o diagnóstico do câncer fe-

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
.

da 4a. Vara em exercício do à Casa Dois Leões Limita- do dia Thiago ,- 1° Secretário. BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE 'ANESTE-

czrgo de juiz de, direito da da, 11::.1 ação executiva que SIA POR GASES (Foregger) . .'

'

1 d d FI 'h ..
O GABINETE DE RAIOS )Ç E O LABORATóRIO

ia. Vara a comarca e 0-. j c move 'I'atsuji Tobo.E,.f. ATENDEM AOS PARENTES ÉXTERNOS NO PE-

rianó�olis, Estado de Sant� p�ra que chegue ao conhe- � Human'!da'des Irt .._ 91 RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.
.

_

�t:�al'lna,
na forma da Ieí, :�::�::\ :ep::�::tem::�:�l

. II-
CURSO BO�CO·' I Expres"o,' fl(lri806p_olis

(f,le será afixado no lugar de
Faz saber aos que o pre- I

de costume e publicado na (Refi. no, Deportnmetito de Educação) I
sente edital de segunda pra-I'fonna

da lei. Dado e �ass�- MATRÍCULA: Durante o mês de janeiro, na Li- !
ça e leilão. com o prazo de do nesta cidade de Floria- vraria Líder - Rua Tenente Silveira.

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661. Transporte
dez �i3s vil'e�p, ou dêle co-, nópol�s, aos �int� e um dias

nhecimcnto tiverem que, no
I
do mes de JaneIro. do ano

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

ximo vindouro, às 14 ho�as, I
enta e -�uatro: 'Eu, Hygino

à frente do edifício do Palá-
I
Luiz Gonzaga, escrivão, o

cio da Justiça, à Praça Pe-Is�bscrevi., (Assinado) Ma

reira e Oliveira, o porteiro noel Barbosa de Lacerda;
do", auditórios do Juízo, tra- � júiz de direito da la. Vara

, ,. - :1 I'.....
\ .

, n: a pubhco prega0 de ven- t'm -exerC1Clú. Confere. O es-
.

'I
'(la, 'arrematação,-e leilão, à crivão:. Hygino L1d,z Gon�

..

t \ .

quem mais der e m:üor lan- zaga.
,

.

!'AVISO"
_

lmportaçâó.c, será a solução

E I A LD T

JUIZO DE' DIREITO DA Ç9 oferecer, '0 seguinte: N.

Eelit.a I ll,e segund� l)mça e

leilão com, o pruro ele dez

dias

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

l, CI.IRITIISA

f�Np,,'-"'-.ad �.,...� ... -

rIUCAA.... , PRO.��""" •..,.. ;..
'

___

({

gura ao longo

histruções para o tráfego
de qualquer embarcações
nas praias de banho:

1. -' Visando coibir abu-

garês menos densos de
banhistas e em marcha .

vagarosa, em direção
perpendicular, e com o

máxímo cuidado para
evitar .acídentes.

- Os infratores da pre-
sente órdem serão pu
nídos severamente de
acôrdo com o R.C.P.

(Regulame�to da Ca
pitania dos-Portos).

Ruy Guilhon Pereira de
Mello

sos, que não só moles
tam os banhistas, como �

contra as suas vidas, o

Capitão _
dos Portos do

Estado, determina que:

em inúmeros casos re

presentam a m e aç a s 2

Edital de ceinvocação do
Conselho Deliberativo

--------------_._- --

Cerâmica São Caetano
. TIJOLOS PRENSAt)OS, TELHAS, LADRl� .

lJ-IOS. RODAPÉS E MATERIAl; REFRA·.

�

TARIO . \

PRONTA ENTREG\

Os"yGama aeia.
IERONIMO COELHO. 14.� Caixa

�

239 - Florianópolis
U1STRIUt�mOlt,gS

/

Até logo, be/ezinha .••"i
te espero na cozinha'

'f .

C

" J... .. Ih I-J.. ��L
I

o/a'fJ��,···
proteja. comida e doces nos.arm6rios

e nas prateleiras contra a- invasão

das formigas.. ; espalhe NEOCIO EM

PÓ;e não reparta o que .é seu com.

êsses insetosl' \

NEOCID EM PÓ não tem cheiro.

NEOVID!m'
"

em·, I
- .

•

também contra baratas, pulgas' e traças
---'-- �----'.;.._.._"--

Lei ,Marcial Pro
clamada 08·
Síria
BEIRUTE, 30 (U.P.)

Noticias de Damasco infor
mam que a fronteira da Jor
dania foi enormemente re

forçada para impedir o trá
fico de armas e dinheiro,
procedentes do país vizinho,
como ajuda do chefe dos
montanheses rebeldes, sul

tão El Atrabs, que foi o che
fe da rebelião de 1925 con

tra ª França.
Em consequência das me

didas tomadas, quarta-feira,
pelo presidente, foi ordena
da à' prisão de El Atrahs.

• PLACAS SII'ILITICAs'

Elixir de Nogueira
lI"'c.". IIntllar •• tra

lt....t. d. .UUI••

Vianens. DI HÉTA S
FLORIANÓPOLIS. � RIO ÁS 3a<,
FPOLlS.-S. PAULO·-RIO " 4,,,,
FPOLlS.!. CURITIBtí-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉ�EOS
CRUZEJ.RO, DO SU

\

i}NDRADE & KOERICH iõrDErríiilTO
E ·MISSA

HILDEBRANDO NUNES
de cargas em geral entre Florianópclis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135 A família de Hildebrando

Nunes agradece aos que

comparecerám aos ,seus fu

nerais, e convida aos· pa
rentes e pessoas de suas re

lações pará assistirem a

missa de 7° dia de seu fa

lecimento, que mandam ce

lebrar no próximo dia 3 de

fevereiro, às 7,30 horas, na
Catedfal Metropolitana, no

Altar de-:-Nossa Senhora.

Fone: 2534 _ - Caixa Postal. 435
End. Telegl".: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.11,enida 7 de Setembro 3320/24

Fo�e: 847 (Únha Par,alela)
End. Teleg)_..: SANTIDRA

Agência: .'_ :SÃO PAULO·
R/ua Rio BonilQ n.1247

-0-
'" I' ,

FOlie: !).j L-96 - Atende Rápido mOMAR
End. T.�legr.: S.'\NDRADE

• -

A' •

.

'
•

_

•

.

• ',Antecipadamentr- f i c a
(Agencws no ft_w de .TUll.etro e em Belo Horizente com t

.

I 'f
.

'S- P l' "
I gra a aos' que comparece-Lra ego m1J.t-tI();;at,� ao a1� o com a Em.presa de Trans·l. '.

.. .

. {pórt2s Minas Gerais SIA.) _
rem a esta cenmoma reh-

r:: c::; . .

' giosa. ,

�'�i��,�
. � t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'E D I T A L
,�

I

JUIZO' DE DIREITO PA desconh�cidos para acom

COMARCA DE BIGUAÇU panharem �s termos do pro
cesso até final, sob pena

EDITAL DE CITAÇÃO
'COM O PRAZO DE TR1N

TA (30) 1?IAS

de revelia, contestando, se

tiverem o que alegar, den
tro do prazo da lei, julgan
"do-se, afinal procedente a

O Doutor Abelardo da ação e expedindo-se o com

Costa Arantes, Juiz de petente mandado para a

Direito da Comarca de Bi- transcrição no Registro de

guaçu, Estado de S.anta Ca- imóveis da sentença que a

tarimá.. na fÔ1'ma -

da' Lei,
- tribuir á suplicante o de

etc. ,

-

'rninío do' referido terreno.
-

Faz saber aos que o pre- protesta-se pelo depoimen
sente edital virem õu dele to pessoal de quem queira
conhecimento tiverem que,

por parte de LAURINDA
MARIA DE JESÚS, por
seu advogado Dr. 'Oswal
PereiraBaixo, lhe foi dirí-

gida a petição po teor se

guinte: Exmo. Sr, Dr. Juiz 10r de dois mil e "em cru

de Direito da Comarca de zeiros (Cr$ 2.100,00). Tes-

.

PARA' AQUELES QUE
DESEJAM O MÁXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIAcontestar a ação, por inqui
rição de testemunhas, jun
tada de documentos, perí
cia e por todos os meios de

prova permitidos em -direi-'
to. Dá-se á presente o' vã":

Bíguaçu. Laurinda Maria ·temunhas: José Joaquim
de Jesús, brasileira, soltei- de Carvalho. João Honora

ra, doméstica, residente € to Ferreira. Francisco Ja-

'domiciliada na Iocalídads cinto. Biguaçu, 4 de janei
de Il1ferninho, Município de 1'0 -de 1954. (Ass.) Oswal

Biguaçu, por seu advogado Pereira Baixo. Selado com'
infra assinado, inscrito na Cr$ 3,50 estaduais, ínutill
OAB., secção de Santa Ca 'zadas . DESPACHO: A:

tarina, vem, respeitosamen
te,' com fundamento nos ai.

/" tigos 550 e 552 do Código
Civil e segundo as régras
dos artigos 454 e seguinte:"
do Código do Processo Ci-

Isenla Plimaria
Adventista
Matrículas Abertas

vil, propor a presente ação
de usocapião, provando,
mediante prévia justifica
ção, o seguinte: 1) Que

Como requer. Designe-se
dia e hora .para a justifica
MÃO DE FARIA.

Cursos: Primário e'Ad-
missão.

Rua Visconde de

Preto, '75.

Promotor Público. Biguaçu,
�-1-54. (Ass.) Abelardo da

Costa Arantes - Juiz de
Direito. �ENTENÇA: Vis-

tos, etc .. Julgo Po! senten
ça a justificação produzida
pela autora Laurinda Ma

possue, por si e por seus ria de-'Jesús, para que pro
herdeiros, ha mais de,' trín- duza os seus jurídicos e le

Em ótimo estado. Pneus
gaís efeitos. Cita-se por

novos faixa branca, 4 pormandado o Dr, . Promotor
.

f . tas, rádio original. Equipa-PÓb ico e os confinantes do
imóvel. Para ciencia dos do com E'fonomisador _"Ru-
. .

. plex", Cr$ 180,OOO,00� Acei-
interessados incertos expe-

, d. _

.,. dít I i�
.

d' to .troca por cano e me
ça�se: e I a ,na or.ma, ,o.; -

,. -

, 45'5' '§ 1° d C'd d' nor valor.
te, onde confronta com ter-' art. o o. 'e,

, d' V 1 P,

Rua :'-- Jose o a e e-
ras dê quem de direito, 35 Proc. Civil. Custas afinal.

. �o ,. "Co
O d B·' 25-1-54'. (Ass.)

reira s/ , proxrmo ao -

metros ao este, on e con-
.

Iguaçu,
queiros Praia Clube".

fronta com-,o morro do Pa-' Abelardo da Costa Arantes'
o....()_,.().-.().-.().-.o,

vão, 600 met�ós áo .Sul, on- _: Juiz de Direito. E para

de confronta com terras de. chegar ao conhecimento'
João Monorato Ferreira e dos interessados passa' o

"

35 metros ao Leste, onde presente edital com o pra-
confronta com terras de Es- zo' de trinta (30) dias, pu
tevam Laurindo; 2) Que a blicado e afixado na fórma

suplicante sempre usou o da' lei. pado e passado nes

citado terreno' park lavou- ta Cidade de Biguaçu, aos

ra; 3). N�s,t�s. condições re- vinte- e sete(lias do 'mês de
quer a V� �j{á. se\-lignt! de-' janeiro do ano de mil

nO-Isignar día é ho;a, para 'a vecentos e cinquenta e qua

justificação previa, com troo Eu, PIO ROMÃO DE

ciencia do representante do FARIA, Escrevente Jura-

CAOILLAC
Vende-se

ta anos, pacifica, initerrup
tamente e se.m�� oposição,
um terreno de fôrma regu
lar na localidade Inferni-

nho, Município ªe. Biguaçu,
medindo 600 metrôs ao Nor-

.

Terrenosna, VilaFlorida
{Estrei,to}' "

'MAGNIFICOS LOTES, - COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM JUROS
/ .

Oportunidade especial para aquisição, com ,grande .

facilidade, de um esplendido lote ria VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização" nas PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO' FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MÉSMAS VANTA
GENS.

Peça hoje' mesmo ínformaçôes a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
, LTDA. (SUBRAL)

CASA LEILA
DE

EnyLua de Moura
Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, en

eites, roupas' para homens senhoras e' crianças, perfu ..

Olaria, louças e artigos para presentes.

Rua Tenente Silveira Edificio
Florianópolis - S. Catarina.

S.

Distribuidor

C. RAMOS, SIA

Comercio - Tranlporte�
Rua Jjjlo Pinto. 9 FpoU.

Por motivo de 'viagem

.._

DURABI1IDAOE· 'ILIMITADA

"Tubos de cimentó-amianto
(Tipo Esgôto)

8,R I S·I L 11
De 2 a 20" de diâmetro. até

4 .m de comprimento. para
esgôros, ventiladores. águas
pluviais, etc. Peças especiais
e conexões de todos os tipos.

lEVE S

INOXIOÀVEIS
ECO'NOMICOS

/

HAVIARAS & CIA. LTOA"

O�GAHISADO
é ...

EDITADO
PO� RIAN e11).:
, os TR:Ê:S RECRUTAS

1}(j!)Ái["(?!(J" !?(J4J1[g
"��g.[/XAg'Nl"TTO

�l/ nLlRII'.NOf'OUS_SANTA CAT./'.RINA
.

-.

R•.TENENTE .. SllVE-IRA (Edif. Pórthenon]
FLORIANOPOLlS - Est. de Sta. Catarina

_ II

-

Ministério Público, ouvin- mentado, no impedimento
.. < "vende-se uma casa de se-

do-se as testemunhas abaí- ocasional do Escrivão, o da- cos e molhados à Rua Ma-
xo arroladas, qve compare- tílografeí e subscreví.

. jor Costa n. 136 por preço
cerão independentemente Biguaçu, 2,7 de" janeiro de ocasião tendo a mesma

de intimação. Requer, ain- de 1954. cómodo para família �té 6
-e o<

da, que feit� a [ustificação (Ass.) ABELARDO D�
O Centro d I d' _ pessôas aluguel' favorável I!ie- . .

e - rra laçac
. ., _.:)

da posse e julgada a mes- COS'rA ARANTES - Juiz Meptal "Amor e Luz" realiza aproveitem v�r e tratar na �It;·
ma, se digne V. -Exa. man- :le Direito. sessões Esotéricas, todas as se. mesma com o proprietário. ,""',
dar citar os confrontantes Confére com o original a- gundas feir.as,. às 2�,30 à rua I Informações: Rua' Bo-
conhecidos e, por edital, fixado no legar de costume" Conselheiro, Mafra, 33 - 2° caiuva, 225.
com o prazo de trinta dias,', O_Escrevent�,'P�O. RO�lrnt�T�DA FRANCA ,Negócio á vista.
os interessados ausentes e Protesta-se pelo depoimen- I Cr$ ?8,.OOO,oo -,

Sessão das Moças
Susan HAYWARD

'-

As 8hs. Rory CAOLHON em:

Sessão das Moças I
MEU CO.RAÇÃO CANTA

Gene 1;_IERNEY -:- John No
.. programa:

LUNDek:' . Comp. Nac'
.

040 MANDAMENTÓ

I P,
reços:·.3,50 - 2,0'0 - 1,00

No programa:
_
Imp. até 14 anos.

.

Comp. Nac. -,;.
-

.

Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50 DOMINGO DIA 7
I .

O GENIO DA LAMPADA

ATENÇÃO:
Em virtude

.

da Grande
Falta de Níquel, a EMPRE.

As 8hs.

No programa:

Comp, Nac,
Preços: 7,60 - 3,50

Imp, até 14 anos. ,

,

As 7 - 9hs.

/

As Shs, de suas relações, o nasci-
ANKITO - COLE' - mento de sua filha CAR- .

JOSE' LEWGOY...,.... MI- MEM LUCIA oéorrído dia
27 último na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa".

PARA AQUELES QUE
DESEJAM O MAXIMO·

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

I ��
��

.

�*�R�
. PERfEiÇ/{p st/1 /G'!IIL

)
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-,

M E D, I C O S I AD.VOGADOS
MÁRIO DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i DR. JOSÉ MEDEI- " ADMINISTRAÇÃO

- S "IEIRA IRedação e Oficinas, à rua

CANTIÇAO I
CHEREM W. MUSSI RO V ,

' Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

I e
- ADVOGADO - Tel. 3022 - c.:x.' Postal, 139'

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE, /

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS �A:
A D U L T, O S DOENÇAS MENTAIS "DR.

ANTÔNIO DIB - Santa Catarina -

RAMOS., '

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital l\iUSSI '

Gerente: D'ül\HNGOS F. DE

CORAÇÃO, - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e, men-

-

CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais., GERAL-PARTOS, e e Representações A. 8. La-

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

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. ;;ializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
, ADVOGADO:

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapaní
'- 5° andar.

, I·IORÁRIO: c- .horns. métodos de diagnósticos e
C

"

t b Ih' t Te!.: 22-5924
FONE 34r ausas crveis e ra a IS as

J"
.

Da,; D às 11 e das 13 às 16 : o. tratamento. 'CONTABIL<STA: I anell'o..
.

, ,'horas _

Res.: Ru� Santos' Saraiva,

'SU,LPOSCOPIA'
- HISTE- Acácio Garibaldi S. Thiago, Repre�!or Lida., .

Te!.: Cons. ---'- 3.415 - Res. óyl - Estreíto.. RO - SALPINGOGRAFIA Assuntos fi�cais em geral. I Rua Fel ipe de O�IVeJl'a, n.
.- 2,276 - Florianópolis. 'fEL. - 6245. -,METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"..,-50 andar 21 .- 6° anda.r,

,
- ._- -----;--- Radioterapiap 01' ondas

_

'

,I 'l'el.: 32-9873 - São Paulo
-DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WENm curtas-Eletrocoagulação - ASSINÁTURAS

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

� MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA DE ,vermelho.
.

RINDO
Ano ... , c-s 170,00

Com prática no Hospital' ADULT�S. E CRIANÇA�
"

Consultó:d�: Rua ��a��no, Semestre Cr$ 90,00

São Francisco de Assise na Consu ltór io - Rua Joao n. 1,1° andar - Edif ic io do e No Inter'ior

Santa Casa do Rio de Pinto, 1'0 - Tel. M. 769. I Monte?i�. .
'

, DR. � CLÁUDIO ,Ano Gr$ 200,00

Janeiro
,

Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 as 12 ho- 'Semestre C,,'$ - 110,00

CLíNICA GERAL DE ras.' ras - r». MUSSI. ,
BORGES I Anúncios mediante con-

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

J" 45 T I 2812 MUSSI Fõro em geral, Recursos Os, originais, mesmo não
Consultório: Av. Getúlio UJllor, . e. . .' I

.

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. . IResidência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não -serão devol-

OI HOS OUV'TDOS' j.owsky 84 I Federal e Tr-ibunal Federal vidos.
Horá"!o: Segundas e Quin-" � ... - 1"" , •

NARIZ E GARGANTA I

--------'-Ide
Recursos.- A direção não se respon-

ta.3-feiras, das 8,30 às 11,
'

DR. NEWTON
'

ESCRITÓRIOS sabíljza pelos conceitos emi-,
lioras. '

J

D'AVILA Flõl'ianópolis-;-..- Edifício tidos nos artigos assinados.
Residência - Lux Hotel,' -DR. JÚLIO DOIN ss J T' 12

CIRURGIA GERAL ,ao o rge, rua rajano, ,

_- apt.: no Tel.:, 2021.
I, VIEIRA

.- 1° andar - sala 1.
Doencas' de Senhoras

, Rio de Janeiro - Edifício
DR. \VALMOR ZO-' Proctologia -,.

Eletricidade
" , ESPECIALISTA EM DOEN- Médica Borba Gato, Avenida Antô-

l\'lER GARCIA" ÇAS DOS OLHOS, OUVI-, Consultório: Rua Vitor nio Carlos' 207 - sala 1008.

rr�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone:,
x

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-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das ·Ui horas. em.
Maternidade-I?scola

'

, Pensões da' Leopoldina Ral- diante. ; '- A:pVOGADO' - rr.ldt.
ISen iço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João ' Residência: Rua Vidal' Rua Vitor Melrelles, 60. 2 Sábado '(tarde) - Far�

Rodrig}l�� tim�) -

'

Batista da Lagoa. Ramos - Tel�one 3��2. Fd�E: 2:468. ,I?ácia .Moderna c-; Rua João
Ex-interno do Servlço- de Curso no Departamento Na- � Plortanépnlís -'--

Pinto.
Cirurgia do Hospital cional de Saúde DR. GUERREIRO DA j

I A P E T C d R' de
.

FONSECA
".._"._._ - ............,. 3 Domingo - Farmácia

-

•.a.. • �. .. • o 10 Consultas diàriamente das :J.
- l

Janéiro 1Ü às 12 horas. Éspêcialista do Hospital 'I'Dlo',rm!l "'0-es I Mto.oderna
-

Rua_ João Pin-
'

so
Médico dj) Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às Moderna Aparelhagem U yCaridade às 18 horas. Lâmpada de Fenda - Re-'

Uf
-

'

9 Sábado (tarde) - Far-
OOENÇAS OE SENHORAS Atende no .Hospital de trator --,-_ygr�?Jl1�t�?l �,tc. .elS mácia Santo Antônio _

.�) -'- PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas, Raio X, (radiografia davCa-
, O ,le!tor encontrarã, nes- R J

-

P";�r.ons:. Rua Juão Finto n. 1.6, -Couàultór+o : .. Rt:1a� Vito:r 'eça..)' '_::.-mt'iT'lf�'- "

,

,.,..�' lffiAiS _ ua.�_b� __l!l�tQ.,__ -- - �

-,
,

I 1600' 1800 ., .., 1lj!--��!'!tíÍl ..o(,s: qut,� 10 Domingo - Farmácia'
I ( as , as , Meireles, esquina com Sal e pos Extranhos do Puiin-ão e' necessita ...)JfiriftmeDte li (U'

horas. ' danha Marinho. Esofago. Imedíater
' ' -Ó, ,)Santo Antônio - Rua João

Pela manhã atende Residência: Travessa Receita para USI;) de Oculos. JORNAIS TelefoDf" Pinto.
, díàriamente no Hos- Urussanga 2. - Consultórlo - Vfscorrde O Estado. 3:022 16 Sábado (tarde) _� __pitaI de Caridade. Apt 102 AI G'

--
.. de Ouro Preto n. 2 - tos A azeta....... 2.656 Farmácia Catarinense

��5.,
-

OtiResidência:
DR -V--IDA'L Ida Ca�a, B�lo Horiz?nte). Diário da Tarde �.57�

eRua: General Bittencourt '. . ReSIdênCIa - FelIpe Sch- Diário. da ManhA .. , 2.463 Rua Trajano.

$n, 101. CLíNICA D� CRJANÇA� �idt, 101 - Te!. 1.560. A

V,erdade .:.:.....
2.01(1 17 Domingo - Farmácia

, -III!!
��leforie: 2.692., p�C����t��8�IO --:, feh� DR. SAMUEL ,,�mÓJ;�;��f�clal

... 2.68R

i �:.tarin�nse 7""' R�a Traja:' "I/ f� h�
DR. ARMANDO VA-I CONSULTAS - Das 4 ,FONSECA' De C8l"ldade:

"

'

I 23 Sábado (tarde) -

�- "DURAI1TE TODO BtA \
,

'DE' ASSIS
.

'

CIRURGI-O DENTISTA
l (Provedor) 2.314' , . /ffi. no� II �

LERIO !
�s 6'hota's. ""'l1. ,'. A • I (Portaria) 2.036 i Farmacla Noturna - Rua

'I" J' �'A/)�JOS �j
,

_ 'l\t1ÉDICO -' RESID�NCIA, - Crl,'spim Jonsultono e Resldencla: 'o.T A

Ra ' .. 831 TraJ'ano. I ,,- -;�
M h â 5

l'4ereU mos......... I �,
-,

Dos Servips de Clínica ln-
, Mira, 25. RUCal: �.�rnaGnd�1 acl"� o, .' Militar . . . . . . . . . .. 3.157 24 Domingo - Farmácia

I' '."" D'�
r

ft�,
"

t'f '1 dA' tAnc'a Mtmi

I'
InIca era - \l.Jlrurgla S· S b tO" (C' . � .'

antI a SSIS e I
•

-

FONE _ 3.165. ' , /- ao e as hlO asa,
, I Noturna - Rua Tra·ano. ' '7" � ",

cipal e Hospital de CarIdade
,

,

B�cal. Den�aduras � Pontes de Saúde) .. �. .. 3.15:1,'
'

,

J � �,_ � � � >-

CLíNICA MÉDICA DE I

I
MoveIS e fIxas.

_

I
Maternidade Do.utor

30 Sabado (tarde) �,

�,., ,� � �

'CRIANÇA,S E .ADULTOS DR' ANTÔNIO MO-, Raio 1-- e �nfra-vermel?o� ,Carlos Co.rr�a ... 3.121 Farmácia. Esperança - Rua ,-; "lI ;,
, ,�

_ ,AlergIa -, ,
_

I
HOR�RIO. D,

e s�gunda a CHAMADAS UR- ConselheIro Mafra. '
'

�

Consultório: Rua Nunes" NIZ DE ARAGAO sexta-feITa �a� 10 as 12 ho- GENTES 31 Domingo _ Farm<icia
Machado, 7 - Consultas das

I

I
rl.ü;, e das 1� as 18 horas. Corpo de Bombeiros S.313 Esperança _ 'Rua,Con&e� '-, '

'

15 às 18 horas. CIRúRGIA TREUMATO- Das 8,30 as 12 hOl'íl::; aos Serviço Luz (Recla-
, t

Ih' M f 'I
�., ,

Residência: Rua Marechal LOGIA sába�os. ,mações) 2.404 i eIra' ara.
, ."

,,'

Ne'
.,

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia CLINICA NOTURNA' as Polícia (Sala Comis- I O serviço noturno será' goelosC It" J
-

p' t quarta ,e sexta-feiras das '19 f'
,

onsu 01'10: oao m o, sário) 2038 'e,e, tuada' ,pelas farmácias
'---- - 18 às 21 horas.

. . . . . . . . . . . '

, Polícia <Gab. Dele- Santo Antônio, Moderna e
Das 15 às 17 diàriamente. . gado) .

Menos aos Sábado:;
Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

o ESTADO
,

Florianópolis, Terça-feira, 2 de Fevereiro de 1954
�----------------

I'roflssional.Indíeado r
O ESTADO

Rio de

ULTRA SONO
'TERAPIA

t _ O MAIS MODERNO E EFICIENTE TH.A'Lo\MEN·
ro PARA INFl"AMAÇOES E DORES.

tRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
f!}.IN}'LAMAÇOES DA CAREÇA E GAI1:GANT�.

TIU.T.\.MENTO CC'lU nOnAS MAnCADAS.

DR. GUERREIRO
":ONSULTÓHIO - VISCONJlE DE OURO' PRETO

- ALTOS DA I CARA BELO HORIZONTE.
RESID�IIõCIA - f'ELII'E SCHl\HDT N. ll�.

,

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

OLHOS -,-- O(]V� - '_AKIL • OArt9tlNT.

DR. -, GUERREIRO DA FONSECA
,

.,.tallIita •• ' H..pUaI I,
&ee<t1u. d. Oculcs - E%..&me d. lI'ua40 it. Olho ..,.,rI>

'la•• lfl(:�Ao da Pre�d� �rlal.
Mo.denaa .t\.pantlh•••m.
('"....U,rt. - Vt..OIid. t. Ouo Pret•. &.

Perola-Reslaurante
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi

nha, depósito e casa de I I( 1 adia, tendo uma área com

�) ()4IIIH��)1LA Lente para o mar para uma churrascaria.;

I:;armac.·as

j
/

.'Funcionando � mais de
1

.
Maio 748. - Estreito.

de pj')n �ão
,.

Aceitam-se propostas.
1° DIa Santo - Farmácia

.

da Fé - Rua Felipe Sch- ,

,

Lavando., com .Sabão

\/irgem E-sJ;leciaHdade
da ela. '.ITZBL- INDUSTRllt-Joinvllle. (marca -rBóistrada)

economi�6 ..se ,tempo e dinbeiro
'

----------�--------------------�-------,

DR. CLARN!) _G.
GALLETTI

.
'

,

"O MELHOR JURO .

2.594 Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano '\
DR- I. LOBATO

FILHO ÇOMPANHIAS DE
TRANSPOnTF
AÉREO

TAC 3.700
('1'uzeiro do- Sul 2.S00
Pllnair .... _ " 3.553

I
'

\-arig ,... 2.325
I.óide Aéreo , 2.402
Real ...... , '.. 2.3&8
'('andinavH8 ' 2.500
:fO'fIUS

, .

'5,%

Doenças do apar�lJlo respi-
.

'" ratório-
., ,'1;UBERCULOSE ,

I

RADI0GRAFIA E"RAmOS
.

COPIA DOS PÚLlVIO,ÉS
"

Cil"urgia do TOl',ax
'

For Ip,a'Í:l-p ,pela ,Faculdade.'
Nac:oha:l de'lVledicina, Tisio':'
logistn',;e.Tisiõeirul'gião do I;'

Hospita,l 'Nerêu Ramos

Gll r(>.Q "ô:e -espe<;lalização pef-a
S. :r-t�t.. ,Ex-hHel''1o e El.as�
si3te'ntJ"5'e Ch'ullgia dirPróf.
Ugo p'inheiro, ,Gllim;rãj:\s:;

,

�(Rio).'
"

Con,& ': tefi pe 'Sc hrrí i'li t, '3S
'

- Fone 3801.
' ,

Atend'e em hora mari:ada.

Res: R lia São Jnrge 30 -

Fone 2395. I

leiTE

,

' ..

DEPOSITOS POPULARES

BANCO, ,AGRíCOLA
,RUA TRAJÀNO� 16

nORIAN6pOLlS' .

2021
2.276 I

3.147 i
S.321 ,

3.44912.b9� i

.U711
, h.t59

l.u.. .. .... " ..

\1fttre,.tk .. ..' .

�1 .. t ropol .

:.a Porta .

, Pu bUcidade ("H�iqut'
��":'n"ra:
F"trt>l. . .

Idt"al . , ' .

";l-<1'f<EI1'O
Caixa Postal. 4;;

- t'!or!!l-nópolis
Santa Catarina 06

-- .

quatro anos à R.ua 27 de

Viagem com segurança
e rapidez

NOS CONFORTAVEIS �rCRO·ONIBUS DO

'RAPIDO {(SUL-B,RASILEIRO)'
Floríanópolis - Haja! - Joinville - Curitiba

-

--------------��------�----------

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

Jurge - Sala 4, ofereéê á venda:
Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca�

sa de alvenaría, situados -á rua Presidente Coutinho'
,

Duas casas de alvenaría e uma de madeir�
(construção recente), situadas :1 rua CeI. Pedro De- ,/

moro - Estreito' /

Um conjunt; de' casas de méldeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _

Estreito, em prestações ::>uaves e sem juros;
�ois lotes sitlJados' na Avenida

. Trompowsky;'medmr1o, cada um -13 X 50.
' -

, '�

Uma vila de alvel�àría fia ru� A�'ací' Vaz CaÚãélo;'
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado"

.

Oito casas de alvenar,ia na Avenida Mauro' Ramo�
(cmco financiadas péla Caixa- Ecqnômica);

Um terreno 'na Avenidá Mauro Ramos, medindo
13,20 x 22,80;

,Um magnifico tel:reno no Sub-Distrito do Estreito

_ (�_:�_:�����a: cincoenta metros da praia;
,

CASA- com seis quartos,
sala de jantar e copa.

'

,Traiar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14às 15 hóras.

I �
..

,,_"

CASA lVIISCELANIA distri
burdora dó� Rádios RC.A.

Vitor, Valvulas e Discosl
'RU;l Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-TTãnscorr�; hoje, o aniversano natalício�do nosso

srezado colega-de-imprensa, Jornalista Pedro Paulo

Machado, Juncioná1"io da Imprensa Oficial do Estado c 1roduzido. Daí em diante,
iiretor de " OEstado Espovtu»:", I

Seni receio de contestação o ilustre anive1'sariante
; um dos mais catégóri:wdos e conscientes c1'onistas es

,mos, manife..,ta seu' pezar, iJol"tivosj sendo um cmnpanheiro dos mais leais e, capa

que .por intermédio de "s' ;�s, há mais de dez_(Lnos, da secção de esportes mantida

J:xa. solita transmitam

aI
p01' êste mat�Ltino. ,

'

,

-

.

'

,
A " • •

Credencwndo-se a esttrrw, e, aq conceito dos despor-
9da a famiha do exmto, tis tas cata1"Ínenses Pedro Pau10 Machaelo se vem colo
"_peci<ilmente ao povo de canelo, com ,zêlo e dedícação, à fre�te do esport:e barriga
:;"l11:a Catarina,-que com- 01 ve, rele,sempre

com isenç'l1ô de' âni·mo,
- cm1qnis,talidà lu-

lt;saparecimento de Vida)' gar de relêvo.
"

-

,

'"

-:;'a o's se eA 'pi" d d' ,

,

C1'Onista talentoso, prestigiadú nas 1'odas esportiva[J,
\ m, v l'va o e

f
-

'1
. , "b b M

' .

1 I d'· 'd d St!t1 atuaçllo sé acentua, pe a ]'usttça _com que e1l12te con-, '1 aca étr em. as, o ralOS
I1'n exem,p o l e igm a e ce;tos. 1 'h, os raios, não e que o a-

le austeridade e de patrio- Eis 1;orque 1ia OljOrtunidade de' tão g1'ata efemJ1'ide 'd
. I> 1

,

'

'. . '

'
.'.' , ; nem espenca inape ave -

smo. (Mmto bem; mtilto entre ((S multas e stgmfwatmas homenagens de que se.l·a
t" d b'

1 1 1 1 1
'

'1' 1
nen e \e tO! ca eca p'ra'

eJil.. O corador é abraçado) .• � voo evamo-s (tO ea compa'lt Letro o nosso 1l'tut core flL (:
.

� •

,

'

-

trate1'no abraço de felicitações, extensivo à eX11'ta.

fa-I
baixo), quando com voz

I

Major Henrique mília.

,.. '� ,",' :eló::da�õ::t�ta!onj:�:�i�: I

C. Cardoso POlICia Nao e Palhaço' ;:d:�e;!=nd�;'�t'::ce:
Procedente da Capital Foi na sessão de domi; J.)aciência do pÓblico p�esen- 5idade (impéiosa) de uma

!!'ederal, onde serve""na Di-' go, no cine Ritz, que ocor- i'c e a consequente manifes;. censura nêsses programas

'etoria do Pessoal, encon- reu o fato desagradáv.el do �ação comum em tais casos.

I (de�uçlucativos) de radio.

tra-se nesta Capital, acom- qual foram vítimas da cha- A "pateada" passQu. Persls- Anstm num dá ... Balbari·

panhado de sua exma. es- laça de moléques (pois só b'am, porém, alguns recal- dade ...
" , \ .

pôsa, o" nosso conterrâneo COl1!0 tal se concebe a quem 'citrantes' qúe pela insistên-

_ ;r. Major' Henrique ,Cezar o uniforITle da ordem tenta ('ia passaram a ,pettupbãr. O
Cardoso, brilhante oficial botar no ridículo), dois hu- s'oldado, nao preparado pa, i ltESLOUCADO
lo Exército. mildes, policiais,

.

vaiados ra êsse mister Ce disso êle '.

Este nosso distinto con- quando no desempenho, na- também n,ão
�

tem culpa), 3ESTO DE UM .

MÉDICOseus cursos de Administ-ra-�terrâneo, que veiu em visita Cj'lela casa de dfversões, dos ::.terferiu oportuÍlall1ente e
".: �.

ção Pública, a serem minis- a sua digna genitora, é fi-- misteres de man'tenedbres :nsistiu importunatnente an- ;.
I

irados no 1° e 2° semestre ,'5ura de marcada projeção da, ordem. Mais uma vez pa- �e a reaçao. Daí ó celebre RIO, 1° (V.A.) - O mé-

dê,ste ano.
'

I no seio do Exército, onde t�nteado'ficou o pouco a- "NÃO PODE",' a 'retirada e dico 'da Prefeitura Antonio

Podem candidatar-se fun- goza, de gerais estimas, não pêço em que o nosso pú- :i "àia. 'Não é somente a nos- Ferreira -da Silva Quintela,
cionários públicos estaduais I

só pela �oma considerável blico tem a sua polícia, a 5a polícia quê- ,leva vaia. A d

j'
e 50 a�os (rua Alexan-

e municipais. ' ,de serviços prestad6s à Pá- instituição à qual êle confia vaia, popular, é mesmo ,:uma , -

,
. -dre Ferreira, 82), há muito

.

O período de estudo é de, iria, comü-pelos elevados / a guarda da vida e dos bens elas con'iequê�cias ,'a
-

qual 1

4 meses em cada semestre. dotes de sua formação mo- lf: �odos os seus integrantes. ,_ngrata e rude missão de 'que vem sofrendo de per-
I

A fim de 'reabrir as ins- ['aI, g,endo um dos valorosas E' que, sempre que a polí, ,,)antenedor de ordem, ex- tinaz �nfermidade nervosa.

U'ições, acha-se nesta cida- integrantes da nossa Fôrça da está do _lado fraco c a' iJõe o seu agente. As conse- Ontem, aproveitando a

ae o dr. Marco Aurélio Ma- Expedicionária Brasileira, cportú12idade se' oferece, quências da vaia é que são �usencia da esposa, que ha- .

tos, . .funcionário da Funda- quando da s.egunda grande <. ém 'a tona, retunibante, ,o liferentes. Aqui, fica 'por d'
,

via i o ao cinema em com-

()'ío Getúlio Vargas, que a- guerra. famoso "NÃO PODE!", gri- j��o mesmo, 'Por lá, existem h' d f'lh 1 _

'

, , . pan la a i a, ançou mao

qui, veio no sentido de co}a- O ESTADO visitando-o, tado por aqueles que se a- r �'ponsaveiS que respondem I -

�

i
l t t d b f d

- ..

1 b' d' d '. o facultativo de uma nava-
,Jorar no recru amen o os 1 raç�-o prazeroso, ormu- meaça os sao os prllueiros pe a nnca eIra· e mao i

,_ I

candidatos. lando os melhores votos de � pedir socorro à essa mes- . gosto. lha, e desferiu profundo
O's interessados devem feliz estada_.em a nossa ca- ma polícia, �uja ação, sem- Não pretendemos que o golpe no abdomé_, ficando'

éntender-se com o dr. Victor pital. pl e que podem, .como acon- renitente fôsse, tirado a fôr- com os intestinos à mostra., I
Peluso Júnior, digníssimo ---- teceu,no Ritz, impedem, ça já quese ))ecusou a aten- Socorrido no Hospital Mi- i,
Secretário da AgricuJtura, O TenlP 1) promovendo assim, leviana- der Seria promover uma --I_', ,.I guel Couto, foi o treslouca-
ou então 'com o funciomfrio men�, o desprestígio e o desordem papa manter a 01'- I
dr. Marco - Aurélio Matos, Previsão do tempo até às enfraquecimento das suas ,dem. Mas, n� saída, pelo

do operado, 'f�cando depois
i

no Lux Hotel, �part. 521, 14 horas do ;dia 2. próprias garantias, menos, deveria existir ele- internado.
'

• I ""i
para melhores' informe�. Tempo - Bom, com ne-

.

Quem quer que analise o mentos capàzes de fazer
I .,'

,

bulosidade. fato, friamente, verificará comparecer o infrator pe- -����- I
Tempenitura - Estável.

�l,le
são os soldados, as

v�-I
rante a autorida,de', compe- p��do em cheque a respeita

Ventos - Do quadrante hmas, os menos responsa- tpnte'para ql}e aZ' par_a sal- blhdade e o decoro que.de-
Sul, moderados. vE'Ís: O atra'zo da hora de, \'Dguarda da fôrça moral e vem envolver o agente en-l
Temperatáras .....,.._ Extre� 'início, n{edida policiai que

I
i:utoriJade da polícia, res- carregado 'de velar pela or- �

mas �e ontem:, 'Máxima ,��ever.ia ser rigorOsame�,te � po�desse pelo desagrad,áve] I
dem e segurança de t_?d�s, li-26,0, Mínima '22,2. Jlscahzada, provocou a Im- ll1cIdente que provocou, ., S., SURI

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

Na Câmara Federar

Homenaoem -á memória.••

que, a sua 'vida pública há
.

ro da escola política, tanto
de nortear muitas outras, a

tôdas dignificando o segui
ment� dos seus-Passos.
A sua carreira, na políti

ca do Estado de Santa Ca-

mas ge-ta:ls e fugir da crítí
ca constaU'te dos ho�éri.s
que legislam no asfaltí ' e

mais apto se encontrará no

dia de amanhã, para tomar

intimidade com os proble-

tarina, atesta, eloquente
mente, a constante do seu, para o asfalto.

labor patriótico, porque só I � Vidal Ramos seguiu,. na
, I'd .bli

A ..<'
mesmo OS homens que se

I
'lI a p� _)<!a, esse pe:t:p�rso,

mantém fiéis aos princípios em todos os cargos; foi In

altos que devem presidir a
i tendente, Deputado Esta

vida pública, nela se to?--
I :ual, G,o\v�rnador do seu '1nam permanentes.. Estado e, .afinal, Senador e

Vidal Ramos foi figura Deputado Federal. Essa

'proeminente dos Poderes ion?u experiência, adquiri.
Legislativo e Executivo. da nos diferentes postos po-

Governou, por duas vêzes,
o SêU Estado natal e, em

ambUS, re"Á,_: lou seu deve
tamento aos problemas má-

líticos, aliada aos seus do
tes unânimemente procla-
mados de integridade
.soal, de austeridade" e

"

ximos da sua terra, com jJleno conhecimento da cau

empreendimentos que, até 'a públicn, -deu ao seu no

hoje, marcam sua passagem mé o prestígto e a auréola

na cural presidencial do rue enseia esta homenagem
Estado sulino.'

-, da Câmara dos Deputados
Iniciou a carreira públí- O Partido Social Demo,

cu numa época em que era crático, q�e tem a glória e

uhrigatói-ia a passagem nos a ventura de contar entre

postos em inteira observân
cia com uma linha hierár-

J3 seus mais destacados fi
liados -o eminente Presi

dente desta Casa o brÜhan-quica, Isso garantiu ao Bra

sil, durante muito tempo,
uma política de perfeito co

nhecimento de todos "OS pro
blemas nacionais.

._Não se improvisando o

homem público, êle trazia

ela sua região o conheci':
mento político do seu mu

nicípjo e, através da vida do

seu Estado, para o Senado

Federal, uma experiência
que o autorizava a

/

uma

perfeitâ consonâ'ucia com

os interê�ses de todos os

quadrantes da Pátria.

Essa carreir� política
tenho 'para mim - asseg�
rou ao Brasil aquela políti
ca administrativa que, por
muitos anos, apresentou re

sultados promissores.
Quanto mais um político

sé inicia no "degrau primei-

te Deput�do Ncrêu Ramos,
filho do ilustre morto, as-

sim como o nosso digno co

lega Deputado Joaquim Ra-

BOLSAS DE ESTU
DOS PARA FUNCIO
NÁRIOS PÚBLICOS

A F1JJldação Getúlio V�
,gas do Rio de Janeiro, está
recrutando candidatos, aos

O� cursos são ministrados

por professor�s brasileiros
e estrangeiros, êstes últimos
mandados pelas Nações U

nidas�
As inscrições encerram-se

�
,

no dia 5 dêste mês.

ID!! co��,�a!,,�w � !!!r�
1'l'1ento sõbre o que o Cocêmo Federal vem reali
zando em Santa Catarina, 11,1-0rmente no setor da

açricultura, o sr. Iruieu. Bomluiueen; sole,trando e

gaguejante, pel'g1Lnta no seu. discurso de domingo,'
porque os govenw8 estaduais ante1'im'es iuio conse

guimm, do S1'. Getúlio Va1'gas o rnesmo que êle vem

conseguindo? E diz que niio podemos responder essa

pe1·gitnta. Tão logo S. Exa, nos respotuu: esta outra,
dar-ih.e-emos a 'reeposta: - "P01' que ai'nda muito
reccntem,ente S. Exa. e sua imprensa gastaram di"
cursos e folhas inteiras-pam;afir11'w1' que tudo quan
to o sr. Nerêü Ramos fizera em Santa Catarina [õra
feito pelo

-

sr, Getúlio Var-gas?" Se estavam conven

cuioe díss'o, não podem fazé a pe1'gunta, porqúe re
conhecem que Santa Catarina, àquele tempo, rece
beu da União muito mais do que hoje. Se tinh'àm n

certeza de que o Gooêrno não auxiliam Santa Ca

\ tanna, como agora auxilia, estavam mentindo ofi
cialmente. O decôro e fi. dignida.de do carço não pe1'-,

"mitem fique o governad01�\ exposto, por suas pró
prias palavras, à vexatória situação de interroçador
sem memória, pois a pergunta que faz envolve um

agressivo desmentido no que ontem afirmava.
.

Trêmulo, o homem pegou
o microfône (com a bossa

do Orlando Silva) I pigarre-_
ou, ajeitou os óculos e sa

pecou: "Meu pOV0". E foi

por aí, suando, gaguejando,
tropeçando nas palavras,
engulindo letras, enquanto
virava folhas e mais folhas
do vastíssimo calhamaço,
que sacára de sob a axíla
esquerda. Começou, então

a desdita dos ouvintes,' com
os escorregões (frequen
tes) do nobre orador. E o

,prindro tombo foi quando
(inflamado) f a 1 o u em

Ô1l1,erítos e ôxílios. Maios
ou�intes se�refaziam do sus-

to, outra derrapagem acon

teceu quando .?!e (orador)
mencionou um armanZl'?m,

(qnídoqueano) seguido de
um (horroroso) p01·ta-vóz�s
.'\ essa altura dos aconteci

.nentos, suavam todos inclu
sive o micro. Uma agonia
lenta ia tomando conta, dos

presentes e ausentes. Falta
'Iam dezenas de paginas!
Mas, êis que, ( a vida tem

'essas surprezas) várias

':1Udas foram lidas sem uma

;uinada, sequer. O orador

.altou inúmeros obstácu

los, até' com alguma cresse.

\ntcs não o fizessê, Porque
'argou �um supérfulos, que

TIM
�T:A, CORAGEM!

JORNALISTA PEDRO PAULO MACHADO

'�stonteO\l inclusive a uzina
•

le Capivarí, talo estrondo

ringuem entendia mais

.oisas. Ora êle falava
as

em

;�aqllinaría, ora em maqui
.á1·ict, ensejando uma dúvi
la (atróz) entre os escu

,fantes, que (na realidad�)
,.. "

naquinavam-uma· ·o'portu-
üdade para dar.em, o ,pira.
VIas veio o final. Parecia

ranquilo. Apezar de tudo,

BUM

•

Benefícios
� -

Na- sua longa arenga de domingo, o sr. B01'-
uluniset: aludiu aos que, ao invés dé pleitearem

- benefícios' de ordem coletiva, do Govêrno Fede
rol. para o Estado, pleiteavam-nos de ordem. pes
soal Ot� pol-ítica. A irrüaçiio dessa linguagem re

vela que S. Exa. não nos perdoa o estarmos mos-

: trasulo ao povo que tudo quanto Santa Catari1i'ií
vem recebendo, 11.0 setor da ag1'icultura, da U-

\ nião, devemos aos propósitos do Presidente Var
gas, em dar a maior cssistêiicia possível aos agri
cultores. Mas ;'evela lIwis: revela que o sr. Bor
nhausen ainda insiste em «cusar os �ut1'�S da
quilo que costuma [azer. Ainda ,l'ecentemente'

dirigiu-se ao Ministé'rio da Agricultura e conse

guiu para um seu filho e pa1'a um filho do S1·.

" Genésio Lins, bolsas de estudos nos Estados
Y

Uiulos. Os beneficiados, filhos"de' pats milioná-
rios, bem que pocÍe.1"iam deixar para estudomteé:
Jlob1'es' e-ssas boisee pagas pelos cofres públicos.
OH se;:á que nisso niio vai nenhum benefício pes
sonl, pleiteado em detrimento de outros, de or

dem coleteoa?

\

\

OMISSÃO

No programa da [esiinhr: �lt! rlomingo, os seus

organizadores,
.
preocupados �'11 at ranjar mais' pe

dras inaugurais, estabeleceram sem nenhum cuida
do o protocolo da '�2('epção cm Palácio.

Assim é que mu-r-aram a díta para ás 15 horas
e depois subdividiram:

"15 horas - Recepção, no' Palácio do, Covêrno,
às Autoridades Civís, Militares,
Eclesiásticas e Corpo Consular,

,

observado o seguinte protocolo:
15 horas - Legislativo, Judiciário, Forças Ar

madas 'e Corpos Consulta,
15,30 horas - Autoridades civís federais, esta-

,
duais, municipais, classes cOJl.§�r
vado,ras e associações.

16 hora� '- Povo ém geral."
, Como se vê, as autoridades eclesiásCcas ou fo

ram imperdoavelmente omitidas ou de propósito s�
lhes deixou o h,orário comum. . .

.

,

(OUTRA OMISSÃO :� l.J
_11')

Esta não corre à conta dos oraanizadores da
\

festinha e do seu pedregoso progra�na. O maior
omissão notada foi a da presença do povo nQ Palá�
cio. A não ser alguns funcionários e meia duzia de
favorecidos, marmelauseanamente falando ningue�ncompareceu lá. . .

"

,

TEMPOS MODERNOS

No Lira' Tenis houve, como comemoracões
grossa bebemoração. Champanha pipocou que �ne�
metralhadora na Coréa. Champanha e foguete! O
preço disso tudo convertido em generos alimen
tícios para a pobreza teria um sentido mais de
ac<;>rdo com a -atualidade. Menos inutil. Mais cris-
tão. , .

"

B-A --, BA

Vários anos de aprendizagem não deram resul
tado. O aluno continua ruinzinho mesiTIo: Não lê
ainda sofrivelmente. Não cuida do essencial e se
mete a ler superfulamente, numa

-

prova evidente
de que, ainda não armanzenou neQ1 para o gasto,
precisando de oxílios alheios.

E há por aí quem aindu queira oficializar a
escola da vida.

RESPOSTA

O povo de Joaçaba, no próximo pleito, em res

posta numérica, colocada dentro ,das urnas dirá
quem são seus inimigos. A imprensa r�sada �ecorte
este trechinho e guarde para comentá-lo depois de
3 de outubro.

-

·ENEDINICA

Até o conspícuo deputado Enedino atirou-se à
sordida exploração de 'que o P.S.D. tem o colono,
em conta depreciativa. Vá ,à biblioteca, senhor de
putado, e constate quando o, coloho foi mais presti::
giado' e ouvido nos seus anseios:, se agora, quando
apenas recebe elogios e palavras e tem que amar

gar nas estradas de buracos e atoleiros, ou quando
p:)ssuia estradas verdadeiras e via multiplicarem
se nas colonias os gr.upos escolares. Naquele tempo
o deputado Enedino era o mais fiel dos pessedistas.
Jurava eterna devoção ao partido. Se tivesse al

��lm� ?úvida sobre o pessedismo de algum correli
glOnarlO, pegava da pena 'e o denunciava à chefia
como traidor!

.

Enquânto foi govêrno, o P.S.D. fez grandes
obras em benefício do colono .. Até o DIA DO CO
LONO foi instituido. Agora o P.S.D. está fora do
govêrno e Enedino fora do P.S.D. Se o ataca está
cuspindo para cima., .. _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


