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Ano XL ' .

RIO, 2 (V.A) -,-

Depoi's, tou que, de acôrdo com os

iN. 11.816'
de �equena ausencia desta recentes dados estatísticos,

_,_ . __ ..

-'___

c�PJtal, e� repouso no inte- (o saldo comercial eleva-se
O(��. d S- P 1

'Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 1954
1'101' e ao au o,

.

compa- a quase 9 biliões de cruzei-

--------------
receu ontem ao Ministério ros,

da Fazenda o sr. Osvaldo Por fim, informou o 'títu
Aranha, onde despachou lar da Fazenda que na pró
demoradamente o seu ex- xíma quinta":feirã a SUMOC
pediente.· I

I
\'0 tará a reunir-se sob a sua

UO'menauem.."a' . me'mo'rl·a 'do' cei. Vl'da I
tes o.ficiosas revelam que o qulridas. A resolução do !e!�:s�!:�:�e�O�!��:;;:s:: presidência,

BraSIl. cancelou suas com- Brasil baseia-se no fato' de f d
•

e re erí o titular, ínterro- Ipras�de trigo da Rússia, por Que o trigõ russo e' muito d d rrompeu um lo

Ramos.• Dis�cursos dos sr's. FI.ores �:::�I:�:i�e�:e:n:�d!a, O(j:�iS
caro oitelnta e cinco ��i�:iO_e:I:::;��t:Od;a

o

:�' ceodlo 'a
-

bordo"
� ,

.

. ,

one- o ares a tone ada e o tu1'- demissão da pasta da Fa-

d-a Cunha e do II'de d iI�p S P
�:�:: ;;;,::. :;:�:. �:� d:; 00 "'enu. e sete".

.

zenda uma vez que não se IdO "'era Oruz»
'.

'. .

_ r. O� • •• ;:linn1tl·anhmdil tonelafdas� já en� o bastão'de ma-, :��::n!�z;: ;;::�t:�i���, � LISBOA, 2 (U. )_

O SR EURICO SAL
• -

a as, con orme fOI .

'b I d
j E I

>'

P.

. ES -. era com uma linha híer 'J' D' t d J
.

R 1 rec a 8 100
e. acrescentou' Irrompeu um

'.

di

,. f •

•. u - epu a o oaquim a111:)s, amp amente noticiado. E já
'

.

__; .' A.'
mcen 10 a

Senhor Presidente, o Par- quica Isso garantiu ao Pra 'f t
-

�ntabulou' ,.

B b
O meu plano .economí- bordo do paquete "Vera

, ,. ,. '.
� v - maru es a seu pezar, que .... negoclacoes com ra.... Ils b f" I

tido ,SocIal.' Democrático sI1, durante muito tempo, por intermédio de S. E'>Gl a Turquia para cOl�prar da- U� C �o- mancell'� sera c�rnpri-I Cruz", de 21,765 toneladas.

traz neste mstante a sua I uma política de perfeito co- solicita transmitam a tôda quele País mais noventa
:lo, sem a mtervençao de 'devido a um curto circuito.

pala�ra de solidariedade,
J
»hecimento de todos os pro- ii família do extinto, espe- mil toneladas, alem' das CAIRO, 2 (O. P.) _ O qU�I�. quer q�e seja, I As chamas destruiram o

que e também uma expres- blemas nacionais. ' cialmente ao povo de Santa embaixador da Alemanha
a lentou ainda o sr. Os- salão de refeições de segun-

são de louvor, a esta home-" Não se 'improvlsando o Catarina que com o desa- no Cairo, sr. Gunther Pa-
valdo Aranha, apresentando da classe e danificou 4 ca-

nagem que a Câmara ren, homem público, êle trazia parecimento de Vidal Ra- Localizad9 walke, pediu, ontem, ao
�rande satisfação' que no bines da mesma classe. O

de aos altos e excepcionais oa sua região o conheclmeu- mos, se vê privado de um O a via-.o ,da 5a. . �·�;e.neral Nagib, a devolucão
mês de janeiro último não '�inistro ocorrido no pei-to

dotes de homem público, Lo politico do seu município exemplo de dignidade, de Z· I
à .�lemanh.a, do, bastão- �de houve qualquer emissão de de Lisboa: O "Vera Cruz"

assinalados na vida de Vi- c, através da vida do seu austeridade e de patriotis- ooa "ére8 marechal de von Braud- papel:n�oeda e muito pelo, construido em )952, chega�
, dal Ramos.: Estado, para o Senadõ Fe- :110. (Muito bem; muit:»

r chitsch, que fez parte da
contrário, recolheu à Caixa, ra de Antuérpia, no sábado,

A política deve ter em- deral, uma experiência que bem. O orador é abmçado). RIO, 2 (V. i.) Fói ::oleção de "objetos de arte ��_ A�ortizaçã� cem' mi-
,
depois-da examinado num'

penho em ressaltar os e-' o autorizava a uma pevteita
localizado em Itacurucá-um e antiguidades do. ex-rei

. oes. e cruzeiros. E como' estaleiro da Bélgica, Deve-

xcrnplos :

dignos, para que conssonância com os inte- O SR. FLORES DA
avião do Estado Maior da Faí'uk atualmente postos. á pr�va d; que a situação do I

ria zarpar para o Brasil na

sirvam de paradigma à vi- rêsses de todos o,s quadran- CUNH õa; Zona Aérea, sediada em venda.
pais esta melhorando adian-Í próxima sexta-fsh-a,

A - Sr. Presidente,
da nacional, para que os ho- tes da Pátria. t d

P6rto'Alegre, que estava O N'efi ou no ever de também a' G f Imens em nossa terra, .
com Essa carreira política -' dizer algumá coisa em. ho-

desaparecido desde a ma-'O Te,mp °I ., I.caranua a
.

ua e·ma a
responsabilidade nos des- <-nho' , nhâ do dia 1°

.

d
.-

,�. para rmm - assegu- menagem ,à memória do Sê- I, quan o par-

Itinos do País, se fixem, se rou ao Brasil aquela polítí- lado!' Vídal.Ramos.
tira desta Capital. A aero-j . Previsão do tempo até às GUATEMALA 2 rtr P) 1

.

atenham aos .exemplos das ca adm' .

t t' nave coma d d I 'I 14 h d d'
' " . _o goverpo guatemalteco

-

mls ra Iva que,' per O ,Estado de Santa Ca('3- '.
n a a pe o -ce, oras o 3 O

Il'd d
.

b
_,

Ia. .
- embaixador da NI'ca, com rela<;;a-o aos docurllen-

r:2l'·�ona l a es que sou e- llU't t Maldonad
.

b t t
-

_

lIaS anos, apresen ou re- fiua que é um prolongamf.!n-
' o, Ia as an e car- Tempo - Bom ' "

l'am trabalhar pel.o Brasil 'ultad
. t'egada' t d 'f't

. ragua, nesta capItal, Aure- tos que, segundo êste u'Itl'-
,� os promIssores, :0 do Rio Grande do Sul cu ' en o el o uma a- Temp t E t' 1 1

Crlll hon d'g'd d Q t
.

V·
era ura - s av� .. .io. Montenegro �ntregou .. mo, compl'Om·etl'a111 () presl'-

J ra, 1 Dl a e e.pro- uanto mais um politico' ..

h b ,. d erns;:;agem forcada com t D
,

o , Vlzm o onlSSlmo e lon-, �

"
.

en os - e nordeste a hOJe, ao ministro do Exte- dente nicaràguaense. Allas-

:Clto p.ara a Pátria.

I
se

.

inicia no degrau pri<'.lei- �os tempos, tem produzido
�nteiro exito, naquela loca.. ,ueste frescos ' .

,

G 'U T' .',
.

\ PrecIsamente por esta 1'0 da escola
-

política tant() .

t
:dade fluminense. Na-o

,. 1101', UI ermo 01'1e110 taslO Somoza e seu filho

'._ •. I .A. '.
'"Homens emlnen es que pl'es- Temperaturas - Extre- uma t d' .

.'

C
-

'l nst P t d S d. d
no a o seu governo', Anastaslo Somaza Debayle-

! L c. anCla, o ar I o o� '1131S apto se encontrar'; y o I." . '1 . - 10uve anos pessoal's nelTI
• , •

'_
.'•• 1 «.ram aque a reglao e no

mas e ontem: Máxima d lo
�

,

elal Democrahco exalta a dia de amanhã 'para +Ol'l'tr D '1-
.

1 d
•. 11aferiais. ?7"2 M" '193

respon enl ao protesto numa conspiração aqui de-

.,� • •
' • '..

' ' -, c .,TaSl assIna a os serVIços,
� , .' mIma d' I 't' f 1 d

' ,

L�urq do grande. pOhtlCo 'nLnmdade com os proble- 0'1
'

t P '.J'
.

.'

' • Ip ama ICO 'ormu a o pe- I1IQ!ciada. Em fonfl=...o.'b.a�--·�

." - ,.
-'-', .

.J us r� . l:esIFente,., mi

f'f{-
.

R"M'
- ._- "� --.::::- ..

_' -

t
.

'

j ç_,.ttaunense, na certeza de m,as gerais e,.{,'��'..J� �_:... � �7<.-:rAl>i"h,-� -::' ,.

_.-
_

;"r

,- .;",
'qúe a no a impugna ás' acu-

.- 'que a 'sua 'vida públi:ca-�à canoS < -e os hOinénS que !:l! -:;::: $1'. AI'tur Sanbs(_
s<ições contraBomoza. Mon-

de nortear múitas outras, a legislam no asfalto � pura � Presidente da Seção da
tenegro regressou, onteli1.

i'::bs dignificando o segui- li asfalto, 'TDN de Santa Catarina _

,pela manhã, procedente de

mento dos seus passos.. Vidal Ramos seguiu, nu Deputado Wanderley .JÚ- as e'xp'ortaç' oAIIes do cate�
A sua longa carreira, na vida pública, êsse percurso,_ ail)r já fizeram referênC':as. . _.

.

.

"

política do Estado de San� (:;m todos os 'cargos: fúi In- �, figura do Senador Vidal

ta Catarina, atesta, eloqtiEm-: tendente, Deputado Est::!- Ramos. Isto para mim, tem RIO. 2 (V. A.) - Veri- "Rf.almente, os 'precos não

temente, a. ��nstante do seu I'�ual, Gover�ado!' d'. seu; alto significado, por mostrar J icou-se uma queda de' cin- I
:levem cair, n?:.·E�t�dos U;

labor patnotJco, Pf»"que só Estado e, afmal, SenafJ;lH' e que, naquele pequeno E.,ta- quenta por cento n�s expor-' nido!'., porque a alta' do ca

mesmo os homens que se Deputad,) Federal. Essa 10n-
I do da Federação, .os co:;tu- tações brasileiras do café. fÉ: decorre da falta do pro

l1:antêm fiéis aos princípios ga experiência, adquiClrh I mes politicos se 1l10dif:,,:t-
I �eria talve'l conseque.{cia

altos que 'dev,.em pr\sidir a, nos diferentes postos r'0líti.1 !'�Ill de tui mpdo q'ué a;:; ]!l-I� da eêll11pa�lhà que se pra

vida pública, nela se' tOI'" '':os, ali,acb aos s�us ddes laS canibalescas llo pas3:.a, ce"�J nos Estados Unidos,

nam permanentes.
. 'uânimes proclamad_os de i{i não c1eixéllll resqu.í('�o�, ccnüa o .produto básico de

Vidal Ramos foi figura ntegridade pessoal, de au<,- ?iio se apagando e ext.in· nossa economia. Ouvido a

proemhJente dos Poderes €,Y'Hade e de pleno conlled- ;uindo. Os castelhanos di: l'cs!J0ito, (> presidente do

LegIslativo e Executivo. ,] ento da causa ?úbh;(, zem, com grande pro:JI.'ie- Centro do Comercio do Ca

Cavernou, por duas vêzes �eU ao seu nome o l,)l·est':� (12de, q,ue "el cortez no 'rTcti- fé, na capital da, República" RIO,:' (V. A) - O sr. WASHINGTON, 2

(U'I
Aérea declarou que, segun-

o seu Estado natal e, em �io e a auréola que enseJa ia lo valiente". Repito es:a.; .senh:Jl' Mai-celino Martins O�valdo Aranha regressou P.} - Reyelou-se, oficial- do se sabe, todos os ocup�n

mnbas, revelou seu;devota- ,ta homenagem da Cama, 1"<11avras qtle, ante-'Onte�n, [<'ilho, assim �nterpretou o ao Rio após curta estação mente; que um avião mili- tes do avião eram membros

mento aos proplemas máxi- :j d)s Deputados. '.pndo sido levado até o Ga- fe:lOmeno: Ge repouso em Lindoia, tal' norte-an1ericano foi ata- da aviação no;rte-america"

. mos da sua terra, com_-em- O Partido Social Dem0- leão, para «�ompanhar' Dleu "As 'expOl'tações cairam despachando, ,na manhã de cado, a 22 de janeiro ·últi- na. O piloto do avião, bimo-

prcendimentos que, até ho- :r:�tic(), que tem a. glórín f i.�;]eto amigo Osvaldo At'a., em virtude da reduç�o dos hoje, em sel! gabinete. A- mo, dia.nte da costa ociden- tor C-46, enviou uma meu

je, marcam sua passagem \'urlura de contar etttH ,lhu, q_ue ia apresentar ";U.;lS nassos estoques., Temos' 1·,ás, o sr. Osvaldo Aranha tal da Coréia, por uma sagem pelo rádio quando a

l);) cUl'ul presidencial do s SL:IS mais destacados fi· lespedidas ao Preside:J.t€ pouco café a ofel'ec�r e as- não interrompeu suas ativi- ,gl�ande f(>rmaç�o de caças il'avessava o estreito de

Est:lclo sulino. .2(1)s .') eminente Presid�n no embarque para a A:n� s.im vai ser até trinta de dades em corisequencia das comunistas Mig-15, um 'dos Tsugae. Da costa perc�beu-

Iniciou a carreira pública e dE s� a Casa, o brilhq'llt i:ônia, ao cumprimentar pwhú, quando se .inicia n� férias, po�s despachava o quais fOi derrubado por dois se que vários paraquedistas

numa. época em quI' eL )ep:.:bdo Nerêu Ramos, fi, Sr. Getúlio Vargas, dis,>e n! safra. Tendo pouco para t·xpediente de sua pasta caçaS ilSabre" que escolta- d.esciam do avião, enquanto

u!Jrigatól:ia-a- pa·;t:;agem J1i)S bo do ilusti'e morto, assi�J' "el cortez no quita lo vaU ,,;.:'ndcr, não podemos ven- com seu che�e de gabinete. vam o aparelho atacado. êste perdia altura, rápida�-

rustos em inlcll'.1 ob�('rvâl1o ·)1110 o no,:;so digno col"g,. (Cont. na Sa páginà) j�r muito" e acrescentou:: SI. Camilo Gama.' Um porta-voz da 'Fôrça mente,.e se preéipitava no

• mar, diante do porto de Mu-

...................................... + � ,. " .

•:..••••.••••••••...•.� "." r r.�." � � " " � 4 l'oran:

. ,
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Manágua, depois de ter-se
�

-iustruido junto do seu go
'-'frno pata tratar da con-

dutu. Portanto, os preços troversia.
-

....

não devem cair"·,
-- ......---�

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

Caças Mig JS
Osvaldo, Araoba
interrompeu ...
sou veraneio'

a,lacaram na Coréia
. o ,avião americano

,

A política de as,,;Ísitnci:;l ao lavrador tem sido uma

C eh' d G t' I-
Não cabe mencionar, no momento, todos os au-

chnstante do Go\'êl'llo do sr. Getúlio Va�·�as. Ainda 'ag,o- II 0- apeu e e u 10 xílio:'l da�los pelo_Govêrno �'1,Õ lavrádor catnríl1�nse,
1'a todos sHbemos! que o 1ll'oduto dos aglOS. com a no. a

_

,em seríJentes, mudas, adubós, maquinas e instru-

: Dlodali(�nde de aqu!si�ão d.e :'�mbiais ,é d�stillada .ao fo··1 ..
.. .

mentos agrícolas:. r

men!o á'1a\'0Il1'a, a maqullluna. Em Santa CaLarma a assJstell..cJu_fede1'al e em nada tem alTXJhado a produ. :Mas, num auto-elogio sem base em um só nu�ero,

assistência ao" agricultGres, quer diretà, quer indireta- I
ção. !\'Iulto ao cont.rario, 'abandonando completamente a nem mesmo a citação orçamentária destinada a. esses

mente, \'em sendo cont:l1ua e permanente, por parte do conservação das estradas qU,e encontrou em tráfico re- auxílios - .lerbinha irrisória, o governad"or proclamá:

�linistério da Ag-ri(,l1lt�ll'a, eXIH'essaritente recon'lendado guIar, a administração local tem causado os mais graves Realmente extraordinaríó tem sído o apôío e �

e fisc'alizal:o pelo Pl'esidente da República. Além do am- prejuizos aos colonos e aos agricu)tóres, impossibHitan. amparo prestad�s' à agricl;!tura pelo m�u Govêrno.

)10 fornecimento de maquinas, tratores, ceifadeiras, trio do-os de transportarem o. produto das suas layouras. Pe- E assim, nessa bahilação a si mesmo, ° sr. Bo.rnnau.

Ihaâeiras, arados, etc.}. o Govêrno Federal determinou a la falta de estradas muito"produto das nossas. lavouras sen p.resta cO)1tas. Não diz nem cita a:s verbas por onde

constrllcão de armazens de trigo em Concordia, Joaça- apodreceu e se· perdeu. Varios -dezenas de agricultores correram esses extraordinários l!,paio e amparo. �ão diz

ba, C:ic�dcr, Lages, Ul'ubiCi, Itaiopolis, Canoinhas, Xan- não mais puderam trazer o fruto do seu '4rapalho 'aos quanto. gastou com eles. Não diz quanto recebeu da

xerê e -Tangará; bem como a de silos em Videira e Joa- consumidores, porque os seus veículos ficaram perdid�s União. I..imitãose a dizer que recebeu, mas 'isso mesmo

caba. Para essas construções o Govêrno do sr. Getúlio nos atoleiros ou o desgast.e tIos 'mesmos não compensaVa com, tama'hha má, vontade que até parece que recebeu

Vargas forneceu TODOS os recursos. O Estado entrou

10
trabalho e os riscos. �

muito pouco, quando recebeu TUDO.
'

apenas co.u. a fiscalização das obras, O dinheiro todo, Pois bem. Diante do que- aí fica,.
dessa realidade, in- /

,

1.'epetimo.s, veio da União. questionavel, o g�)Vern�dor Irineu Bornhausen" ao rev�s Um le.vnntamenlo geral, bem niinucioso, mostrando

.

Da União também vieram aS" sementes, para. serem oe Pl'ovidências, toma a decisão de fazer discursinhos e o.s to(ais llllJjeaclos liela União, deixada o governado.r ém

distribuidas aos colonos e agriculto.res, Como se vê" a I atribuir-se tudo qunatQ o governo federal velll fazendo. sitllação lamentá"el; diante da farofa dos seus discursos.

llsí'is'tência aos' agricultol'es, por parte do Govêl"no' Fe- E isso de tal forma que sempre deixa as peninhas apen- Não é, pl}is, fora de propósitó qlle, del)ois de cada

eral, tem s'jdo intensa e extensa. E patriótica, poi$ só diculares de fo.ra. -Na sua última fala arengou (}ue ia discurso. de S. Exa., sempre se ouve aí pelas l'\I.as a fina

.';.\;sim )lodHemo.s aumentar nossa produção 'a�ricola e prestar contas ao povo. Mas quando chegóu ao ,pónto di- h'onia e o pro.v�rbjal sarcasmo dos nossos 'impiedosos

chegarmos à auto-suficiência. Infelizment.e, no Estado;.a ficH, o.u seja, ii prova do que numericamente 'o seu go.- observadores: : .

ação do Govêrno Federal vem .sendo pre�lldicad� �elo do. vemo tem fe!to pe'1?s colonos e· ag'ricultol'es, dei,xou tu-I .

- O nDSSO Governad�r sabe cl��primentar bem o.

Est&dp, que apenas procura tuar proveItos pohhcils d3 do para depoIs e Sam-se, com esta, realmente notavel: eleItorado ... com o chapeu do GetulIO.
.

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

NENHUM PROTEJSTO

?OR ENQUANTO
Um porta-voz do Departa

mento de Estado declarott

.
que se tinha conhecimento

do incidente; porém, no mo

mento, não se cogitava de

qualquer protesto. Sem en

trar em detalhes, o porta-

I
voz disse não compreender

qu,� objetivo teria esse ata-

q�e. .

.

Acres(!entou, que, em vir ..

I tude do acôrdo de armisti-

" do, tanto :as Nações Unidas

('amo os cOnlunistas se eom

prometeram a não violai o
território nem o espaço aé

reo da outra parte: O caso,

entretanto, ocorreu em á

guas internaci�:mais, que não
são atingidas pelo acôrdo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAUO
,_.= , o

• _

I ndleador �.

M .E D f C OS. I
ADVOGADOS

l\IÁRIO DE L'_ARMO I DR., ALFREDO nRAt,\\\LADYSLAVA ! DR. JOSÉ MEDEI- ADMINISTRAÇÃO

I W. MUSSI ROS VIEIRA I Redação e Oficinas, à rue

CANTIÇAO i
CHEREM .

Conselheiro Mafra, n. 160

_ MÉDICO _

I
e

- ADVOGADO - ! Te). 3022 - Cx.-Postal 139

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE ANTÔNIO DIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS 'A. SINUSITES

A D U L TOS' DOENÇAS MENTAIS DR. - Santa 'Catarina - RAMOS.' ('; INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

Doenças)nternas Ex-diretor do Hospital ;:� lYIUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

COl1AÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
'

� MÉDICOS -

ADVOCACIA I
AQUINO.

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA
' Representantes:

.. .

Tratame.nto moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representacões A. S. La-

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

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

dentes, 9. Consultas das 15 às !fI SENH.0RAS, com modem os .
-- 5° andar.

HORARIO: horas, métodos' de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapaní Tel . 22-1':(j?4

FO·N,E.... 34-l�.'
Causas eíveis .e trabalhistas

J
."

ih ...

Das 9 às 11 e das 13 às 16 � u
- tratamento. CONTABIL(STA:

.

I
anerro.

.

'

horas Res.: Rua Santos Saraiva) SULPOSCOPIA - HISTE- A
" G 'h ldi S 'I'hi Reprejor Lida.

-4 E t it
' PINGOGRAFIA

cacto arr a 1. lago I TI FI'·, dOI' .

Te!.: Cons, _ 3.415 _ Res. ;) - s rei o. • RO - SAL A t f'''' I
ena e ipe e rve irn, n.

_ 2.276 _ Florianópolis. TEL. - 6245. _ METABOLISMO BASAL Eds.sf�n. o�'I��c;��, e�óger:. 21 - 6° andar,

___
-- Radloterapiáp or ondas'

. I ICIO
'.

- an a,r

I 'I'el.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU BAST0S -DR. ,MÁRIO WEN- c\irtas-Eletrocoagulação -

- ASSINATURÁS

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU- I Na Capital

_ MÉDICO _ CLtNIC,t\ MÉDICA DE Vermelho. RINDO ,Ano Cr$ 170,00

Com prática no Hospital ADUI..TOS E CRIANÇAS Consultôr'io : Rua Trajano, Isern�stre ,
Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e-na Consultório - Rua João n. 1, '1° andar - Edifício do e No Interior

Santa Casa do Ríu de Pinto, li) .::::. Tel. M. 769." Montepio. DR- CLÁUDIO
"

Ano Cr$ 200,00

Janeiro
' Consultas: Das 4 às 6 he- Horár io : Das 9 às 12 ho- Semestre .,;. C '$ 110,00

CLíN1CA GERAL DE raso
ras -:- Dr. MUSSI.'

BORGES I !'11úncios mediante cem-
--

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

J,. 45 -m 1 2812 MUSSI Fõro em geral, ReClUSOs Os or ig lnn is, mesmo não

Consultório : Av. Getúlio unlOr. ..Le. . .'
. ,

Vargas, 2 _ 'BIGUAÇÚ.
Residência: Avenida !['rom- perante o Supremo Tribuna! i publicad-os, não serão devol-

OLHOS _ OUVIDOS powsky, 84. Federal e Tribunal Federal
1 vidt.s.

Horárlu: Segundas e Quin- 1NARIZ .E GARGANTA
de Recursos. A direção não sé. respon

tas-feiras, das 8,30 ,às -
11 • DR NEWTON

1.
ESCRITóRIOS sabil iaa pelos conceitos em i-

horas. /D'AVILA Florianó-polis - Edifício ;f!M !lI)" :ll'ti!!t)� assin ados Salã� ?e bar e sorveteria: salão de refeiç�es, cozi->

nesidênciaT-I LUX02Ho1tell DR. JÚLIO DOIN -

CIRURGIA GERAL
São Jorge, rua Trajano, 12 _(�.__l_'''''''''' nfha, depósito e c�sa de I ir radia, tendo uma area com

__ apt.: no e.: 2 ;' VIEIRA
. .;. 10 andar - sala 1.

�'ente para o mar para UIl1q. churrascaria.

Doen�as de Senhoras .

Rio de Janeíro - Edifício r-armacías
DR. \VALMOIt ZO- Prectelegía - Eletrícídade Borba Gato, Avenida. Antô-11 U

.

Funcionando à mais de q,uatro anos à Rua 27 de

ESPECIALISTA EM DO'I:U.T .

Médica
-

. PI 1
M' 748 E

.

l\IJ'ER GARCIA
"I. nio Carlos 207 - sala. 1008

.. de ,

.

. ... nrão
,

aio: o, -- streíto,

lU ÇAS DOS OLHOS, ouvi, Consultório: Rua Vitor
.

'

D.plomàdo pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA Meireles n. 18 - Telefone:. .

6.Sabado (tarde) - Far- ,'Aceitam-se propostas.

Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínioa 1507. DR CLARNO G
"

d F" R' F l'
,/

Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na
.

Consultas : Às 1.1,30 horas'
• macia a e - .lIa e IPe

Ex-interno por concurso' da Caixa de- Aposentadoria e e à tarde das Ui horas el(ll
GALLETTI Schmidt.

.

Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Rai- diante:
- ADVoGADO _. 7 Domingo - Farmácia

(Serviço do Prof. Octávlo lwaye no Hospital São João Residência: Rua Vidal Rua Vitor Meírelles, 60. da F1& - Rua Felipe Sch- . V'
-

"Rodrigues Uma) Batista da Lagoa.' Ramas - Telefone 3.422. FONE: 2.468. m;.c.t. . lagem com segurcloça
Ex-interno do Serviço de C D t t N

- Plortanõpclis -

urso no epar aroen o a-
DR. GUERREIRO, DA

l' Sáb d (t d) F ld
'

Cirurgia do Hospital cional de Saúde
.

.�� a a o ar e - ar-

e rapI ez
l.: A. P. E. T. c., do Rio, de Consultas diàriamente das FONSECA

.....,...,..__.......... ... .... - ..... .._ mácia Moderna - Rua João

Janeiro 10 às 12 horas. Es;l)ecialista do Hospital '1 I
_, I p;ntú.

.

.

SO'NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

Médico C�ori:ao::ital de

,31a8s.he 5a8. feiras de 15 às Moderna Aparelhagem n ormaçoes �4 Domingo - Farrnácia RAPIDO {<SUL_DIRJSIL'IRO»
I_:"_'__���.

as oras. Lâmpada de Fenda .-teRe- -Ufe-.s-
Moderna - Rua João Pin-

,O 11
,

,

• :n��Jl'QNJ;.'J� -VC'L'H=t-d��it�
FI

.

ó li It j 1 J' -U C' lb

Cons ; Rua Joao Pi�to n. 16, Consultõrio : IÚ;a Vítor
'''};PJ;.,� Yre.l't�tr.o' te. tu.

onan po 8 - a a - omvi � � urítí a

das 16,.00 as 18,00 Meireles, esquina com Sal.
beça) -;- Ret�rl}da :dê' Cor: ta cofuna. i�form8(,'õf'l"- qu. --; ,

.

-
,W)

horas.
�. danha Marinho.

pos Extranhos do Pulmão e .necesstta, diàrillmf>nle e d. I Farmácia Santo Antônio ,,' �tt--'.' �-���i� i���-FI.,'::.'_,I
Pela manha atende Residência.' Travessa ES9f�go. merliato: I Rda João Pinto..

.

I
diàriamente no Hos-, 'U'.·

,.

2
. Receita para uso de Oeulos. JORN.\IS 1'..1"'00'"

.
IUS&anga .

- Clt'
.

V· d' '. •.

21 Domingo - Farmácia
',o """ •

pltal de Caridade. Apt. 102
,onsu 01'10 - Iscon e ,O Estado 3.022 S t A

A. R J
-

,,��, ..

"" Residência: .'
.

.

_
I de OUl'p Preto n. � - Altos

I ,\. ��zeta 2.6fí6
I ar, ( ntomo - ua oao .

Rua: GeneralBittencourt DR. VIDAL !�a Ca.sa"B�lo Horlz?nte). ,l��r�o da 'farde '" 32·.·4567�IIPi��7tO·sa'bado (tarde')·' :-._1PÁ_$ O·Jn 101 CLíNICA DE CRIANÇAS .Resldencla - Fehpe Sch- Olano,da ManhA .' v (;

. .

C Ó "mllit, 101 - Tel. 1.560. .\ Verdade :. 2.0UI F�l!'mácia Catal'inense _I
. l

' eTelefone: 2.692. ONSULT RIO - Eeli- . Imprensa OficiaI.:. 2.681\ . . I ,.

-- �pe Schmídt, 38. DR. SA_MUEL HOSPITAIS
" I Ru.a TraJano.

.'

IIDR: ARMANDO VA-I CONSULTAS - Da,4 FONSECA De C.dd••., .

oS Domingo - Farmá,ia 't/- f"
" "�""'t

LERIO DE ASSIS �s 6 horas. CIRURGIÃO DENTISTA j (Pr.o{'edor), .: ,.
- 2.314 Cal4i.rinense - Rua Traja�.....;_ OUIlAl1TE TODD DItA

_ MÉDICO _ RESID�NCIA-Crispim ";orisultório e Residência':. �o�tarta).
'

". 2.036 no. I/'\... nos Il/lnF.JOIi:. ,:,A
Dos Serviç.Js de Clínica In- M' 25

- Rua Fernando Mac}lado, ô.. �r.eu Ramc;.-4" �.831 O serviço noturno será I' �I1I<L· J 1

fantH da Assistência Muni-
Ira, .

I
Clínica Geral .:_ Ci'rurgia l\�I)ltar .

:
. . . . . . . .. 3.157 efe.uado pelas farmácias "

'.
'

cipal e Ho�pital de Carid�de li .

FONE - 3.165. ��caI. Den!aduras - PQntes ..�a: Seb�stdio (Casa
Moderna, Santo Antônio e ._�•

.J'

"-...
,'"

� �R-�'=',t-'CLíNICA MÉDICA DE. �10vels e fixas. .

e ��ude) . .. ... 3.15l1 ",,"'..' o,

CRIANÇAS E ADULTOS' 'DR. A'N'TO'"NIO MO
I TInio X e Infra-vermelho. M�erllndade �outor Neoturna situadas às ruas -:: ;:

- iIl....t.s,. �

_ Alergia _ -, IIORARIO: De segunda a
ar os Corr�a " .. 3.121 Joi:o Pinto e Trajano. , � �I •

"-

Consultório: Rua Nunes
I

NIZ DE ARAGÃO . ,exla-feira das 10 às 12 ho-' CI���An.�S eR· A presente tabela não po- �
- .. 7'

"

, ai

Machado, 7 - Cónsultasdas' . I-as. ,e das 14 às 18 horas'.
I TES '

, •..31-
d.trã ser alterada sem previa'

-" �

15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO. Das 8,30 às 12 horas aos
lorpo de RomJ)('lros .) "

Residência: Rua Marechal LOGIA 'sábados.
/ ��n-iç? Luz (Ilecla· . 'I

autolização dêste Departa- ---------:-----�;.....,-_.:_--..:..._-

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. Ortopedia CLíNICA NOTURNA as .. �a�oes) 2404 D'(·I,tO.
'

__,__________ _ 18�0"'ultó,io: João Pinto, �;'a;;t\:,::�t:-f.i'"' da.
19 f'��';�:,'sa'•.����: �o.. FÚ�;:;,:�ta;e�:Oja::i!aú�: NegO/CI·O�'·s' �.de- .�.��:' O","ca's'-'I�a--o'

Das 15 às 17 diàriamente.
I',,!h'ia cGa!J. nele-

-

t 934. U
DR I. LOBATO Menos aos Sábados

ll"ado) '. 2.594·

FILHO Res.: Bocaiuva 135.

. Lviz Osvaldo d'Acâmp01'é(

Fone: _ 2.714.
n"p \�rnAS DE'

- Inspetor de Farmácias.

I Tf·.\:'\�PORTE
\ F'REO,

f' \C .

'ruzt'lro do Sul .

Paoair .; ,:
\

.

ll-rl( .••••••••.•••

i ,úhie Aéreo .....•.. '

':.."J- , .

'I'l\ndinavas , .

tÜT:f:lS
I ,ti); .

\tllltt'l'(tll' .. • .

O ESTADO

Rio de

Doença� do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADroS.
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fo,lmado pela Faculdade
Na( :onal de Medicina, Tisio
:ogist� e Tisiocirurgião do

Hospital Np.rêu Ramos
I

Curso oe espe<:ializaçiio pela
S. N. ';'.. Ex-intel''lo e E', as·

sistente Je CirUl-gia do Prof.

Ue-o Pinheiro Guimarães

(Rio\.
Cons: Felipe Schmidt, 38

- Fone 3801.
'

.
Atende em hora marcaão.
Res: Rua São Jo,l'ge ao �

Fone 2395. I

"_ .

a c III 3.700
2.500
3.553
2�325
2.402
2.338
2.•500

2,021
2.276
3.147
S.S21
3.449
2."�
S.31J
�.659

0.1

.

o MELHOR JURO

, ,

50!/0 .

Agência
de "

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJÀNO: 16

FLORIANÔPOLIS' ,

,I"'ropol
• P .. rta
·... iqut'
'n'ra: ..

,,:,.tr .. la .

'·-1,.,,1
,

:
.

I':STRElTO
ni ..quC!" .••• �. _ •••••

Caixa Postal. 45

t')orianópolis .

,

Santa . C�íarina

U'lTRAS ·NO
tERAP-IA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA·fAM.N.
ro PARA INFLAMAÇOES E .DORES.

TRATAMENTO S�M OPERAÇÃO DAS

•

':;ONSUl,TóRIO - VISCONP� DE OURO PRETO

ALTOS DA CASA :SELO HORIZONTE.

RESID"ENCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

OLHOS ...:... OUVJl)()B - *KIZ. QAllQJ\I"T.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA
..,_...... �.......aI

Bft.tta •• °Oe.ulo. - Bum••• "udo •• OUao para
CI...lftUflo da Prado Arterial.

Mod.raa Apa...lha.em.,
c.u.lt6rle - Via.ollde t. Oaft Pr.... L

rerola-Rçslaurlote I

t',

, A SUBRAL, com escritório no Edifício São
. Jorge - Sala 4, oferece á venda: .

Lote� de terreno" in�lu�ivo uma :rpaghífica Ca

s,a de alv�naría, situados á rua Presidente éoutinh�;
, Duas _casas de alvenaría e uma de rriadeira

(construçao recente), situadas á rua CeI. Pedro De-
moro - Estreito; _

'
_

Um conjunto de casas de madeira - Estreito;
�otes de terreno situad'os na. Vila Flórida _

Estrelt� .. em pre�tações suaves e sem juros;
"?OlS lotes sltuados na Avenida Trompowsky

medmdo, cada um, 13 x 50.
' ,

Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado'

U�a Casa de alvenaría na rua Fernand� Machad�;
. OlÍ� cas�s de a,lvenaría na Avenida Mauro' Ramos

(cmco fmancladas pela Caixa Econômicá);
.

Um terreno na Avenida Mauro Ramos medo d
13,20 x 22,80;

, m o

". :Um magnifico terreno no Sub-Distrito do Estreito

Imedmdo 13 x 30, distante cincoenta metros da p�·aia.
'

Lavando ,Gom Sab'ão'·

\frrgem Especialid,ade
da CIR. IITZIL IN�OSTR�AL-J8IDvIl18. (marca registrada) [SP�C�A� íO/ 1E t,�!���

_
eco�omIZ8"S� .emp� e dinheiro

'

"'------'--�- ..

-·7-�
.. !'y

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

Vende-se
CASA c?m seis quartos,

sala de jantar e cbpa.
�ratar à Rua Almirante

Alvim: 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios' n.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos .C>-
Rua Conselheiro Mafr��

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTAUO
Flerianópolis, Quarta-�eira, 3 de Fevereiro de 1954 3

J, �.e ISTABe � � '8nlré Vidal�e Negreiros T�!�U�al ReD.i8�ql �Ieillral
NO LAR E ,NA SOCIEDADE Um

.

dos
.. ber,6ls de auaraRpes RF��LUÇÃ{) �. !.!�(����:���d��'�!��

. André Nilo Tadasço I
em que foi com'Jleta ajd�r- :) �rríbunal Regional Eld�· cipios, criados pelas Leis ns

A 3 d� Fevereiro de 16�0, rota dos holand�ses, graças
t01::11 de "Santa Catàrina, no 133, cÍe 30 de dezembro ue

no Engenl�o Novo de GOla- ao auxilio prestado por Vi-
uso da atribuição que lhe j 953 (promulgada pelo pre

na, na então Provincia de dal de Negreíros. coadjuva- r;,mféTe'_o artigo 17, letra e,
I sidente da Assembléia Le-

Pernambuco, faleceu AN- do por João Fernandes Vi-
do Código Eleitoral,

.

gislativa), e 1.022, de 31 de
DRÉ VIDAL DE NEGREI- eira, Hen�iqJie r?ias.e :Fe- HESQLVE: 1 dezembro de 1953.

ROS, que foi um dos expo- lippe Camarão, embóra .

só-
1° �Decla1'ar que a elei- Publique-se, .

entes da bravura e herois- mente em 1654, 'ria histórica ção para deputados à As-'O Sala' das Sessões do T"l:
- Com a idade de 47 anos, mo de nossa História Pá- Campina do Taborda, os

sernbléia Legislativa do E<:- bunal Regional Eleitoral.
faleceu subitamente. nesta tria tendo çj. seú nome, au- holandeses capitulassem,

tado, se realizará n� dia :3 Florianópolis, em 28 de ja�
cidade o comandante-A. C. reolado de glórias, escrito depois de mais uma vez

de outubro de 1954;
.

I
neiro de 1954.

.

:\1. Búrlamaqui,.da Marinha
na formidável galeria dos batidos, comprometendo-

2° - determinar que, na (Ass.) Flávie Tat'a1'es da

Brasileira. que tomba�am namemora- se em abandonar as armas
.nesma data, se efetuem as. Cunha Mello,- Presidente.

vel luta contra os holande- e o País. eleições para vereadores às Iiercilia João da Silva. Me-
O comandante Burlama- ses. Câmaras Municipais, exceto deiros. Osmundo W!<,nde1'Íe,íj. Se a vitória dos Guara- "

qui foi vitimado por um ata- André _Vidal de Negreí- oara as d.os m.unicípios Cl'W

I d,a .Nób1·ega .. José dJ Pairo-
rapes nos sorriu, devemos

[ue cardíaco. Encontrava- ros tinha o espirita sempre f d."O.S. p.ela
LeI n. 247, de 30., Cl1.,HO. Gallottz. Adão Beriun»ao sacri icio de Vidal de

e na Holanda desde 1952 voltado para os destinos da N ....

ae dezembro de 1943; des. Edmundo Accácio M()-egreiros, de cujos feri- <>0 .

d termi
. ,

"azendo parte de uma mis- Pátria, sagrando-se patrió- t' b d
.

o - e errrunar, amua. reira. Milton da Costa ,:(l)e-
ta por exc.elência e prestan- �en os

JMorrava a

und anfte que. naquela data, se prece- 'lardo da Silva Gornes.· Prce,são de compras da marinha sangue, as, apesar e

e-I d'
,

lei
- ,

I .

Gunzo, diretor da Con .... ::l- b '1'
do relevantes pela maneira • ..l'" .

d
.

am as E' elçoes para preíei- ·Reg. ,

.

. r r'asr erra, rtuo, amgiu to o ° ataque �.
.

"

nhia Telefônica Catarinense
. como se conduziu 'na luta '

. .,..,. . '/'

O f t
a Fortaleza das "Cinco Pon- ..

.

e elemento de destaque 113
ex m o era natural do contra o domínio estrangei- t

" d
.

t
.

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

R· d J
.

as e epois ornou as pri-
sociedade local onde é gran__

.

10 e aneiro. 1'0 no Brasil.

I
.

lN_ meiras defesas de Recife p ')' ..

�e."1ente relacionado. ------ A primeira manifestacão R d . d'·. a
.
o leia

. .

• en amos, pOlS neste la,,

Q ilustre, aníversariante, P 11' d DI
nativista en nosso territó- \. I Alvina Boch apresentou

,I -
. " ..,a o. a " , .

as nossas mais ca orosas .

exma. sra. d. Marinelia Ma �_ .nesta oportunidade, ver-se- á tlUU' no, f�l, sem dúvida, a Re-
manifestações,�de apreço ao

queixa na D. R. contra o

tins Cardoso, esposa do sr. «ercado das justas homena- volução Pernambucana, on-I H
,.

d G individuo Pedro Espíndola
Ih b AS AMíDALAS COMO· de Vidal de Negreiros come b

eroi e uararapes, ao

Numa Cardoso, profissional gcns que. e t:tj_ utarão seus
FO _

I
�

ravo ANDRE VIDAL DE Filho, ex-namorado de uma

do volante, nesta capital. inúmer-os amigos e admira- COS DE INFECÇAO cOU a se fazer admirado N sua fi,lha. E' q.ue Pedro 'ten-
• , '. ., �. <, 'EGREIROS, principal-

.

Nunes agradece
Dama virtuosa, dotada de uores.sàs quais, O ESTADO

I
. destacando-se com os mais ·t··' do tomado' emprestado de

se assocía' prazerosaments Na luta contra germes' a- bélos e 'dignificantes exem- �en e agora que eomemo�

1'1 edicados que a enohre- .

,
, d .

I . ramos o quarto centenário
sua filha um par de óculos

ce:n, a distinta aníversa-í- gIe:;o;-es;
o \organ�smo, .as I

plos de bravura e cor�gem. da Restauracão Pernambu- escuros, não mais o devol-

ante possui largo circulo de FAZEM ANOS HOJE:
mm a as, muitas vezes, in- . Em todos os combates que

�

veu, sabendo -agora que o
fl d

.

I cana, .para que tenhamos
amam-se a ponto e cons- tomou parte, sempre na luta· . mesmo foi vendído ou tro-,
l'i' ,.! sempre em' mente nos dias
I Ulr sena ameaça para a pela independência política d f

- '. cado. p.e....d. roo J'á se e.ncontra
"

'

d. d'" , .
o. uturo;- como exemplo:sau e, porque se po em

j
da Pratrla, soube se impor . ..'

.

. respondendo a Inque'r'l'to na
�:l': esposa do sR' I J t f ' .,.

. -' dlgmflCante, os seus fel'tos•. , r.
.
emo elG rans ormar em focos de ln- a venerac

.. ao, pela fl·I'lneza.'
.

.

.

01' S·
. t t'

D. R. 'por e.star envolvido no
(le _Iv(ra antos, profis- feccão Então é indispensa'_ d d

con ra o es rangelro inva-
.

. •
. e seus atitu es, destacan-

.

roubo de um anel'que em-
"Icaal ,do v�l�nte; vel ouvir o especialista, que do-se na defesa da cidade do

sor!
penhou na Caixa Econômi-

I ' --�. Sl� .Vmato Leal: alto decidirá quanto à

necessi-I Salvador,
na Bahia, e na da

Glorias a Andl'é Vidal .de
ca e foi vender a cautela ao'f:,ll1c.oDi'lrlO dos CorrelOs e' dade de extirpá-las Ca F 't P' b

Negreiros!!!
'.', J C 1 G '

. sa OI e, em ernam u- pI'oprl'eta'rl'o
'" I , uan a1' os anz!) TeIE'grafo.:· '

Q d .

d d
.

.

I
'. , . uan o sentzr or e co. �: -o-

,grata aos que comparece-

0;' ,��ledtransc;rre 0_ aniver- .Jovem Manuel Bernardes garganta constante, p1'in-' Co���da�a �s 'tr�as bra- O Soldado Osvaldo Silva, I r�m a esta cerimonia reli-
.n .•c o sr. uan Car!os Alvf's, u·tudante. cipalmente se ,'1 '. };..' -, "d' D I

.... n=>...

ls·
acompa- �l eIras o,,�nt���h,0 Gener � A ...1_A ...l." - eífléRltz�, comünÍcôu a. ]j��""7:;::"\"'=' "',_. .... ",..........

c�
-

� �1._� ,..,_1-���. t ...""-O-""'�,� �-an�=�� �l'fl:en'

Ad
•

.

I
. J.....�I_o'" 4j'_ n' b�_...- ,It; �,

•

'{)....<i_
o. especialista, a fim de :::es. quah<;1o travaram-se as . ventlsta .

R., que na sessão de ante-
.

.

C
evitm' consequências de- duas Batalhas dos Guarar- (·ntem um cidadão portou- DESEMPREGADOS

O·n�,T-.1'te sastrosas para a saúde. - pes', a 19 de Abl'il,de 1648 e Matrículas Abe1·tas . ,(;; inconvenientemente na': NOS ESTADOS

,. ,V - SNE8.._ 19 de Fevereiro "de 1649, CJrsos: Primário e Aci- .pele local e que, tendo à UNIDOS
- contra os holanileses. Em missão. .1Jmoe��ado foi. desac�tado'l 'WASHINGTON (U.P.)

ambás QO�b���.s. a vitória, Rua Visconde de Ouro O nome dCLperturbador da - O governo federal reve-

notadamente na segunda Preto, 75. 't J,,:
ordem' não foi d�çlinado 'lou que o numero de de-
mas a Polícia já tem conhe-

. d
.

.

t d
.

.
semprega os atmge a casa

clInen o e quem seJa.
-0-

' dos 2 milhões, um record

Pelas 23 horas d� ante-
Ipara' os últimos 4 .�no�.

ontem foi, pela .Arpbulânc�a I O dr. Arthur Burns, prin
da D. R., transportada, das cipal acessor do presidente
imediações do Mercado PÚ- Eisenhower em .mat�ria de
blico para o Hospita'l de Ca- !

.

t'economIa garan lU ao Con-
rjdade, .a mulher Maria da

.

'

gresso que O Poder Execu-
COll(�éição, que fôra esfa- )

qüeadâ'por Antônio de Tal, tivo está pronto a atuar

C]üe se encontra ev::tdido. ,
com rapidez e eficacia se a

Foi aberto o competente atual situação se agravar.

PALIDA E LOIRA

Morreu. Deitada no caixão, estreito
· Pálida e loira, muito loira e fria,
O seu lábio tristissimo sorria
Como num sonho virginal desfeito,

Lirio que murcha ao. despontar do dia
Foi descansar no derradeiro leito

·
As mãos' de neve erguidas sôbre o peito.

· Palidâ e loira muito loira e fria. .

Tinha a côr dás rainhas das baladas
E das antigas monjas maceradas,

,

no pequenino leito em que dormia.

Levou-a a Morte em sua garra adunca ...
E eu nunca mais pude esquecê-Ia, nunca,
Palída e loira muito loira e fria!

M.t\RCELLO GAMA

ANIVERSÁRIOS

Sra. Numas Cardoso

jI'ranscorre, nesta data, o

aruversário natalício' da

l1mizades que, nesta oportu
nidade, tributar-Ihe-ão sig
J�ific,1tivas homenagens.'
O ESTADO,

,

respeitl)sa
r��llte, apresenta' felielta-

-- Sra. Altair Mello;
- Sra. Milte Albertí dau.

MIGUEL DAUX ELIDIA BOABAID DAUX
, ;

José Carlos B. Daux 'e ��nhpra, 'Migu�l Hermínio
Boabaid Daux, Luiz Elias B.'báux e George Richard B.
Daux, filhos de Miguel Daux e Lídia B. Daux, tem 'o
grande prazer' de convidar aos parentes e amigos, para

,

a missa em ação de graças que mandam celebrar, dia 5
sexta-feira às 8 horas, na Catedr�l Metropolitana, pelas
bo�as de prata de seus queridos paes.

, /

..

MINISTÉRIO DA MARINHA

. CAPITÂNIA DOS POR·

TOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

gura ao longo
praias.

b) -As embarcações que
se dirigirem às praias
deverão fazê:lo, nos lu�

gares menos densos de
banhistas e em marcha

In�tr:Uções para' .

o tráfego
dé qualquer embarcações
nas praias' de banho:

1. - Visando coibir abu-
,

sos, que não só moles

tam os banhistas, como

vagarosa, em direção'
perpendicular, e com o

máximo cuidado para

em inúmeros casos re- "r;<$J�'��vitar acidentes. ,

presentam ame aç.a s ,��1>� illfratores da pre�

contra as suas vt ',,€f 'l'"" .-.�hte' órâem' ser�o pu-

Capitão dos pt' \10
. 'ilidos severam�n:� ,de

Estado, determiri" e: acôrdo .corri ' 'Qi .(!R:C.P.
,. .J. " -.' • ,� �"(:. ..

a) ;-- Fica exprê'§sãmente (Regulamento 'da Ca-"

proibido o t�áfego de pitania dos Portos).
qualquer enibarcação a Ruy Guilhon Pereira de

motor, a remo ou à ve. Mello
. la, dentro de uma faixa Capitão de

,
Mar e Guerra

de cem metros de lar- - 'Capitão dos Portos.

_'.

"��"HM"
I'

,., ..a_

N1\. HOLANDA FA
LECEU O COMAN
DANTE BURLA.

MAQUI
AMSTERDAM, (U. P.) ..

,.-.., .... ,r

A8RIDEVIMENTO
E 1188'4

HILDEBRANDO NUNES

compareceram aos seus fu-

-

A família de Hildebrando
aos que

nerais, e convida aos
-

pa
rentes e pessoas de suas re
Jaç?es para assistirem a

missa de 7° dia de seu fa

lecimento,' que'mandam ce

lébrar no próximo dia 3 de

fevereiro, às 7,30. horas, na
Cátedral Metropolitana, no

Altar de Nossa Senhora.
Antécipadamentr- f i c a

'--

das

\

Aluga-�e
Sob contrato ou vende-se

a casa nO 101 - Rua Geri.

início ante-ontem. . :....n ótimo estado. Pneus "

Estroncl.o,'; inc�ssantes e I novos faixa branca, 4 por
.'ada vez m�is fortes são re- . tas, rádio origir,al. Equipa
�jstrados. pelos postos de I do com ê(-onomisador "Ru

observaçã� que, por outro
I plex".

Cr$ 180.0(:)0,00. Acei
lado, às,,;walam correntes ·to troca por carro de mt

w�furicas ,que ,Vazam para
I
nor valor.

.

(/ vale :<10 �júweh., I Rua - José 'dQ Vale Pe
. Pr'óss'�ç'ue a evacuacão' reira <i/lO, próximo ao "Co-

.' �

Idas.. zonas 111ais ameaçadas., queiras Praia Olube".

__-. -----

:::�;;��::�:";.�:?�:� IMateroldade Dr. Carlos·
�in�a, amp!o, �uintal, insta- r· . Co'rrea·.açao samtana completH, I
5,gua encanada da rêde- do. .....'

Estado. (

)'

'i'ratar ao lado.
(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Ginecológia Cirw'gia.Obstétl'ícia

3Õ CONSEGUIU
E.:NGULIR UM'

Completa .assistêncià à gravidês. e ao parto, trata
mento clínicos e operações de senhoras, com h.ospit.ali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe.

ROMA( U. P.) - Um l\10DERNA APARELHAGEM DE'RAIOS X, mar-

;Ícili;no Alfredo Scuderi ca Phillips, para exames r�iológicos em geral (coração,
_

' -, pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
Jreso em Catania, pelo rou-I etc.) com dispositi,:os especiais 'para HI?T_!j:RO-SA_L
)0 de um par de botas de PINGOGRAFIA (utero e trompas) e RADIO-PELVI-

I
'

t I METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
,
)orrac w· com que es ava Gabinete de fisioterapia, dispondO qe ondas curtas,
.::alçado, tent9u fazer desa- eletrocoagulacão, raios infra-vermelhos e' ultra-violetas,
larecer o', co�po ' de deli-

.1
tenda 'de o�igenio, metabolismo basal, etc.

.

.

... , BERÇARIO e ESTUFA para l'ecemnascidos prema-
:0. " comendo-o. .Mas de-' turos.
Jois de ter engolido um das COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO

b t d
.

d
..

d I (exam€s de sángue, urina,' escarro, fezes,' secreções, etc.,
o as eVI amento. corta a

e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi-
�m pedaços;roi @brigado a dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

desi�tir de sua façanha por- 'minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
,. BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANES'l'E�

que seu estomago, recusou
•
SIA POR GASES (Foregger).

dese�pellnar o,papel de re-
.' O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATóRIO·

,. t d '
.

. ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS NO PE�
.ep a OI. RIOPO DE 8 ás 11 e 't4 ás 17 horas..

.

.

Tnquérito. Disse mais que a atual si

tuação deveria durar até o

proximo outono.
MAIS .VIOLENTA A

ERUPÇÃO DO
MERAPI

DJAKAR'!.'A,. 31 (U. P.)
- Continua c.ada �€Z mais

violenta a nova erupção do
vulsãd M21'api, no centro

de 'Java, erupção que teve

">É .. ,

CADltLAC
Vende-se

OO� ZE-MUTRETA,.���\lENTURAS ...
. -;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO DIA 7
O GENIO DA LAMPADA

ATENÇÃO:
Em virtude da- Grande

falta de NiqueI, a EMPRE- ,,1'0' Cen"_' de' I d' -

, , .

,uO rra laça0
ZA solICita, encarecidamen-IMental "Amor e Luz" realiza
te, a éo�peração de .

,seus ,leSSÕes Esotéricas, todas as se

distintos frequentadores, guQ(�as f�iras; às 20,30 à rua

trazendo o DINHEIRO ,;Conselhearo Mafra, 33 - 2°

TROCADO, pelo que agra-lrt�TRADA FRANCA
decemos, '

..

..

�'O t ado

OBEJETO: Aviso prévio,

. No primeiro :tempo; os -prélic será noturno. indenização, suspensão e

• hurrgaros venciam 'por 6xO.
'

Hoje o conjunto ca�ioca �rias.

norte do país, o .brioso ofi-
No próximo dia 5 os hun- extreará em nosso Estado,!' ::: DE FEV�REIRO As 8hs. Dia 5, às 13,30 horas:

clal da nossa gloriosa Ma- g�ro�, jogarã� no Cairo co�-, m�dindo forças, em !oin-·I_ ·1 Sessão Popular PROCESSO N° JCJ-6/54
-

rinha de Guerra veio. para tl'�l um selecionado da capi- .

VW€, contra o esquadrao do
A data de hoje recordn-

Gene TIERNEY - John RECLAMANTE: Allan,

t C it I h'
: LUND em: Kardec de Oliveira

esta .apr a a poucos- a- I
-c,

f d nos oue:
' '0 4° MANDAMENTO RECLAMADO'.· Empre-

nos, trans erí o qu,e foi pa-
....�

ra o 5.ei Distrito Naval. P 1 g. t d I No programa: sa Nacional de Navegação

Na corporação de Barrei- .

-t O s.oer ulmen O O ((.so-Cer) Comp. Nac. Hoepcke
- em 1680, no Engenho _ P

H'S, Felix Vieira de Azeve-
' - .

11
- )-'1

I reços: 3,50. - 2,00

I
OBJETO: Salários.

_" Or18nO_pO I ano Novo de Goiana, em Pe1'- I té 14

do Netto, revelou-se pela _

,

,

mp. a e anos, Dia 5, às 14 horas: _

.' .' A • •
Iorcos com a conquista pelo

. nambuco faleceu André V'

sua inteligência e capaclda-, td . M
. ha d tít

Futebolísticamente, não será exag..e'l:O afir- :
" , p.. . PROCESSO N° JCJ-5/54

de [ld�inistrativa, sendo 10- ,q'.la 1'0 (l�l art� o 1 �- 1JUO', não temos avançado um só passo nestes ,c1.:.1 ,�� 1_6reiros� um dos : C1 Pl ;: íl 1(1J RECLAMANTE: Osval-

'�"o ('-leI't'o para a'presl:deAn�' .'.0 d,e dsuper-vrce-campeao últimos a1ws. .' .her óis da expulsão dos ho-' --- - - -- (ji_ do Carlos de Sauza

E- •
_ Na »erdade, falar em progresso do fute- I. I,

.

cia do Bocaiuva, onde até
r;ta cida e.

DoI citadino somente como piada.. landeses. Tipo de patriota As 8hs. .

.

RECLAMADO: Alcides

hoje Sé encontra, empregan- Pelo transcurso de. seu, VOemos .mal; muito mal. '['01' f'xcelência, estev� com ANKITO _:_ ÇOLE' ,-,:
Honorário Bernal:dino

do Ü' melhor de seus. ésfor- ratalícío _fói Q -distínto ma- r Enquanto o_interi�r do Estado se agigan- lo seu espírito sempre volta- JOSE' LEWGOY -

MI-, ?BJETO: Repouso sema-

cos na.. ,luta que o Clube aú-, 'j.n...p.",e.I,)',O,..

"

alv,_o.. ". d.,�.,�.'. mais ine1-
ta de ano pam ano, edificando ali e acolá está- I RIAN em' nais remunerados

---�"-= ,
..

'
� �,� _ dios e sédes q1.�e. represen.tam o trabalho árduo do pura os destinos de SlL1' , , .'

.

con-eguír proje�;- cada .impatia e apreço, as-qoárg, pelo proçresso 'de- jtiiiª""'"ttrtahfllÍ�O&JÍ1b-Àt�s I· :1' ,. •

'
.OS TRtS RECRUTAS �'FlonanoPohs,

2 9de -

ja-

vez .mais no futebol barri�· '1ós,.-:elj1bo:r�t-·.com atrazo,: a Ca1Jital b(t1'1"iga-veTd�� apénas cruza os bra: [ ,
-� NA "'''�,s�cm�a: nei!:o de 1954. '. . .l.,_

��rdc. �o ano que passou f nos.
-=.,;"",'" com imenso ço" A prova tema-I. ante -

os reS1jltado, d., - �m 1787, quando d;" Comp:Nac Ant5��o lr.W"lJO�;lib& -'-'
-

• lU o efO,orçado paredro bo- lJrazer, augurando-lhe mui- lutas travadas entre metropolitanos e .;int�rio- "JXp'oracão que, fazia �ai'a a I "IPreços: 7,60 - 3,;>�;
_'

Ch�fe da Seereta1�'
C!Uê!1�õe ('croado5_0$ seus es� tas felicidades.

' tanos.
J

mp, até 14 anos. �l ,

',,"

. Ao cont1·á1·io do que ac01itece noutros Esta-' I
al.ellUra da estrada de La� •

dos, a corôa de cam1;eão catarinense permane- ié'S'.i)e
..
r�oitou �m...Pinhe,il'(J.•'t;••iiI'lliiil.'!!II•...;1ii1·.'.·.·,I..

·

ii'iiigJ'i1i·'�.-fil·•ce fóra da Capital há sete anos, sendo que há -.. 1
tl'ês anos os campeões citadinos não consegui- I

ú C apita0 Antomo JO$e dd �

C•
" '. ;I. J

'ram chegar ás finais pelo título máximo. ;o�ta;
.

.

Haverá explicação para tudo isso?
.

- em 1802, nasceu no
As 8hs.

A desorganização impera nos grêmios 10-
.

J WAR
;

, .

d d' Fn,Q2hho Trapiche, eIll P',->.l·' I
ames REN em:'

CCt1S, onun a semllre_ as situações críticas que"
-

'.'
. 3 E' DEMAIS

têm cttravessado e ainda atravessam no terreno ll<lmbuco, FranCISCO do Ri!' M
-
..

financeiro. 'I'
; esqUltmha em:

H
.

d' f
.

'f' g.,..E,� �;.arros,. mais tarde, B:--.i..-
.

SIMA-.O O CAO"LHO
o)e em .la, ormar e organtzar uma equi-

..

�

)Je capa.?: de adjudica1'-se-' ao título,máximo do 6c.d".r�, Senador do Impe- No programa:

EstctflO exigem'quantias fabulosas. Adotamos o 'rio e Conde da Boa Vista; Atual. Atlantidas N...
p1'ofissionalismo � agorà temos que sofrer as Isuas consequências. �

(·m 1843, faleceu o Bri- Preços:
,

6,20 - 3,!70
.

A luta é tremenda para conservar a har- rac!f ;1'0 Francisco de Albu- Imp. ate 14 anos.

monia de um quadro de futebol durante toda I 'II.T I. qllelc,ue lV.le o, que presidi .

. 1.mut temporada. IFalta o opôio oficiaJ, o estimul� do públi-
r.J � Provmcia de Santa Ca-,

co, enfim tudo o que imprescindível se torna' I
tarma, dê 12 de março d:.

para a homog!?neidade de um clube de futebol.
Uns poucos e':rnpregam o máximo de suas

P2/j a 14 de janeiro d� 1830

possi�ilidades no trqbalho estafante de todo dià fo; o fundador da Colôni:l,'
pela sobrevi11ência .da agr.emiação. '. .J c: - P d d

'

_ ue '0<.0 4 e 1'0 e Alcântar;�'
Temos o exemplo de vários deles como

" '

Newton. Garcês, os ir"!-ãps Cesarino da Rosa,

N,ovl-..r'ecorde 18r8110 I B_g.II,'a.
no Clube Atlético Guaraní;r Agapito Veloso' e

.
1 � .1' ,

Felix Vieim de Azevedo Neto, no Bocaiuva;
.

.

1 I Aael'bal Ramos jla Silva, Celso Ramos, os Daux,
�. PAULO, 2 .(�. A.! .- BOGOTA', 2 (iJ. P.) _ Dirceu Gomes e os Lange, no tlvaí; Thomaz

Nas provas ehmmatona's
í O team brasileiro do G"i'ê-

Chaves Cabml e' os irmãos Machado, no Fi-

de natação realizadas do� mio Porto Alegrense, de gueir�nse; o Major· Costa Lino e os Capitães

mingo pelos paulistas ten- PO,rto A.legre, empatou com

Perét � Paulo Mendonça, no Atlético e os ir-.
, mãos Carioni no Paula Ramos...

.

do em vista "o proximo Cam- o Rampla JunI'ors, d"" M"on-I H d d
...

- <:; � ouvesse
.
na ci a e mais homens do qui-

Peonato Sulamericano, o l dtevidéu, pela contagem de ate os acima apontados e o -nosso futebol es-

nadador local Octávio Mo- 3 "O'
'. taria bem melhorzinho, ..num plano mais desta-

.h.>. jogo foi em dis- 1
biglia conseguiu superar o d'"

cae o e a hégemô.aia do pebol barriga-verde tal-
puta <;> Torneio Quadran- -

record sulamerl'cano dos ..

'

. • ��Z nao per.manecesse tanto· tempo longe da 185'2 f I'
guIar de Foot-ball, que se 'Ilha. .

,'- el]l ,oi e ogiado

200 metros de peito clássi- t· P
.

1.
t·

.

re-atI7â nesta capital. . rectsan:os. prestigiar os cluões afim de. que
e J.'rÓ;!vo ca armense, entã.)

co marcando. o excelente O primeiro tempo tam- constgam atmgtr as suas fialidades. Todo o a-
.

l\1a:{�r. Manoel. da Gam,l

tempo de í'50" e 7/10. bérn terminou empatado
pôio moral e material deve ser dado para que T '1. d'E

A
o nosso "soccer" volte a merecer a considera'..,

�OJlO ça, mais tarde

Ma-I1'n�rça anterior estava pela .contagem de 1 x 1. O
-

.

t
. L ,

d d
çao e o aca amento no conceito futebolfstico de rCCUal e ,Ba.riio de Bato\,í,

..

.

em po er o argentino primeiro tento da partida Santa Catárina. .

.

.

.

.

Juar{ Garay, com 2 minutos f d A t b�lh por ter SIdo, no comba;e
(li e

au.toda
de

Williaml
o ·ra a o, pois, esportistas, que Floria-

5i segundos e 3 décimos. ,lVi'a1"iinez aos 33 minutos e' n�p.olis não. deve ficar relegada a plano secun- des�{·.dia, em Monte CassJ- Vende-se, acompanhado de motor a ex-

P
Mujica empatou aos 40. '

ditrtb. P·rectsamos. evoluir com passo firme e ros, o primeiro a' penetrar plosãQ.
ar'.-tJI'.-pa�a-O

para tanto não devemos poupar esforços. d
.

S
.

.

I � ... 'V No segundo tempo Loza
..

.' Tud�, '!?ois, pelo �?erg1;"�mentp do esporte
na c�sa a otéa, expulsau- -

Capa.cidade ln,�ada de- 3m3 por hora.
Carlos Angelo Fedrigo fi! e Cantu, do Rampla, anota- das-rnttl.ttdoes da hospttaletra terra de Dias Ve-

do D !rlilnigo. 'J)ó!ltar na "A .t«ODEJtAR". . "

Senhol'a participam ao seus l'am os 'seus goals aos 15 e
lho! André Nilo TadasGo �.',

. -.- .• ' __ ._

�:r:::�s :��;s,eop�::c��1!3à�;�::!';.I�::r3d�m;n�� Curso São Vicente de Páuiã - Lótes a venda
mehto

.

de sua filha CAR- 25 minutos e Alvinho aos, I
Curso primário - Equiparado aos grupos escob-

I
. ,I _.

ME� �UCIA ocorrid� dia 37 minutos fazia o goal do
I res - Diretora: EUD.ORA SCHAEF�R, .

MEYER _. Fieque.e. em lere'
UltImos lote§, na praia da Saudade, em Coqueiros

27 ultImoo na Matermdade) empate, em favor do Grê-I .

abertu:a das �ulas. 4 de, março - mICIO da matricu-
.

VIR'bo Cr.ISt't d
ao lado 'do grupo escolar "Presidente Roosevelt", co�...- -"

"DL Carlos Corrêa". m'o ,la. 10 ele fevereIro, das- S as 11 _ Rua: Visconde dlJ- II I I l� metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser-"'" "-

..
.

1. Ouro Preto, 123.
-

. '. I (5_1.lv"ra).
vldos de agua encanada e luz

. / . Informações no local com' o sr. Gilberto Gheur.

M8rG�a invicto pelo � sul �o �ais o Olaria
Hoje em Joinville, frente ao Caxias

'

Não resta dúvida que a No Paraná o time da rua nal, em Rolandia, por '4 a 1, tal f: no dia
-

12 contra o Caxias. Dia 6 o Olaria ru-

temporada do Olaria nesta. Bariri fez a sur trajetória tendo empatado na 'revan- scratch egípcio. filará para Brusque onde

Capital' vai constituir um' invicta, derrotando o Ava- I che por 2 x 2; a seleção de em Ponta q,-rossa, por 5 a está' comprometido para jo

dos màiores sucessos, dada' rense, em Avaré, por 2'a O; Marialva, por 10 a O; o Pa- 3; o Operario, na mesma gar com o Paysandú e no

a brilhan� campanha . que,: o Guaraní, em Bandeirante, ranavaí, em ·Paranav�í, por I
cidade, por 4 á 1; o Ferro- 'dia seguinte apresentar-se-

,vem realizando' na sua, ex- por -4 a O; o Guaraní, em, 3 a 1; Nacional, de

Mada-I·.
viário (campeão paranaen- á em Itajaí, frente ao Mar

_

cursâo pelo sul do país.·
. I Cambé, por 4 a 1; o Nacío- guasú, por 2 a O; o Guaraní, se) em Curitiba, por 1 a O cílio Dias.

/
.

'
.

e o Rio Branco, em Parana- i Aguardem a apresentação "As 8hs.
-_. -

f
guá, por .4 a 2.

-

.

' i
nesta Capital do famoso

f
Ultima Exibição

C,.•p.,-'a-.O de
.

Corveta Fe·J.-z 13 1
HOJE EM JOINVILLE i "cnz€"'- comandado p o r (iene NÉLSON em:

.

X O Olaria, como já divul-' Maxwell. O PROFESSOR E O

�,Vieira de Azevedo Ne.fo I
Alexandria, 1 (U.P.) - gamos amplamente, fará:

.

CORISTA

. -: .:
;

. .,
.. ;.'

'

•
Em partida internacional: sua extréia ne�ta ·Capital'''� No programa:

Foi-grata para o Bocaiuva .'

' � I
de fut���i" a, seleção da' no dia 10 do cor:ent�, en-l <Comp. Nac.

a data de sábado que

�

assí-Í Hungria ,'\tenceu esmagado- írentando o AVal, cUJO es- ,1\� Préços: 6,20 --:- 3,50

ramente .�,.,··.d.omingo à tarde quadrão se prepara afinca- I

��OJ ,_..
. Imp.. até 14 anos.

nàlcu o transcurso do ani-
Lll11 comhlitado desta cidade mente sob as ordens do pro- .

por 13 lI: íessor Osvaldo Meira. O

l?ITZ
,

,As 5 - 8hs.
� Fred ASTAIRE em:

VER, GOSTAR E AMAR

No 'programa:

Comp. Nac.

Preços: 7,60 - ,3,50
Livre.

. versárío natalício do desta

cado' desportista Capitão
de . Corveta Félix Vieira de
Azevedo Netto. Nascido no

•i������������NaMN��
. -

Coa'lQla 08 lideraDO' do Torneio
�11'2dor .

o trio 'anllllDl
1.0 TRIO FANTASMA, com 12 v�tórias
2.0 TRIO 2 AZES E 1 CORINGA, com 10 vitórias
3.0 TRIO 3 MOSQUETEIROS, com 9 vitórias
4.0, TRIO DA ILHA E TRIO DE OURO, com 7 vito
5.0 TRIO CAVEIRA E TRIO SEGURO, com 5 .vit.
6.0 TR�O CAÇULA, com 1 vitória.
No "In�vidual" com 140'/bolas jogadas, é a seguin

te a colocaçao, entre os 10 primeiros bolonistas:
1.0 - Ivo, com 996 _pontos; 2.0 - Cantidio, com 992

pontos; 3.0 l. Egon, com 989 pontos; 4.0 - Waldemiro,
c?m 982 pontos; 5.0 ....:.... Osvaldo, com 959 pontos; 6.0 Eu
rICO, com 956 pó,tos; 7.0 Zigomar, com 939 pontos; 8.0
Henrique, �om 932 pontos; 9.0 P�ula, com 919 pontos e
em lº.o Moa, com 914 pontos. .

- em 1852, travou-se o

Ic.nlt�te de Monte Casse·
I

,

r')s, e.ntre o Exército, Aliado

(Bradl, Uruguai e Provin,

cia de Enh�e-Ríos)
.

e o do

IJustiça doo
Tralabho
PROCESSOS EM:- PAUTA
PARA INSTRUÇÃO E

JULGAMENTO

MtS DE FEVEREIRO

Dia 3', às-,14horas:
PROCESSO N° JCJ-18/54
RECLAMANTE: 'Ari Se-

emann

RECLAMADO: Egb«;rto
Moellmann &: Cia:-"
OBEJETO: Salários.

Dia 4, às 14 hora;; ,

PROCESSO N° JCJ-4 e

8(54
RECLAMANTE: Cídio

Ferreira
RECLAMADO:

Amin

.

.

Dij:ac7tll' D. Juan Manuel d:

18AHCOde.C�fr,ITO POPULAR.I'
.

� AGRICOLA .

.

I I

fko, J'LlLloMrI 16" , . '. •

.

. �-��
.. �� �

,

.

f"LOlllANOPOLlS - S�ô..(Mô.hn.s; ,

Eo.<,us cabendo a vitória aos.

ahaciü5i veja-se outro �locai
Ctêste jornal;

BRITADOR
/

'.,�.'

Irmãos
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do
RIO, 31 .(V. A) - Var-

gas iniciou rnte-ontem

seu período de veraneio em os-ministros da Educação,
'Petrópolis tendo seguido ,á Saúde e Justiça, no Palácio
í.arde. O Chefe do Governo Hio Negro.

______________ H�- • __

NO CIRCO BUFALO Está �türdido·. tem
BILL OS URSOS CO-

Z U·M '0 I Dro�··Sl\IERAM O BRAÇO .

'

DE UMA CRIANÇA
NOS' OU'V"IOO'S"CAMPOS, 1° (V.A.) -'-

- •

Lamentável ocorrencia ve-, EXPERIMENTE �STE
REMÉDIOrificou-se ontem,' á tarde,

,J-,

-

CALMA NÁ' SIRJA
(U.P.)DAMASCO, Siria

I
'

- O governo do presidente
. A dis Shikamly informa que

. .:' . -""':� -�. -

domina completamente a

'sihwçãó em 'toda a Siria

,dpÓS :1 rcc,onte tentativa de
revolüi armada para depor

,

,seu regime.
----�----�--------,�c_- .. -. __ .

·""1'
. i: �:',:,

,

.

Dilstribuidor

C. RAMOS SIA
.

.. Comercio - Transportell
Rua JoAó Pinto, II Fpoll.

I-----------------------------------------------�

Humanidades Arl. ...- 91
'CURSO " BOSCO,

(Reg. no Depm·tamento de Educação)

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

INFORMAÇÕES:
.

Telefone: 3.661.

I

Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 1954

1852 - :; de
,

' J

fevereiro

dar; com à seguinte ordem
-

MAGNIFICOS LorES, COM FINA�pIAMENTO A do dia
.

-LONGO PRAZO SEM JUROS.

gentino o Brasil, por seu

Ministro em missão espe

cial (Honórig Hermeto
Carneiro Leâo, Marques
de Paraná), assinou com os

liberais 'do _Uruguai e o Ge

neral Argentino Urguízza.
os tratados de aliança de

1851, com as Províncias de

Entre-Rios, Corrientes e a

República Qriental, resul

tando na quéda de Rosas.

Montevidéu, com o Go

verno da Banda Oriental,
ellcontrava-se, sitiada pelo
exército argentino do Ge

neral Oribe. '

20.000 brasileiros, co

mandados pelo Marechal
Luiz Alves de Lima e Sil

va, Duque de éaxías, em

ação conjunta éom Urguiz-

Andre Nilo

Tadasc�1
Janeiro de.

1852 as baterias No dia 3Jde Fevereiro de
_

de terra di!jtinguiram o vul- 1852, ao aproximar-se do

Dep-redando e degolando, to de"úH� navio que se -, a- ArrolqMar'on,' o 'Exército
. '.l.

dentro de seu próprio terrí- proxirnava. 'Éra a D. Affon- Aliado -encontrou já esten-

contem excelentes elementos to- tório pátrio, D. Juan Ma- 50, em cujo mastro flutua-' dido em posição de combate
TI icos: Fosioro, Çalcio, Vanadato noel de Rosas, "O Tigre' dê va a insígnia do General as forças de Rosas., cujo

e .4Tseniato de Sedio, etc. Palermo", sonhava com
.

a em Ch�fe do' Exército Bra- flanco direito, estava, apoia-
Os pali(�o.'1" depaupera(1o�, eeqo- r�có��irtição do Vlce-reina-. sileiro e o Pavilhão do AI- do na chácara Casseros, n6J'

,

tados, jmernícos, mães que criam, do de Buenos ,Air�s, a9' mirante Comandante da I

campos chamados "Santos'l "

� \'ê n.aqros, crianças raquiticas' qual incorporaria o Uru- Esquadra Imperial, causan- lugares".
r :':J:l';� � receberão a �o�ÚfíCà.ção gera! d, guai, e, para realiza-Io, a- do espanto aos navios de

i' -.:::Á§ _

orqtnusnu», ""com o
.

liou-se com o oriental Ge- um almirante ingles as or- Marques de Souza atacou I
/,A neral Oribe., dens de Rosas e às baterias o centro, Urguizza o flanco

W � I !I ! I �.: I,�!� �:�ed:::��a�;=oci!�i� de�:,�:�to vários -. :��;:,d:�·�;:i::�::�
zação platiná exercendo .na e franceses. Antes que as, Osório "O Centauro -dos

sua própria pátria inimigo baterias rompessem fogo a- Pampas" com, a indômita

ferrenho dos que ele cha- quelesnavios salvaram com I Cavalaría Brasileira. Ao
.4;.

mava de' "selvagens unítá- suas peças, os dois Coman-. choque irresistivel o inimi

rios", mantendo o seu povo dant�s brasileiros e lÍ C�r-- go tremeu, dêsarÚc�lou-�;
sob os' horrores e atrocída- veta Imperial retribuiu as -cedeu terreno e :'rorripeu�se
Ies de guerras civís.:

. salvas; �UÚ1' requinte ,de aos pedaços, corno uma re-
,

Cumpre-nos sarienta:�' cortezia Greenfell manda presa que se arrebenta. : .

que, nessas contendas ar- um de seus Ajudantes ,de Mazzadia a Rossa:

inàc!as, nâ Argentina, Ban- Ordens agradecer pessoal- "General, retire-se sem per-

la Oríental, e:
-

Paraguai, mente, em seu nome: e no da de tempo, que já está, -"

não vísâ�� 6 B�as'ir os' pó-' de 'Caxias,
.

os curnpi·itnen- . tudo '�erdido. Não �ê como
'.;

" .........-:;

vos irmãos senão os seus I tos daqueles vasos de guer- avança aquela força brasí-

tiranos, que ,preferiram I ra, e o Povo, 'apinhado no leíra?".

sempre calcar aos pés as caes, assistiu como que as

conquistas ,do direito das sombrado, o desconcertante

11-- C:i�O Bufalo Bill, arma- Se v" S. está aturdido e teme a

surdez provocada pelo càtarro, ou se

do na Praca da Republica percebe ruídos nos ouvidos, retum-
o 'bantes ou sibilantes, experimente o

onde o menor 'I'edetury, de uso de Parmint.
Tomado de acôrdo com as ínstru,

apenas dois anos, filho do ções da bula, faz ce$ar o mal estar
causado pelos zumbidos nos ouvidos

casal de domadores Karl �����������it!�. nasoraríngttes e tra- ;entes, afandando em san- acontecimento... o escalei' mesmo ...

Nauman ao se aproximar Parmlnt age fazendo desaparecer gue OS reclamos da díplo- conduzindo, o, Ajudante de A's 13 horas os Aliados já,
, -

a obstrução nasal, facilitando a res-

Ide uma jaula onde se acha- píração e evita que o muco nasal macia brasileira. O Brasil Ordens passou entre os na- tinham ganho, a Batalha ·e .

continue a cair. na garganta. parmlnt... . .

vam dois ursos teve o bra- é agradável ao paladar. As pessoas jamais conquistou ou opri- vias de Rosas sem ser hos- em seguida,
'

Buenos Aires,
,

ameaçadas de surdez catarral conse- ., . -
.

l' d
.

.

.

erdui �
t

-

d'
'. CI

'

fI••rr.. r

di it d d I quente às nasofaringltes devem va I
mm povos irrnaos mas co- ti iza o, pOIS 'per ur�va o en regou-se sem ísparar j

ço Irei o evora o peas, "

-

/' .
" •

•

;0 Ier. se de Pàrmlnt.
-, I)perou eficasmente pela 11- éspanto... 'um só tiro.

feras, Socorrida peloSAN-' b d d .1'1" mo

Du, foi a criança mais t�rde - PARMINT i:�e;e:de�:i� I�: ::t:.
operada no Hospital da San- A fim de opor-se aos planos
ta Casa, sendo grave o seu Pedidos ao

de Rosas, então Ditador ar-
Lab. Franco Americano

estado. I. A. -' Rua Va'lpualso, 22-A
RIO DE JÂNEIRO

citos aliados puderam mar

char livremente sôb:r:e Bue�
nos Aire�. Ao lado do Al

mirante Greenfell, "que a

bordo da "D. Affonso", im

passiveI, de cachimbo na

'bQca, heraldicamente sere-

no e com o único braço que Oportunidade especial para aquisição, com grande ,

lhe sob�'ou das lutas no Rio [acilidadé, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. 'E81'01a Te'_l'n�lca de Comer-
da Prata, reconhece as ba- 'Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. ,.., "

terias alojadas nas barran- Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- I
rADIO DO FIGUEIRENSE? assegurando valorização, C.·o Sena pe"rel�ra'cas de Tonelero", estão as imediat:l. , I

figuras impolutas. de Mitre I
Paunero, Sarmiento e seus OS TERRENOS EM 'ZONAS MAIS_ DISTAN'rES

\ Estreito , " básico:. 2a quinzena de fe-
NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA- I

. -

'

d' J"
." ". <

auxiliares prestimosos. " é GENS. .

' J nscr_:çao ao� exames.' e. 'Vere1r,0. .

Tanelero não tev()
• forças

.

" ,admi�sao ao basico: 1° a 15 Informações, inscrição e

para evitar que 'o "quinte-
to" entrasse na 'páginas

,

"

�r.. ,fmorredouras da História '

j.aneiro, na 1-
S I,"'. .. l! -Americ.ana.

.,
.

Ao' Clarear do dia 17 de Escritório: EJifício São Jorge, Sala 4- - Fone: 2-1-9-2.'

tegeu a passagem das tro

pas aliadas em frente a

Buenos Aires, obrigam Ori

be a Capitulação (11. de
Outubro de 1851).
A passagem de Tonelero,

sôbre o Paraná, foi forçada
por Greenfell, a 17 de De,-·

zembro de --1851 e os exér-

E estava tudo perdido,

5

• •

Gonzalez Iglesias,

isto é verdade

vida. Milhares de' pessoas sofrem essas

dores, quando poJeriam evil;', de ,vez, ministro, da Educação PÚ-

tais padecimentos, tomondo as P,lulos blica: general Enriqúe Ber
De WiÍl para os Rin's e Q Be'xiga'nal�s B€dd�,' �ini;tro' do
Especialmente preparadas para

combater os distúrbios rEinais, as
Ar. As outras pastas estão

PilulçlS De Wi,t-oliviam as dores detidas pelos ministros do
prontamente, restaurando o vigor precedel;te
e 0- vitalidade 00 organismo, graças

à sua magnifico açõo tonilicont.e.
------�----------------

gabinete.,

:.

Atenção
Casa de famIlia, aluga-se

quarto com café pela ma

para 05 Rins e a Bexig". nhã a -rua Conselheiro Ma,_'Em vidros de 40 e 100 pllulas t
O grande é mais e(onõml(o fra n. 93
-:....:.....- !II!""II!!.@--,..I!!!!!!----

Pilulcis
DEWITT

Os

'errenosna� Vila Florida
(Estreito)

,>

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

isto também é verdade
Continental

, o ci�arro que mois

.8 'uma no Brasil.

onfinenfo
.

�m� pr.',,"'ncia
�aclona'

'.
'�.' .

'''; .. :

.

-

;',
�

;';',,1 UM PRODUTO,SO'UZA CRUZ
: �

'

..

',�

Edital
.sOCIEDADE DE ASSIS·

,

'Tf::NCIA AOS LAZAROS
E:PEFESA CONTRA 'A

,LEPRA EM SANTA

a) Discussão e votação
do Balanço e das
CoIttas Ie�erentes ao

segundo semestre de
195?;
Pan.c�r do Conselho

,

Fjscal;
Leitura .do Relatório

i do 2°, semestre
-

de '

. �953, apr�srntaq.o pe
]a ,Presidente da So

ciedade; e,

.Assuntos de interês
se social.

c)

."
CATARIl'1A

b)
Edital dé cont!Ocação do
Conselho Deliberativ.o

Pelo ples�nte' CO�Vid��o's'l'
(Js senhores membros do

IC'enselho Delib,�rafivo para
<1 retin�ão quê se realizará
no dia três de fevereiro de
'1954 (3.2�19M)· - 4a."'fe�rá'
- às vinte (20) horas, na

�'ede so�!a 1 desta entidade,
"'I) edifício IPASE, 4ó an-

d)

Flol'Íar ópoH,!;!, .

em 27 de

janeiro ele ,1954.
Dietrii!A�n WOllgenhein. . 16. ��.. •

- Presi '1ént�.
Acácio G ..de Fa'dia F. S.

Thiago .-- 1° Secretário.

de fevereiro.
Matrícula aos básico e

contador: 1° a 28 de feve-

matrícula, diàriamEmte� nu

Secretaria da Escola, das 18

às 19 horas, no edifíció do

r�ií·o.
Exames de admissão

Grupo Escolar "José Boi

ao teux", no ESTREITO.

'I
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• Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Fevereiro ele 1951
-----,-------'-...,..-------,..------------------ --

"
,

"

é, O ano .que mar«:a o 3{)O aniversári« da atividade oomel'�ial em Florianópolis da firma

proprietária de A ,MODELAR, e como:míei(),das comemoraçêes que serão

diversas, está sendo realizada

l

-

CO",: ., ,e�i..tt. CJe5CentOS:
" .

,
/: .' ,', "

, /'

�1

i
, .....

em maillois .;. shorts •• calções •• eamisasv- calças sport ... ternos de verão
,/'

,
'

em, todos os lindí��i�os vestidos 'de á]godão, Ullho c seda.
)

, ,

no"magnifico. estoque' de bh�sas e sáias de ai· godâo, organdír-línho, seda, renda, etc.
"

-
,

! ,.

\ >

1
em todos os maravílhosos tailleurs de linho ou lonite. .

�
\ : .....

':'-'A:o_

.' ,

',j
. ,\,'

. :1!f.�
'. , ,

�\
, ,

"".

" I

-em rodas as sedas lisas e estampadas. Esse des cont� forinidável'repre.senta fielmente
� deci são de acabar definitivamente com a secção de . sedas. '-:

'
.

,

DE 10 A 30 DE MARÇO:

Venda excepcional de 500 conju!ttos de eol

chies-e tr�vesseirosDIVINO com 10% de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

DE 10 DE ABRIL A 30 DE JULHO:

A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO
_DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO. EST.OQUE,jnclusive'das grandes no

-vidades DE INvERNO JÁ ENCOMENDA;"
DAS.

'7 .

.
'

"

- ,/

com a-entrada inicial de apenas 5{),OOI

/.
'r

-r
� . :::-

o aTADO

•

•

(
�.

J
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D·r. Alvaro de Carvalho
ORGAHISADO Luiz Gonzaga, escrivão, ,o.

E - Despede-se dos seus clientes e ami�os e comunica subscrevi. (Assinado) Ma-
.

EDITADO flue tendo seguido para ° Rio de Janeiro onde perma- DoeI Barbosa de Lacerda,
PO�" necerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es- •. .

d direito da la. Vara
.

, pecialização. ('�;ül ao inteiro lilillPôr no que permitam os JUIZ e

'[)(J!?ÁLl'(?/(}J]tJ4/l[g seus limitados prestimoso ,'m -exercíciG. Confere. O es-

·'t gliX'/Ig YíVETT() I crivão:' Hygi1io Luiz Gon-
,/ 'Wi\,'.",.,P' ,,, .,"'H' "-",,,,,, I' Endereço: Rua Anchieta, 16 ,_o apart. 1104. Leme
,.-_._...

------,- _ Rio - Tel. 37-0528, I zaga.

E D

'JUIZO DE DIaEITO DA da geral de Ribanceiras, se
COMARCA DE' TUUCAS guindo para Leste numa ex-.,. I

.
tensão de 100 m. e confron-

Edital, de leilão, com- o pra- tando com terras da execu-
.

zo de vinte dias tada. Em ses._uida nova li-

nha em direção Leste-Oeste,
O doutor Clovis Ayres com 20 m. de extensão, fa

zendo limites também com

terras de propriedade da.

zxecutada: a Leste extrema
com terras de herdeiros' de

Gal�a, juiz de direito da 'co

marca de Tijucas, do Esta

do de Santa Catarina, - na
forma da lei, etc.

José Luciano Gonçalves,
Faz saber Ijlos que o pre- numa linha que vai até o

sente edital virem ou dêle Rio Tijucas; ao Norte faz
conhecimento tiverem, ex- 'frente com o Rio Tij�cas;

.

a

pedido nos autos número Oeste faz extrema com ter

quatorze, de ação executiva l'as pertencentes a Joaquim
movida por. Jerônimo Lin-I Geraldo, numa Íinha que

�olfo, R�sa contr� a Firm� vai do Rio Tijucas até a es-

Indústrias Reumdas �osa trada geral de Ribanceiras,
S. A.", que se processa pe- avaliado por Cr$ 5.000,00.
rante êste Juízo e cartório Uma casa de material em

. .

'

do. escrivão que êste subs-] perfeito estado de conserva-

dos referidos autos co_psta, I ção e cobe�ta de telhas; sen
creve, que atendendo ao que vindo. par,a .resídênéla, ava

dezenove (lias do mês de liada:pOr :61'$ ,1�o9Ql.q.? Ou- �
."

,

• ,
.. � Ii· "f '-i, I

dezembro do ano de mil no- tra casa- de ,m1iterhH, em I

vecentos e. cincoenta e três, perfeitc éstado"âe;cól1s.erva.
autorizou a venda, em leilão ção 'e"coQ'�rt�fd� teIB�;' sen
público, dos .ímôveís abaixo vindo para escrítório, ava

descritos, com suas respec- liada por Cr$ 8.000,00". E

tivas avaliações, pertencen- para que chegue ao conhe
tos li executada, que serão cimento de todos os interes

levados ti r.ú'Olico pregão de sados e. ninguém possa ale-
. pro despacho proferido aos �al', ignorâncfa, mandou ex

venda e
.»

-arrematação, ,a nedir o presente edital, que
quem mais der � maior Ian- será afixado na sede dêste

ço oferecer, pelá porteiro Juízo, no lugar do costume,
.

dos auditórios ou quem suas e, por cópia, publicado urrsa

vezes fizer,_ no dia cinco de I (1) v�z no jornal "O Esta

março p. v., às 10 horas, no do", de Florlanópolís. Dado
local em que se realizam as 'ê: passado nesta cidade de
VEndas em hasta pública, 'I'ijuças, aos quinze dias do

determínadas por êste Juíz.o, mês de janeiro do ano de
às portas do edifício da Ere- mil novecentos e cincoenta
:feitura Municipal desta ci- e quatro. Eu, Gercy dos An,
dade, Descrição e avaliação ios, escrivão, lO dáctilogra-'
dos imóveis que serão leva- fE�i, conferi e subscreví. (a)
dos a leilão: "Um terreno, Clovis Ayres Gama, juiz de
dto na sede do distrito de direito. Está conforme o OI' i

S. J. B�tista, desta comar- rinal afixado na sede dêste

ca, com 21.320...m .. e com as Juízo, no lugar do costume,
SEguintes confrontações: sôbre o qual me reporto e

Frentes, ao .sct, numa 'eX-I
dou fé. Data supra. O escri

tensão de -38,30 m. na estra- vão: Gercy dos Anjos.

- I

Hoeocke)Navio-Motor «Carl
RAPIDEZ - CJNFORTO - SEGyRANÇA

Viagens entre FLORIA�óf OLIS e RIO DE JANEIRO
Ls(!ala�' intcrlnediárias Cjn ltajaí e Santos, sendo

lIeslc úJunJO apcn?'s para o movimento de passageiros.

-ITINERARIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

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

IDA

Fpolis Rio
VOLTA

SantosItajai.....

7/2
1812

b/2
16/2
27/2

'12/2
. 23/2

13/2.
24/2

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do R.io; às 7 horas

Para mais informações dirij�m-se à
.

ElVIPR�SA NACIONAL DE l�AVEàAÇ�O HOEPCKE

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92. � Telêfone:_ 2.212

Vencle-s.
naU!NT!

Por· motivo de viagem
vende-se uma casa de se-

aprovei!em ver e tratar na *,""
mesma com o proprietário. � i

Informações: Rua Bo
. caiuva, 225.

Negócio á vista.

Cr$ 28.000,00.

da, na ação executjva que
-o-

,,' "
"

, Foul;!: .9�3 b96 - Atende Rápido RIOMAR
ihe move Tatsuji ,Taba. E,

,
,End. TI�legr.: SANDRADE

para que chegué_-ao conh�-_ :Agéncias no Rio de Ja'1l,eiro e em Belo Horizcnte com

cimento de todos mandou t'ráfego múUI() 'at2 São Paulo. com a Emprêsa de Trans
portes Minas Gerais S/A.)

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

.--...-

/

';\
.� ... '

,

Vende-se ,CASA LEILA
um terreno de fachinal com
uma área de 5.000,000 m2.

DE

EDy Luz de Mouratendo um'pequeno' engenho
de serra, madeiras de lei e

'

de qualidade, u� .pinheral, Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados, eu-

'par� corte, 3.000 aproxima- feites; :';oúpas para llomens senhoras 'e' ctianças,_perÍlp I
damente, boa pastagem pro-

'

mária, -1ouÇas ê�Ul'figó.<j pará presentes;
-- - .

vida de água, abundante, I .
.

terreno de planta cercado I Rua Tenente
..Sil�ej1'� Edifici? S. CatarÍ1w

em parte, casa' residencial Flonanopohs - S. Cataruia.

confortável com agua en

canada, situada na Colôni�
.Leopoldina � ,,alt.o Big�a;.
çu.
Tratar . com o propdetá

rio - Wilibaldo Deschamps.

FO""� uu faJ. c;.úo. ,o".r. UI

nuCAA.... _ PRC;>SUII'" ..........._
.AIIAU·CURlTlaA

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

.E D I T A L

DE DIREITO DA do." auditórios do Juízo, tra

lá. VARA DA COMARCA ;t;a público pre�ão � ven-I
I

DE FLORIANÓPOt.IS da, arrematação e leilão, à .

Édital de segunda pmça ,e quem mais der e maior lan-'
,.,

11eilão
com o pmzo de dez

I ço oferecer, o seguinte: N.

.

dias '11 -- Duas estações transmis
O doutor Manoel 'Barbosa saras de rádio telegrafia e

de 'Lacerda, juiz: Çle direit� fonia) marca franceza, tipo
.la 4a., Vara e�n e'x�rcício �o 19�2, completa� e originai�;

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM ,CORTESIA

E EFIClENCIA

edital

- .

e.:>.l'go ne juiz de direito da

!a. Vara da comarca'de Flo

rianópolis, Estado ]e Santa

Catarina, na forma da -lei,

I
de.

,

Faz saber aos que o �re-
�ente edital de segunda pra

ça e' leilão com o prazo qe
dez dias virem, ou dêle ca

I llheciJnento tiverem que, no

I
cia cinco de fevereiro, pró

I
ximo vindouro, às 14 horas,

I
u frente do edifício do Palá-

cio da Justiça, à Praça Pe-

(�\le será afixado no lugar,
de costume e publicacÍ6 lia'
forma da lei. Dado e passa�

cio nesta cidade de Floria-

em perfeito E:lstado de con-

5E'rvação e usadas, avaliadas

por vinte mil cruzeiros. Di·

t(\S bens foram pel'\horados
à Cnsa' Dois Leões Limita-

',}xpedir o presente

reira e Oliveira, o porteiro uópolis, aos vinte e um dias

do mês de janeiro do ano

de mil novecentos e cinco-

enta .

e quatro. Eu, Hygino

la CO do 'Ir
".

síl
"BANCO_ DO

"AVISO"

. quantidades cousumidas no

período de 1° de outubro
de 1952 a 30 de setembro
de 1953;
3) - estudadas a decla

rações ele necessidade de

importação, será a solução

BRASIL'

S/A"

FISCALIZAÇÃO
BANCARIA

comunicada aos interessa-
o BANCO DO >BRASIL dós, de acôrdo com o que:;\.:.: SIA _:_ Fiscalização Bancá- dispõe o Art? 3°, parágrafo

ria, tendo em vista o dis- 4° combinado com o Art?
posto no Art. 27 inciso 6° 4 da Lei n? 1386, de 18 de

, do Decreto n? 34.898, de 5 junho de 1951.

II'do mês·'em curso, e'.na Lei
r
Rio de Janeiro, 15 de

.]f 13��"�e !� qe j.��ho. de
.

janeiro de 1954

19:éi, .. tQrna pÚi)'liCôi,.àos in- a) JOÃO CANDIDO DE
f'

-lo .• h--... ��,!, �� ,
.

I.

teressadàs que,; j:, ANDRADE DANTAS -

I r. 1)'....:·de 1 ii,� li) 'de fe- Diretor da Carteira de
j

I
vereiro próximo futuro se- Câmbio do Banco do Bra

Irão recebidas para estudo sil S/A.

i dec�arações das necessída-], a) IVAN �E OLIVEIRA

i des �e câmbio destinado a � Gerente da Fiscalização

I
cobertura para- importação Bancária. .

•. d� papel para impressão, _(4) vias separadamente
I
»0 perícdo €le .1o·;� abril I 'por tipo, obedecerão mode-,

t'i� 31 de ,;,de�Jii�'! �é 1954}10 pró�rio a .ser fornecido

r,.d.;s�e ���e: ;J;ilij .�����imilar pela Fi:calizaç�o Bancária

:� md�t�la, ��ç��e.�l e se � deverão mencionar quan

rt<j7stine exdu��v:ari{�nte, ao .tídade, qualidade, origem,
I consumo -das empresas edi- procedência, seu valor em

� toras de livros; moeda estrangeira e serão

f I 2) -. essas declarações acompanhadas de' doeu
I que serão feitas em quatro mentos comprobatórios das

t '

Icaumia 'de: ·tlllerc'io' . de
Santa Cauri·na

A VIS O

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
BASICO

Inscricão: de 1° a 15 «le fevereiro.
Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.

.. EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
.":. ;.'f ; - \

.

;(,;� ..;'I}-J. /

. "':_Ç4Jsc1�ição: de 1° a 15 d-: fevereiro.
'-

.._, e;
__-.

�.�
- ,�......., -

.

Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.

MATRICULA AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

Durante o mês de fevereiro.
i l�i�ió das Aulas: 10 de março.'
Informações: Avenida Hereílio Luz, 57 - das 17 às

19 horas.
.

---�
,

ExpreSfi.O fl.oiianõpo lis
d�e

-:-. ,"'!'f';..1

ANDRADE & KOERICH

Ti'a.nsporte de cargas em. geral entre Florianópolis)
Curitiba e São Paulo

Com Vial(enS diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

.

Rua Conselheiro Mafra, 135

> ;Fone: 2534 -··Caixa Postal, 435
.

End. Teleg!'.: SANpRADE
Agência: - CURITIBA

1venida 7 de Se�embrq 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

I

Agência: . - SÃO PAULO
P"uà. Rio Bonito n. 1247

B" '�R I T " 'D. O� R
Ven.de-se, acompanhado - de motor a ex

plosão.
Capacidade folgada,de 3m3 pôr hora.
Tratar na "A MODELAR".

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

Lótes a venda
. Últimos lotes, na praia 'da Saudade, em Coqueiros, .

aO lado do grupo escolar :'Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser
vidos de' agu a encanada e -lüz.

)
Informações no local com _o sr. Gilberto Gheur.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



::/ u�':7cu1:'d�::::'� PDlicia· não t Palhaço !,ACIDE .TEI
Se áss� é cl-ç-o.está queJ -/' - II - Afirmámos também que não '1:'1 'd T'-- l' Iforam conquistados os dr- 'D,is;;e,mos, em, nosso co, queriam_?s q4e,de�t�0 do cí-

' r� e reDS em 3eoureitos ',da pessôa humana, mentàrio , anterior, que a nema, fosse a polícia, .para ti
f

' _

d vaia, é o ocurrência previs- manter a ordem, promover '_l�'OU"L 2' (U P) '_ U d' 'd' t b'" 51 1\1f '-com a per eíta noçao o res-
isteres d I'

'
, I '] d d "J ,. , ' • m o ao en e so e a . '1.alS

ta nos misteres e po reia a ,( esor em, por, arrancar. e
t d '1' t 'd 100 f' , r·

peito devido, incorporando- I' d -, . til' it lugar rem escarri ou, on e111 a e pessoas icaram reri-
qua e ll�ntar-se con .ra qua quer gelo ao se� noite, depois de ter atrope- 'das, 8 das quais com gravi--la (leve .precaver-se, afim o espectador recalcitrante.

1 d 'h-'" d d 't d
.

t
_'

desati .., , .

ti d
_

b d a 'J um camm ao, num

l..t
e a pon o e serem 111-

as e nao cometer esatínos, � 01 m ima o:. nao o e, e.ceu, conto situado a 48 kms. ao ternsdas num hospital. Mui-
d

---- Iavrasse entao a polícia o �

1 d id dO' t"
. .

.

e
C] t 1 d it su .esta CI a e. numero &.5 uas vitimas eram esco-

TIM l agran e pe o' esrespeito e
d

-, A '

1nossos patrícíôs, principal- d' �� P li e mortos em consequencia ares.
, ••• e�a�,�o. ara flue a po 1· -. •. _

'

_

.nente quando se aproxí- hISTóRIA 'l'ia"J;nereçá, como deve me,

ente". Levei o Sr. Osvaldo

�
b'ém filhos de mãe riogt,�!).- marn novas eleições. Quando o sr. lfineu Bor- recer. o acatamento. e res-

Não vamos endossar os h '.' 'Peito de todos, deveria, mes-Aranha até o Galeão e, por .lense. I

f
n .aus�n la

.. co��morar o
mo que necessário se fizes-

sem dúvida, não havia d.: O Rio Grande do Sul sera- ataques eitos por um dos primeiro amversario de go- se, mobilizar todos os poli
ficar, vergonhosa e cevar- pre viveu bem com Santa -nuitos deputados federais vêrno aconteêeu a história. ciaism'Iitares e civis, faze)

demente, dentro do automé- Catarina e êsse Municipío que não sabem cumprir Quatro ou cinco�,�':êspertos com que ao final da sessão
d t O t g d d

' foAss'e o infrator intimado, (

vel, esperando que S. Ex(:l.� de Lajes, que tem seu cor-' com o man a o U 01' a, o apanigu-ados ua situa$ão, '

d b 11 d por uma 1-'a1'te do eleito, f ídé L
. se necessário conduzido, a

regressasse, para reeonduzí- ão um ilica iga o ao meu so reram uma-r ela. um1-
presença de autoridade com

lo à cidade. Felizmente, O amado rincão e é berço da rado, quando ataca, junta 10sa. Cíntílante. E, sobre- peterrte onde, nos molde d
canibalismo caiu em díssue- ""amília Ramos, sempre .nent � com o _Çomunismo tudo sonante. Dessas coisas lei, responderia pela pertu

tude e vai desaparecendo.

I
manteve intactas as tradi- Ieterminado credo religio loicas. Puseram-se em carn- bação e desobediência qu-

Podemos disputar os pos- cões de amizade com a ter- soo
, 00, p�ra armar o circo. Nem]

gerou o desacato e a ,:a�a v�.
" I U t tentativ1'. sando colocar em posu;a,?.r!

tos, ;;na vida pública, sem ta continentina, que é a mi- ma, ou ou ra
f'!lals nem menos que uma dícula o agente da ordem ( ,

nos arranharmos, sem no! nha, .'
1e desmentir os postulado! feira de ámostras, em Flo- da autoridade que ali se en

1.destrulrmos. Alfred de Vigny, certa democráticos não fazen áanópolis. Informado o Go- ,·o.ntrava no desempen�lO dI

O Senador Vidal Ramc,s vez, disse: "C'était une mais do que confirmar a

I
vernador, topou a parada. E 1000ste��s P?r tod�s o� btul�f

d
. I" E d • tese imorredoura "I Of . '1" ( respeitáveis e indispensá

era um homem em que 811 ,�ran vier, ,eu po ería .

E ,. il mprensa icia como
veis. Do eomparecimentqualidades. ,de equilibrio dizer agora, como homena- m u� pais como o nos- sempre, a vítima) confecio- intê a autoridade e das pe

moral se engrandeelam, �em a Vidal Ramos, que' ;;0 Brasil, o grande proble- nou os c-artazes e progra- r-alídades legais que sofres
Nascido em, Lajes, nas Iín- sua foi uma grande vida! ma é, sem contestação, o mas, Tudo em côres, vistô- ;;e deveria, através publicl
rles com O meu Estado, às Qu<. seu nome e sua tradí- ,lperfeiçoamento da demo- ;;0. Então os espertos inicia, c' ade difundida pela impreIl

margens do rio Urug',ai, :'ão, sirvam' de exemplo à cracia, democracia ,Ç!onsci- l'um a t:aminhada rumo à ��m:��� ����'c��r j�on!�
,úue, naquelas alturas, �e asta prole para que ela, a- ente, com a extensão de to- indústria, disseminadá pelo I�úhlica foi a infração ocór, �
chama Pelotas, êle sempre ;,ora como no futuro se dos os seus benefícios a to- ".:stãdo. Conseguindo 'anún- l'!da, pois só assim, as pes I

vizinhou bem conosco. E' mantenha ereta e digna, co- dos os cidadãos" sem dis' ;os, contratos e vendendo ,oas de bem, os cidadão�

Iuma familia imensa essa dos ,�o,eretq e digno foi seu gfJ. tinção, de classe e de créd?: I 'fands. Fora� indo, foram cspeitáveis é responsáveis
1 f

' :-riam e ficariam sabend,
Ramos, que-tem domicilio ótor. (Muito 'bem; m�itl) fi ospicos.

,'" ,"""", ,>' .11do, até que chegarám' e� que possuiam policia de pe-
ún Lajes. Lá. ai�da existà I, hem. Palmas. O õradol' ,I, �ssim'� 'enteiidemos��� 81un�enau, Aí (o. esperto ':0 e capaz de lhes garantir
o Coronel Behzário Ramos, l.braçado)., " -1ue, quelE:mos ver a nqs�a "pal1lguado) mUl1ldo de I liberdade, os bens e a se-

mais velho que o Senador O SR. PAULO LAURO: Pát�i�., alcançar o desejadol n'1a cal�ta de recorriendação �urartça não por retardada�"

Vidal-Ram()s e pai de meu (Não foi r.evisto pelo ora� apelÍelçoamento que, nor ,lutografada pelo Sr. Bor. 'lcdidas repressivas, ma� I'"leIo efeito preventivo d
querido amigo Coronel A. !'or) - Sr. Presidente,rap6s ir,tegrará, por certo, defini- J iJlause:l, procurou (peitlJ )ina fôrça moral alicerçad' '-,'Iristiliano ,Ramos, -um do. IS' oradores que, nesta Ca.. tjvamente, �o concerto d�, I ,�tufado) a Associação Co ,1a· seriedade com que d( ,

esteios da União Democrá.. ,a, prestaram as homena.. irandes naçoes. nercial Nem siquer foi re ��mpenha a função; teriam j

tica Nacional em Santa L:a. tens merecidas ao vulto �x. Para qlcançarmos; para' cebido, As classes conserva pntão, os cidadãos o 'direit
- •

te fato de se nlovÍlnentare:traor,dinário de estadista, ,le
' cotimarmos este grandf ,�oras blumenauenses já

,

I r lIvremente, sem constrangi
iegislador, e de adminis+l'a· ideal, só �á Uln 'caminho - �,;;távam avisadas. E despe nentos, garantida a propl'if
,10r, que foi Vidal Ramo:;, o a educaçao. �iral1l o I."missário (cabis dade e a próilria vida. Par.
Partido Social Progressista, Eduquemos o Povo, li I 1aixo) li Jlinal'mente, Dia� lue os hol11ens de bem te,

t b' . I d' A'-
'

.J' '1 _1' ,ham !..'€gurança, necessárioITem
.

am e.m reverenC19f Vl'emo- o a 19norancla, ar .Iepois, a btu.o a� inaugu
,c faz não transigir com os'

essa fIgura ll1vulgar de ba- ranquemo-Io dos e�curos' el iar a sede SOCIal de um clu .nfratores. P01' outro lado

,.:llha�or de San:a Catar!nll, torvos subte�r�n.eos �a do I �e. (sempre inaugul'ar.]( l,mitos mocinhos bonitos,
(1al Ramos. Ainda em séu que tao bem e tao altamen- ença e da �IllSerla, afnn de COlsas dos outros), o sr. ynetid<ls a moleilues," tam,

}JJOlongado martirió, na do- tE enobreceu a terra brasi· traze-lo às planicies de uma" ',urnh.lllSen, num domingo bém sabEriam que na polí
ença que o vitimou, cons- ieira. la condizente com a dig oi a Blunienau. Onde che- d[! se respeita a função (

, ,ão o homem, mas que aO Partido Social Progres· mdade humana. sou (sem oculos) de sobre- função (: �agrada; que se um
c:ista deixa, aqui, pela Mi- Só assim teremos um Po- 'enho c3negado. Para .evi- ;oldadJ está de serviço nã<
nha palavra, as homenagens _vo viv _ndo uma vida de la- '!enéiar !'ua desaprovação .-.; o João, o Jõsé ou o Joa,
mais sinceras, mais fortes e boI' fecundo, instruindo-sé, -':0 gesto (que êle conside- wim ? muito menos aind,a
mais pungentes, à figura �n1'iquecendo-se, vivendo ava in::mistoso) das elas-

',m p:uhaço, mas um agente
te manutenção da ordem,inolvidável do grande patri com saúde, dentro da "Or- .;es CO":lSelvadoras, da gran- nve�iido portanto das prer

I'>do, ora desaparecido: (Mt�-l- dem e do Progresso" mate- -le cidade: Com cara clf 'ogativas que concede a au,

to, bem; muito bem. PaI rial e moral, que tanto an 1(lUCOS amigos, inaugurou a. '(!l'idade do sérvico harmo·
"tas).' seia a Pátria Brasileira. ,éde dJ clube e para es

'izar o bem estar� de todo�
\ • A fôrça da lei deve ter

en'I'Assuml'u, _' O' CO'mO'a'ndo d'o .26
'1.'nto geral, não dansuu

-'eu apúic>, para .os momen :
Nem f�Jou. com ninguem ks de crJ�e" a fô�'�a_ das ar

R I F
\ té que desabafou: "qUE' na5 Soberana, porém, é, Í1L

. • rances,' AnUdo,. Adi- di::Jbo, v')cês s� recusam, al'(lllte���,velmente, a .fôrça (,fiá
.

( t 'b' . F,' d la, lei, quando cumpl'lda a

d M J d B I
: ,n rI un' para a elra e. 'I ,.. t d d

O ," I-'ar O rasl- ,

. , .
risca. 'l&O pre en emos e-

, ',<\mostras de Flo1'lunopohs, :-::;rma1':': f-olícia, até ao con-IRIO, 2 (U.P.) _ Notida '

. .1�l,;jes históricas, de UI' :,abendo que ser� o PO't1tO; 'rário, para garantia de to-
I

procedente de Paris infJ!'- ;1j!',!1l0 e bravura. Em 1914 lho dos �esiejos comemor,a� ,{k3' de'iHlios possuí-la bem

ma ter o cor.onel Albert Hu- \ 1 r .i.hte a primeira _guen;a t.lvos d� Í11€U primeiro �no! '!l.f111ad:1 e ío'rte. K'J estamos

dA" S'IA
. ·t aconk., e temos funda-

',' 1 t f' e governo. 1 enclO mor- d _ A"ll.'H Ia, ornou-se all,os,a LlJenta as razoes, com esses

.()r dcasião da batalha Clt. tal, dentro da barulheira (mpir'isruos de extremos -

�t'a.)d-Couronné. O corC1� (infernal) d� clube. AI- IJito lY.:l oitenta. Co�o b,lns 'I.'�lIdwlet ser.�tu entre i.ó.1 �UE!11 quiz falar, mais

arre.1 C;'n�oc�atas, sentImo-nos
.

d ;OU' carreira Por ue S quasl insultados se temos
I'XIr lnlllS e quatro ano'1, ((

J J, •• ;, •

l:.ma 0�t<m8iva polícia tipo'
.'.') ,dido militar, deixa.uf ,xa. contmuou:- porque i.�estapo. Pref-erimos um pa
'rallJes amizades não �:

I'CêS;
afinhal, nel� siqueí"1 drão m:;.is civilisado, mcti�

iaS rrlcios armados corri' rfcebel'am o 'emIssário e dEmocrahco. Para casas di

l(J';; �·�ciais. ',(,em leram a carta? Porque recl'eÍ':J�., !,,'cais de diversões,
_ . .

d'
ortas clt. clubes ou de ho,

ao querem partIcIpar a�, ) t" .

't
.,

teIS, sena mUI o maIS ln e

o",()�,....(J""(),,,,(), homenagens do I meu pri- l'cssante llma POLICIA DF
'neiro aniversário de gOVêl'-I�ECR,E�U�, E DIVERSÕE�

NOVàme,nfe a Mais 111,1"'80t85 no? Porque? Digam logo", De ha mUlto que precom
dense, já avassala quase t'.l- ' Do enervr,nte silêncio (que zamos·.;1 criação de elemen-
d 1 d JapOnaSeS . _"

tos .e';;jJecj�lisados em vário�a a área territoria" e e..14 greve os v � cam novamente, tao pesado �,ctores das exigências urba-
caminhando com os·riogr�n�

Itt
romo o anterior) surgiu [,as, A prúvidência é viável

denses, para povoar as !E:r· mar IDOS TOQUIO, 2 (U,P.) - O ,Ima vóz. (Arrepios, espi- 2e há temor em enfrentar
ras devolutas do rico Esta-

;.'
govêrno Japonê� anuncia a nha� dorsais ertetas, ante- (l desconhecido faz�nd(j coi-

do dt- Paráná� , RIO,' 2 '(V. A.) Os intenção de' enviar até maio' nas omnidirec'ona l'g d )
,:a nov�, porque nao tentar

.

<'
1

,

S 1 a as
I a expel'iêr;cia? S. SURISanta Catarjna, na Repú. marítimos prosseguem, ati-, vindouro 4.000 emigrantes' ':orque-; lrineu, você não I _.

blica, ..deu homens que to� vamente, se preparando pa- pa:r:a a América do Sul. leZ nada. Comemorar o I
GRAVE D�SASTRE

l'am excelentes estadistas. ra deflagrar a greve no pró- Um funcionário do escri- quê?". Com o' altivo basta FERROVIARIO
Deu o Sr. Hercilio Luz, deu ximo dia 10 do corrente, se tório de Imigração do Mi- hlumenauense, a pretendi- :Y!O, 2 (V.A.) _ Infor
Felipe Schmidt, deu Lauro ..té lá não estiver solucio- nistél'io' dos Negócios Es- da Feira- (hómenagem) de mam de Fortaleza que ocor

Müller, por sem dúvida o nada' a questão do paga- trangeiros, declarou que Amostras acabou como o

I

reu' um grave desastre fer
t"xpoente máximo entre to- menta das vantagens que 3.500 desses emigrantes no Tiro de Pernambuco ... Pa-' rovibrio na altura da Esta-
c1 "I D d d 11-

-

d 'd f'
.

, ,. .

h' 1:;:50 Monguba; entre Gratoos e es. epois, eu, e �les _sao' eVI as, e que 0- �nmlmo, sellam encamm a- ra tnsteza de S. Exa. e de- -

.', 1
.'

I O d.

l' '1-' d \ ' " "I A' -.' ,E' ,(!ue a capl1a. trem e
origem teutônica, com o Sr. raml mexp lCave mente sus- os para o BraSil, 400 para, sespero dos quatro ou Cll1CO pa:,,�ageiros virou espetacu-I M"ll F l' S 1. 1 ,do _

d L" A t' 10 P I A I"auro u �r e e Ipe C�l- pensas �e � lreçao o Ol� (a rgen 'ma e para. o a· í pandegos, que sonharam la�';:nente.
. �enhum carro

mi�t, os Konder --,'\ Vii'or ue Bl'asllell'o ..A greve'sera raguai. enrustir uma grana fabu- da compOSlçao permaneceu
·Kond�r e Ãdolfo ko�der -_ gej'�\l e atin'dirá as co.mpa- Entre esses emigrantes' 10sa e (sob t d) f '1 em posiçp,o normal. As pri-

1
'

"

: '': A,: '.' '.
re u o aCl ,

'1l1.:it &S noticias informamlau.r�dos'Qa_ Faculda�e de n,.t,I,I!,� n_Il"g(>Y8l"no e parhcu- flgural11_2,5,O ser,l.cultores e A7.ar dêles! Iq',I"'-
'

_

' _

�

,
' se registraram trêsDIreIto de Sao Paulo e tam.' .lato,. 90 teceloes de seda. I BUM. .'n,�'lGs e doze fHidc�

"€ à civilização cristã.

"Respeitem9s; então,
C�-\I lcções .IfilosoficasCârilara- Fe:fe ·al: .

HOm'tbillemLJà m8IDÓr�a.".
Nl

tarina.

�abe o Sr.-Deputado Ne
lêu Ramos, Presidente da
Câmara, e sabem-no tam

bém se�s irmãos, que, de
iongo tempfl, venerei a pe'l:'
sonalidade do. Senador VI-

tantemente me interessava

pela sua saúde e pela sua

vida. Como disse o Sr. Ar-
tur Santos, êle fechou os

olhos para não continuar
'\:endo esta desolação que é
a atualidade política brasi.
ldra.
Foi um homem que meh"�

('EU e alcançou o respeito
(los filhos dt;! 'Santa Catado

,na - terra prodigiosa, ile
quena mas prodigiosa, .ell..

\
, ('errada entre os limites do

Peperiguaçu, que nos divIde
da Argentlr.aj parte do. Con
testado, disputado também
àquela Nação sul-amer;ca·
r:a; pelo norte, com o Igua chalet assumido o comando

do 26° Regiinento de Ini�n7
taria, sediado em Sarre
bourg - Moselle. A tropa
ora soo o comando do a.1t.i

go adido militar da FrançcJ
cas e magnificas. E' um Es- no Brasil é das mais 'impor
tado 'rico.em carvão, cereais tantes do Exército francês.
e produtos da indústria ma- Figura nos anais da história
nufatureira; um,�stado que militar daquele país CO,'10
ê'vançou no sentido do pro- 'P<l!'j adora, de inestimáveis
gresso cuja população, gra,),
oe parte de origem rlogran-

çu e, creio. com o rio Ne·
gro; pelo sul, com o rio U:ru
guai e, pelo leste, com o 0.

ceano, ali bordado de en��a
d�s e portos de areias brilIl-

"

� .�,

::.;:.�}';,'é

COMO SE LANÇA UM "LIDER"

"Sr. Guilherme Tal.
Peço-lhe que publique no seu jornal o progra

ma anexo, na integra. Nele todos encontrarão uma

mistura de política com farra, de .coisa séria, como

a representação popular, com pandegas de rapazes.
Bastaria isso para ficar patente que o candidato
ainda não está' maduro para receber um mandato.
Observe-se, ainda, como esses meninos, todos bem
na vida, alguns milionários, debocham e fazem pou
co dos colonos. Abraços.

Salustiallo Barros'
Itajaí, 1°-2-54".

O programa cuja divulgação se pede, é o se

guinte:
PROGRAMA DE DÉSPEDIDA DE

SOLTEIRO DO ,

DR. PAULO KONDER BORNHAUSEN
Elaboração do Comite Pró

PAULO KONDER BORNHAUSEN
Joinville, Itajaí, Guaramirim

"O Comité Pró Paulo Korder Bornhausen tem
o prazer de convidar' V. S, para participar dos fes
tejos em que será homenageado o jovem causidico
catarinense .que contrairá matrimónio no proximo
dia 4 de Fevereiro.

As mais justas manifestacões serão tributadas
ao n,ovel político udenista un{a, das gl:andes espe
ranças do povo de Santa Catarina;,

O Çomité Pró Paulo Konder Bornhausen espe
ra o comparecimento de V. S. para maior brilhan
,tismo das festivid�es;

E' COM ESSE QU'E: EU VOU

UM amigo dos humildes
Um defensor dos colonos

Um Aqv0gado do povo

Um espírito jov�m e renovador
. Um industrial amigo do operariado

, Um homem, um ideal, em mandato

Para Deputado Estadual PAULO KONDER
BORNHAUSEN uma voz moça na Assembléia' a

"erviçll d.e Santa Catarina.

-PROGRAMA-

IHA 27 Recepção no Rancho Alegre em Cam
boriú seguida de uma cervejada onde
usarão da palavra, o renomado agro
nomo do Ministério da Agricultúra
Dr. Vitor Konder Reis que será inter
prete do pensamento dos nossos colo
nos e o contador-aeroviario Luiz Ra-
zine.

Almoço· ofereCido pela Rattos Clãn no
suntuoso Hotel Lipman em Itajaí.

Jantar em Cabeçudas com a pre
sença dos dignos representantes dos
municípios de Joinville, Itajaí, Cam
boriú, Araquarí, Guaramirim e São
Francisco.

Discursarão na ocasião o madei
reiro Julio Cezar, o industrial Walter
,Fleischmann e,'o tabelião Fernando.
Faria.

11J.\ �s --. Jantar dançante exótico oferecido pela
firma Piinpa Represéntações Ltda a

que vende do melhor por preços mais
baratos.

Falarão nesta homenagem o corre
tor e capitalista,Marcos Francisco Heu
si e o bancario Helio-Guerreiro.

DIA :31) - 'Manifestação popular na Barra do Rio
seg6ido de cerv�jada, Usarão da pala
vra o op'erario Bento Dauer, e o moto
rista Gene,sio Santos."

Coketel oferecido pela Cromena
ção Colares a única de Santa Catarin;:t.

DIA 1 - Almoço em Curitiba oferecido pelas clas
ses conservadoras paranaenses.

DIA 4 - ADEUS BOEMIA". '-

111;\ �;'l
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Nasceu um líder. 'Saúdemo-lo!
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