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'i SALVADOR, 3 (V. A) Nacíonal, o qual, deferindo
.

,,-

I
Ano X L

'1'
- Ives de Oliveira deu en-I ti sua pretensão, expediu
trada em juizo de uma pe-j ordem para a entrega das

I ,N. 11 ..817- tição denunciando o _prof.1 certidões. N�o tendo tal

lo( Edgar Santos, reitor dá ,U- ordem sido obedecida, con-

Como síntese do pensamento 1)OSSO, ex-.
pressa pelo nosso eminente chefe, a respeito
do colono - que- do govêrno atual só .recebeu

-

.impesto e buracos e atoleiros nas estradas -.
publicamos, a seguir, um documento que es

traçalha a campanha de intrigas e mentiras
que a imprensa palaciana e altos elementos
da U, D, N" vêm fomentando impatriótica-

o SR. PLACIDO OLIM- lar tendo como exemplo o tido se associa, neste mo- mente:
PIO - Sr. Presidente e

I
que Orestes Guimarães dei- mento à homenagem póstu- DECRETO N, 29

Srs. Deputados. Na sequên-' xara no município de Jo-
.

ma prestada a Vidal Ra-
O D t N·" R G d I'

, ,'..'
- , ,_, -"''''1'

o ou 01' . ereu amos overna OI' (O
cia dos políticos catarinen- l�vllle� ��1,lndo �bdon ��- I. l:�S, nao so .pela ,raz.a� po i-

-E -::'
,.' ,

,

ses que vem .desde o Impé- tista dir-igia, aquele murnci- , tica
_ p<:rque nC)s saõemos

.

s�ad� �e. Santa C.ataJ;'llla" no us,o das ""suas
rio, ilustrando as páginas I pipo O surto no t á v e 1 que o Sr. Nerêu Ramos tem at1:'lbUlçOe�, e considerando (lue a atuação do'
dos poderes públicos nacio- q�e

-

a i n � t r u ç ã o pú-1 muitas r= entrado .em colon_9 estrangeiro deve o nos�o, Estado rele-.
nais - Jerônimo Coelho, blica assu!lllU naquele Es-, harmonia com o P.R.P. em. vante parcela da sua prosperidade e desen
Barão de Laguna, Conse- tado foi motivo de ufanis-

I

Santa Catarina e tem sido volvimento industrial e comercial; conside
lheiro Mafra e, mais tarde, mo para n6s catarinense, um elemento' que mesmo rando que' a colonização aliéiiígena em Santa
na 'República, com essa que passamos a ter um lu- favoreceu àquela agremiá- C t

'
.

d t' d dimí
_. dif tea sít

a arma conta com.mais de um século-de ati-
_ lJleiade,)á m�..rcíona?a _ o gar es .aca o na lmmui-, çao . em I eren es Si ua- .

dade i
.

Senador Vidal Ramos 0- cão do analfabetismo em cões mas também, por mo- VI á( e ingente, durante o qual vem colabo-,

eupará, na galeria' saudosa �ossa terra. E é em nome I iivo pes;S!.al, visto com. o' rando efetivamente, Hão só como fator mate
de_nossos homens, lugar de dêsses primeiros meninos I meu município, do Rio G., rial para o progresso eatarinense, mais ainda'
destaque; de veneração e da instrução pública refor-' do 'Sul, a cidade de Osório,

I
com a �ua inteligência e espírito de ordem;

de respeito. mada por Vidal Ramo�, que: ou.trora ,C�nceiçã0,.d0 ,�r- considerando, mais; que o reconhecimento, LONDRES, 3 ()T. A.) -('Estrangeira. Segundo os

Desde os tenros anos de v.enho falar porque fOI alu-I; 1'010, p.roy,mo as fronteiras
"'1·1 "to' pu'blic fiei I d

' ,

I tivi
A Sociedade B, íblica Aro,e- _planos ,eiobOl:ados para a-

. . ,

A Ll ,-O -() 1 Ia -, essa lncansave a lVI- .

�

sua mocidade, naquela es- no do 2.0 Grupo Escolar de Santa Catarma, separa- I d
'

I .' ti A.
•

,. ricana anunciou que serão quela entidade, até o ano

-;' cola que, COIUO muito bem fuiJ.dado no Estado.
, ! do apenas por outro Muni- ,

. a c e ( e JUs :Jça e com ele o.Estado prestaria 'publicadõs neste, ano vinte de 1960 serão distribuidos
a�@ntuou, o nobre Dpuf�do .

,Foi lá, sob a or;�entação cí�io _ o de Torres,_: foi 11 homenagem que, �e direito cabe à memória e cinco milhões de cópias cinquenta milhões de exern
Euflco Sales, naquela esco- d�reta de O,restes. GUim�-I' povoa�o pelos elementos I ;:os'pl'mlel�,�S colonizadores estrangeiros de das Escrit\lraS por um es- pIares dos Livros Sagrados.
1:1 hierárquica de antanho, raes, que apreendI as prI- que VIeram de Laguna" a- .::;aIIta CatarIna. . fôrço conjunto da;; vinte e·

Vidal Ramos galgou todos n-.eiras letras do alfabeto; quêles doze casais de colô- DECRETA: quatro agências bíblicas UraAO" '·0'.

os degraus, um' a um, sem a tôda aqu'ela geraçã� q:ue nns desc,cndeníes dos aço Al't�go únic-o _ E' çonsiderado .
fel'iado 'dos' �stados Unidos. Desde Da.

(acotovelar 'ja,mais quem se veio formando depois, e· rianos, que povoaram o
111 t d' t ·t' t ô I d' 25 d'

a organizacão da primeira fugi .,
'

.

. . , .
� O O O crrl 01'10 es a na o la e JU-' �., " '.. a n rra

�

quer que fôss,e; sem .pisar norme, e ocupa hOJe lugal'e!" meu MunwiplO e estabele l' - f
'

, ,

.

_ '.
'

.d.ess.as sociedades, há 150
' � .

.__
.

\ \ '. 10 m·...e ter" rI (leI'�lll.ln"j'<áo (le DP' DO 'C'fi """,
. �-:

" '; ". •

nos pés aos. seus concorred'- d� �est�q�e no Estado" p�� ,?,e{},�;"f� �)EiÍ1�e�t�a�,�!az.�tt. L��., <,-:� � ;-: �
__ ��:, \ _:,,�:'''' �_\� ,�.an�s�"mais d"e 1:290.000.?O� �ON?RES, 3 (U'. P.)

Ü:S ou sem ferir adversários a,�-$e �Jzer q�� ��ye� �fe!.. ��!,9,:;�, ���"1d� ,��e .,§!?0_::.� W�" ;:_.:.�.:'t. ,,:,' ,í .. �."" 1 ..

"

_:; : ...1: �� r

• ",'o_" : ��02!as,�(I�s E,scÍ'ituras..�� : �.Ol ass�aJ�.da_.á eX1stênçia
com pal�vras ·.,menos dig- vlslumhre claro da mstru ' centro de 'lrradlajâ;o econo: ,�

PnIfi'cm d-o ;60venlO em FloPla11011ohs, 18 l'am distribuidas .gratuita· d� urã�o na ilha de Man,
nas ou atos !llenos políticos ção pública a� ato governa mica e finãnceira do MlU1i- Je JUl�ho d'C'---1935, mente ::lU ,vendidas a baixo entre a Inglaterra ·.e a 11'-

na sua atuação semi-secu- mental de Vidal Ramos. cípio de Osório. NERÊlJ RAMOS preç,o; em nOV2centos idio- landa,..o sr: Miçhael Jay,
lar, Eis porque, quando no E' em nome, portanto, dE'

1
E' assim que as tradições Manoel Pedro 'Silveira mas e dialetos diferentes, O, financista britânico, revelou

seu segundo Govêrno esta- tôda aquela infância, de tô- profundas que Íigam a 'mi àno corrente assinava o .. hOJ'e que mandarà analisarCelso Fausto de Souza, .-

dual, já prático das coisas da aquela mocidade que se nha terra natal ao Estado 5000 aniversário da primei- amostras de minério, de es-

municipais e províridais, tornou homem que, �u'que- ,1p --Santa Catarina me le- HOMENAGEM A SANTOS DUMONT ra impressão da Bíblia -:- tanho provenientes das mi-

mandou chamar de São ro expressar o
. profundo /vétm a falar nesté instante, RIO) 3 (U.P.) - O ma- ';'élcão" n� aeroporto S:" a dé Gutemberg, na Alema- nas de Laxr.y, na ilha de

Paulo o professor Orestes sentimento,o o respeito, a .ve não so-como répresentante jOl' general Reuben C. Hood 'tos
�

Dumont.
' '

' ...

. nha e. também a fundação !I/Tan, e que os técnicos con-
-

Guimarães a fim de efeti- neração e a saudosa memó-. de Partigo, mas também co'- ·Jr, comandante uo. grupo I .

-

,

da mais a�tiga· soc'iedade ,cl1àir�m 'que "justificavam-
var'" aque"le plano governa'- ria que Vidal Ramos há de mó admirador das grandes 10 T

'

bI'bll'ca d d 's '. d- de aviões que ora nos visi- :., empo
o' mun o - a 0- s� pesqUisas �m gran e es-

rÍ1€ntal tão brilhante qué gravar na história de nosso virtudes cívicas que exor- ciedade Bíblica Britânica, e
•
('ala";

.

que. Estado e na ·história da ins- naram 0 espÍ'rito daquele. iam -�eve um gesto muito
encetara e que era o .

hoje nQs chamariamos -Um truçãd do Brasil. (Muito grande Senador da Repú- simpático e.cativa!lte: depo-
'

..
'Previsão do ternpo até às •. Pf)DERAO SER UTILIZADAS AS ARMAS

"binômio" de instrução e bem, Muito bem. O orador blica, cuja fama .percoáeu s:tou '. ante-ontem à tarde, U horas·" do dia 4. ATÔMICAS DOS ESTADOS UNIDOS
viação plano afoito para um é abraÇ<r.do). o própr_'l� 'Pio Grande do En:). c�n1panhia do

�

general! Tempo - /Bom, passando /

pequeno Estado �mo Santa O SR. PONCIANO DOS Sul, pois, eu, desde criança, Lt-igh., Wade, da Comissão
a instável sujeito a Chuvfls WASHINGTON, 3 '(U.P.) qualquer. momento em que

Catarina, que na'quela epo- SANTOS: . ( ouvi falar no seu nome

co-!]\f[' ''''B 'I EE UU-
. e trovoadas. - ,O secretário da Defesa, (J pu:sidente e o povo dã na-

d h
.' 1sta, rasr . . uma

'r ,-

ca rendia três mil contos' (Pa'ra encaminhm' a vo- mo o e um ornem emmen- A; A •

.' emperatura - Estavel.

I
sr. Charles Wilson,. dissê

, ção considerarem que isto- é

de réis, e cuja instr:ução pú- -tiição) _" (Não 'foi revisto te que sabia plasmar o Setl ,coroa de flores Jun� ao, Ventos _ Variáveis .. fres- que 6S Estados Un_idos uti- IlecEssRrio, para proteger
blic� pr�tellilia se remode-

.

pelo orador) - O meu Par-
...___

(Cont. na 8a págill3,) i lr�(:;lUn�ento do "Pa� da A- ·cos. iizarãG _armas atômicas em sua liberdade.

�I 'noite enviou aos ministros
-,

\Trigo
'

p.8 ra ,o
dos Negócios Estrangeiros
11a Grã-Bretanha, 'Estados

,Brasil Unidos e França uma carta,
BUEN:OS AIRES, 3 (U. na qual lhes exprime, em

J P,) - Partiu dia 31 de r.cme 40 govêrno federal,
Puerto Nuevo, com destino

seu reconhecimento pela
, ao' Rio de Janeiro, o navio

" '..

I -:L f ""C "firmeza e solldariedads que
cargl,;u'O rances aen,

transportando 8.500 tonela- ve;n testem�nhando n�s
, I" _ _

'

:las de farinha de trigo. Ineg(;('laçoes que Interessam

iáCad.al1Gsav à Alemanha.
,

,�

DIRETOR t
,pt' 'Ru�.1Í1 de

IArruda Ramol
.ERENTE I' 'I

Dominlol F. -

Id. A
•. �qUino ..

·

•

liIII<I tI_-.-�_íO_

Edição de hoje - 8 páginas
niversidade da Bahia, c�mo
inêurs� e� cr.im� de des�
bediência. a ordens da Jus

tiça,
Alega o peticionário que

requereu à Reitoria da Uni
versidade em várias opor-,

II.!

tunidades, 'certidões e do-

Florianópolis,' Quinta:feira,-4 \íe Fevereiro de 19�4
-----------------------------

Na Eâm,ara Federal'
Homenagem à memória do ceI. Vidal
Ramos•. Díscursos

.

dos deputados Plácido
, Olimp'·o·. de Oliveíra��,e Ponciano dos

Santos, líder do P.R.P .. '

cumentos do seu interesse,
não logrando a.endimento
para seus pedidos. Propôs
então. uma notificação [u
.díclal junto ao Juizo de Va
ra dos Feitos da Fazenda

sidera o reitor incurso .em
crime'de desobediência, a�

través de, resistência passi
va ao cumprimento de de
cisão judicial e pede o res

pectivo processa.

ADENAUER RECO
NHECIDO AOS TRÊS

GRANDES

BQNN, 3 (U.P.) - O

chanceler Adenauer ontem

Difusão
da' Biblia· Sagrada

No caprichado. discurso. com, que o sr; GGveí'nadGr

H'.
". . -.

.,'

justiçada, po-r anjo.' de ino.�êl!cia, po.r do.nzelo. pudico. e

se t>sbaldGu em SUl)erlai,ivos, elogio.s ao.s seus tres ano.s

IPO·"'''c·n'"I.,· '5 I a" l'ubo.rizado.
.

.

,

de
- incúria e el'l'o.s administrativGs, 'há, bem aO. início.,

" .. t, ,- .

.

.

, .

Po.r 'o.�tro. lado.". no. �ntanto., S: Exa, ne� có�.ega� sen-
.

um irechinllO que merece a nGssa foónal repulsa. , f .

.

I
lIa quando. denunclavamo.s daqUl pro.cedlmento.s seus

Fingindo·se de vÍi;ima ino.cente,. co.m uma candura ,I'
'.

Iue, estes sim, deviam' inflamá-lo. em just� iras. En·

de emo.ciGnar o.S fanáticos OU os .imbecís, S: Exa, encaro � , quanto._.,po.t 'exemplo." ila estrada de maio.r tráfico. ,no. Es-
na o. fariseu bíblico. e vem l'enclel' graças a Deus po.r. ha- Dàí po.r frente, até hoje; se o. sr.;, Il'ineu Bo.l'nh!\useu t.ado, algumªs centenas de ca:<llinhóes de carga se acha·
velO ·mantido. serenidade "diante das camp_anhas difama- mico.ntral' nas páginas da imprensa ôposicio.nista alusões \'am paralizado.3 rias cidades de Rio. do. Sul e de Lages,
tÓl'ias que,' dUl'�nte E:stes ires anos, vêm os órgãos de ásperas, que possam ter motivado. a� suas queixas de do.- ou atolado.s pelo. caminho." .as máquinas d� jEstado., du

opos.içfw movendo conÍl",l o ,govêrno do Estado, não pOU-, mingo., não. terá razão. de revo.ltar-Fle;Co.ntra eJas: bastaI" raute mêses a fio. estavam �rabalhando.,:nG"Canôas, dis

pando nem nlesm,o :1 pessoa e a família do GovernadM,' lhe-á e'xaminá-las, pára verificar gue to.das SÃO RES- trito.cl:!e Pahnelras, parll a fábrica de pal)el de �. Exa ..

na tOI·va inais inútil tentativa de malql1istá-lo com a POSTAS ao.s insulto.s e às calunias"�-á.os órgão.s )lulacia- Essa, sem dúvida;, uma denúncia gravíssima, que' fico.u

opinião públi�a". ao.s, atirado.s ao.s seus adversário.slr',
'

sem respo.stá e co.ntrá à qual S. Exa. não. levanto.u sua

S. Exa., ou é um desmemoriado. em fase aguda, o.U "--. .;' l>alavra de defesa" Esse um fato que lhe cobre �le hiu�ã "

entende que" llor haver subido às alturas em que está, Sér,ies ihterfufnáveis· de verriINt,s,�difamatórias, 1'1.'- (I governo e que não. pode ser arro.lado. CGmo. difamató..
t.em o dh'eHo de ser respei1ado sem ter a o.brigação. de çheadas de ·menJiras ca.beludas e de ,assacadilhl\s escapas rio. 'pOl'qlÍe centenas e centenas de testem·unhas o. co.n·

l:espeita'r.
.

ao respe,ito. à ho.nra do.s, adversário.s� foram publicadas firmarãõ. A sua imprensa não. se abalo.u a contestá-lo.
De nossa parte, desde a prill}eira ho.ra em que ini- pot ORDEM DÓ" GABINETE DO GOVERNAOOR. Fo.i Limitou .. se a silenciar e a recrudescer" o.s insulto.s co.ntra I

· -

dciávamo.s a misi!lão. d(mio.cratica de o.po.sicio.nistas,. de- necessário, para fechar esses canos·â�' esgo.to, que o. Pre- a opo�ição. Das res�ostas a esses insulto.s" que iam para ora.na O com 8
cIaramo.s que fugiríamo.s ao.s ataques pesso.ais e' às a· sidente do. Partido. So.dal D.emo.crátioo, em carta ql,le es- às redações visados l)elo. gabinete 'do sr. Bo.rnhausén,' iOrdom ,do IA,'·I-gressões à dignidade alheia. Esse pro.pósito., po.r eviden- tampamos, reptasse o.S caluniadores a sairem do. ano.ni. nasceram ago.ra os simulado.s amuo.s de S. Exa. \J O
te, não envo.lvia a pro.messa de um s·ilêncio. co.varde' e mato. e a virem à liça desco.berto.s paiia um cotejo. de, no.-:' Da nos,sa, linha de ação só a co.ntrago.sto.:no.s t.emos I

tA" a tiinexplicável, se fo.sse�o.s agredido.s e insuJtado.s, pro.vo.-' Dles. Nessa' carta, que realmente acabou' com a so.rdidez afastadó. pUl'ª repelir, co.m a mesma intensidade, as -I O 8.·,On D CO
cado.s e difamado.s, nas pessoas do.s que integravam a dos_ataques, o. S1'. Celso RamGs anU1i<)iava qüe tinha co.n- cam)anhas' difamatórias o..rdenadas pelo. Palácio. co.ntra-'

o.posição.. Traçámos uma linha de co.nduta na esperança sigo a i)ro.vu de que tais misérias nrorais"partiam do ga� o.S llQmenS dã opo.sição.. Se o sr. Bo.rnhausen quiser o.u

de que fossemos pelo. meno.s co.mpreendido.s pelo.s que ti. binetc go.vernamental. -

.'

estimftr tHle não quebremos 11 no.ssa atitude inicial, bas·
nllam â' responsabilidade de falar }leIo. situacio.nismo., A

-

,,_' 'ta' dar' co.ntra Grdem ao.s· se�s jornais. Os no.s!,!os, revides
nossa·"fle'ce'}}ção pela atitude palaciana não espero.u ))0.1'

I
O SI", Bo.rnhausen, mascarado. (le vítima, esqueée· s50 efeito e não são causa. Não. espere, co.ntudo., que re-

meses ou_d!a�: alg'u�as ho.ras d�pois, de ins.tahlda a isso tudo. Não.:se lembra �e que �óf a��edido. porque I ��b�mos i�passíveis e s.il�ncio.so.s o.s insuJ.tos_ de �erce.
nova ordem. Ja q émmenre �atarll\en�e que deixava 'o� mando.u agredIr'. E o seu Jo.rnal, 'el)l'lquecl-dG de penas, mulOS, salndamente gorJet�ado.s pa.ra a mlssao. Nao. es·

gov�r'l\o. era hoçaJn}ellte acusado. de roubM' doi,s quilos lTICl'cenárias, e irresponsáveis,' tant9 _�.se extr�mo.u nas I pere mere_cer ,respeito._ �aqueles 'I!' quem manda desres
'de café pOi· dia, do Palácio: A prGvo.caçãõ, pois, amanhe- campanJlas difamatórias e calunio.sàs, que acabou sendo· peitar,< Co.nsidererque () preço. da 'sua digni(lade deve. ser
ceu ClOIl\ o. atual govêrno, buscando. duramente atirar, obrigado, flor sentença judidal, a desagravar o.S difama-

i

lle1o. meno.s iglt,:il' ao. preço da dignidáde alheia. Se fizer

la,qta sôbre a. digllidad.
e do.s adv�S"á-rio.s, que: �inda na

I
dos. �oi, nestes tres ano.s: o. y.N�C?, o,RGÁO DA IM· isso.,· de �ut�ro não pl'��isará dar o. triste eS}letáculo. que

vespera, haVIam o.rdenado. enchessem' o Palaclo. de, fIo.· PRENSA co.ndenado. }leIa JustIça. Plsso. tudo' se deslem- deu ao flllg11'-Se. de vltIma" sabendo.·se culpado.. O no.me

res para receber seus no\'o§ inquilinGs. bl'OU o i'lr. Bornhausen, ao querer passar po.r vítim!l m- dessa atihíde, dizem o.S dicionário.s, é hipocrisia.
,

\ .................... +. ..;.... ..: '"""'I�
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, ,

\\'_ilson, que falou aos jor
nalislas, disse, no entanto,
que existe nos Estados Uni
dos a tendência para "bian
'dii''' a' bomba atômica, ex-

7

pe:--sando contrário à mes-

ma.

Apesar dàs inúmeras e

insi�,1entes perguntas dos

jornalistas. Wilson não fez

uma, definição mais precisa
das circunstâncias em que
os Estados Unidos recorre·

:am a suas armas nucl�ãres
con l)'� um inimigo.

RIO, 3 (V. A.) - O pre
sidente da República assi
nou decreto, 'admitindo no

'corpo de Graduados Espe
ciais da Ordem do Mérito

Aeronáutico, com o gráu de
Grande Oficial, o sr. Lucas

Nog\leira Garcez, governa-

I
dor do Estado de São"Pau
lo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



M E O I C O S I ADV6(;A,O�S
111ÁRIO DE �ARMO I' DR. ALFREDO I�RA. WLADYSLAVA i DR. JOSÉ MEDEI-

CANTIÇAO i
CREREM I

W. - MUSSI
__

ROS . VIEIRA
- MÉDICO -

I
e

- ADVOGADO -

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
,DR ANTÔNIO DIB

Caixa Postal 150 - Ita[aí
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I'
. - Santa Catarina -

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital . MUSSI
CORACÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. .

/
- MÉDICOS-,-

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas �, men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA
'I'ratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS.e

SIFILIS Impotência- Sexual. Serviço completo e espe- CO"TTABILID "DE
Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. c ial izado das DOENÇ{\S DE

1" !'"1
j

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
ADVOGADO:

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapani

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: .3415. tratamento.
Causas cíveis e trabalhistas

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- CONTABIUSTA;

Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. :34 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA
.\cácio Garibaldi S. Thiago

_ 2.276 _ Florianópolis. \ 'rEL. - 6245. _ MET <\BOLISMO BASAL Assuntos fiscais em �eral.
•. :�difício "IPASE"-5° andar

..

. ----,
-- Radioterapiap or ondas

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN- Icurtas.EletroCoagulaçãO
-

PIRES'
. DHAUSEN ,Raios Ultra Violeta e Infra DR.

_ 'MÉDICO ;::_ CLíNICA MÉÚ,lc;,A DEli Vermelho.
.

Com prática no Hospital ADULTOS E:CRIANÇAS: . ,Con�u ltório : Rua ��a�ano,
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João' n. 1, 1 ,andar - Edifíele-do

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769.. Montepio,
.

Janeírn Consultas: D,as 4 às 6 ho- Horário: MDausSs9Ia.'s 12 ho-

CLíNICA GERAL DE l'US.
ras - Dr.

ADULTOS E CRIANÇAS Residência : Rua 'Esteves' =Das 15 às 18 horas _:_ Dra,

Consultórfo: Av..Getúlio, Júnior, 45. Te). 2.812. ,MUSSI. Fõro em geral, Reeursos Os originais, mesmo n âo

ÇÚ I IResidência: Avenida Trom- »eraute o Supremo Tribuna! publ icrulos, não serão -ievol-
Vargas, 2 .,- BIGUA .

.

Hnrár'iu: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS powsky, 84. .' Federal e Tribunal Federal vido- - ,

tas-feiras, das 8,30 .

às 11! NARIZ E GA,RGANTA I.-
'

Ide
Recursos. 1- A dir·eçã.) n ào se respon-

I '1 DR./ NEWTON '

ESCRITóRIOS snb il iza pelos conceitos erni-
horas. '

.

Residência _ Lux Hotel D'AVILA . F'lor íanópolls - Edifício 'idos n os al'ti!.'"oq a ss inados

T 1 "021 I DR. JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL ,SãO Jorge, rua Trajano, 12 -(-,�(-(-<�

� [\�t� no e.: '+oi �

I VIEIRA Doenças de Senhoras _

- �o andar -:- sala 1., . .•
.'

DR. \VALMOR. ZO- Proctologia - Eletricidade RIO de Jane í.ro - Edifício rarmadas .

MER GARCIA
ESPECIALISTA EM DOEN. Médica· B?r�a �at020�venid� ��t�-I'd PI 1-.

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- .
Consultório: Rua Vitor mo aIOS - sa a O. 'e í.:l n ao

Daplomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA M15eOÍI7'eles n. 18 - Telefone:
.

'.__ 6 Sábado (tarde) - Fa-;-
Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica . . I DR CLARNO G
Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: As 11,30 horas .'

�

• mácia da Fé - Rua Felipe
Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das Ui horas em GALLETTI Schmidt.

Maternidade-Escola Pensões da Leopeldlna Ral- diante.' - ADVúGADO - 7 Domingo - Farmácia

ISet'viço do Prof. Octávio lway e no Hospital São João Residência:. Rua Vidal Rua Vitor Meirtlles, 60. da Fé - Rua Felipe Sch- V'
.

Rodrigues Lima) Elitista da Lagoa. .

Ramos - Telefone 3.422. FONE; 2.468.
m.cr. lagem como, s-eguraoça

Ex-ínternu do Serviço de Curso no Departamento Na- - FlorianópoHs - ,

Cirurgia do Hospital
• cional de Saúde DR. GUERREIRO DA 13 Sábado (tarde) - Fai'-

e. rapidezI. A. P. E. T. C. do Rio de "Consulta� diàriamente das FONSECA
� ..-..... - ......--.o .. -� mácia Moderna -,Rua João .

Janeiro 7-
ll} às 12 horas. Especialista do Hospital _

.

_ I Pinto.
. SO NOS CONFORTAVEIS ldICRO.oONIBUS DO

lMédiCO_�daori��O;:ital de

a's81a8s·heO[�aass.. feiras de 15 às Moderna Aparelhagem Info�maçOe81 1�. Domingo -.: F:�má�ia
I

. RIOIDO {(SUL-B.RISILlJIRO)Lâmpada de Fenda - Re-
/ Ur

- Moderna - Rua Joao Pln- C iD I
DOENÇAS DE �ENHORAS .' Atende no Hospital de Irator - Vertometro etc,

"
. els< .r �u.· .

.
Florianópolis - ltajaf - Joinville - Ourítíbs ]

- P.ARTOS�
..OR�R�ÇÔESJ Caridade, �<8 .�� 11)· Qor_ps. Raip X, (radiografia da Ca- '" I it t.. ---

runs: Rua Joao Pinte n. 16,1 Co.nsultórío : 'Rua V.ito,r b *') R' t' d d C�
Y e. or eacon ���:"� nes- '2(1 Sábad� (tarde) -

'A
A

_:.
..

I

-; D d
I..

' � • eca -. Q Ira a e r- ta_cot.na" jnf,orm�!!�s, .'1U, I ,*
r

�. '. gencla..
n.ua eo oro esquína da

-das 16,,00 às 18,00 Meireles. esquina com Sal- poi Extranhos do Pulmão e neeess;1ta. diàrilímenle e d4' I Fatmács Santo AntOnIO -.- Rua Tenente Silveira
horas. danha l\·larl·n-ho. f I" Eso ago. _ hóecJ,iato: Rua Joao Pinto.

.

Pela manhã atende Residênc ià : 'I'ravessa Receít
.

d O I
. ecei a para uso e cu os. JOR�AIS Telefone 21 Domingo - 'Farmácia

diàr iamente no Hos, Urussanga 2. - Consultó
.

V' d
pital de Caridade.

onsu orro - iscon e O,Estado ........•. 3.0�2.__ Santc Antônio - Rua João

Residência:'
Apt.l02. Ide Ouro Preto n. 2 - Alt9s A Gazeta 2.656 .

-- -------.----------

DR VIDAL
.

Ida Ca�aA B�lo Horiz?nte). Diário da Tarde 3.57!l Pinto,

PI� .I!' tfIa
.

'

O' .-n. J�EfO::�e::�:ittencourt c�:��������� m;!::;:�.:��:seb', t��ii�{:;f�:::' : :: till, �:,.:,;��;:r.ata�:;::�
, . l�--• II'.*�, ......,.,..'-'.. l,-

I
pe Schmidt, 38.' .

-

I
- '" D g Farma�la /,A �_'

DR ARMANDO VA FONSECA _De Caridaefe:
.

,-"

.

omln o -

: *.•

.

-_ CONSULTAS - Da!> 4
,

.

'(Pro�ed )
.

'231.4 Caivrmense - Rua Tra1a- ," _ ftI.ftAttrrr Ti'OOO ftlJj

,

LÉRIO DE ASSIS �� 6 horas. CmURGIÃO DENTISTA I
. ,or. .

'.'
.

I
UVKAJ',C" �

I'
.

". -'-;onsultório el Residência: (Po�tarla) .-..
.!-:

2.036, no. / I" nos ,I/JtTl':JOS'" {.,'- .MÉDICO :-_ RESID�NCIA - Crlsp�,n R F M h d 5 Ne.reu RamGit .,. "'�'A�.8311 O servico noturno seráI" "MI<L"'i!!
Dos Serviços de Chmca ln- r,VI' 25

ua ernando ac a o, .

MTt • 1"7
.' t

L Ira, . Clín. ica Geral - Cirurgia ,.1.,ar .:
... , ..... ..•••) efeiuado pelas farmácias I -.II

D-�"R��''*fantil da Assistência' Munk FONE _ 3.165. IB I D t d P t
Sao Sebashão (Casa _ "

•
- �,

cipal e Hospital de Caridade
uca en auras - on es

d S 'd )
.

Mmlerna, Santo Antonio e
- ,,_'

:Ióveis e fixas.
e

. �u e 3.153
, .

_. , .. � ",,.,;; -3,'
.

CLíNICA MÉDICA DE !
_ I R': X I f Ih

11atermdade Doutor �ütuTna sItuadas as ruas:;:'''

»
� '" ,

CRI'NÇAS E ADULTOS � <1.0 e n ra-verme o.
C I

� , 'T
�" ."?"

"

1�
• DR. ANTONIO MO- I HOR'RIO' D d

ar os Corr�a ... 3.121 Joí::.o Pinto � rajano�. .' ��, ./ � ,'.
'

_ Alérgla _ .� . e s�gun a a
CHAMADAS DR- _ I J

Consultório: Rua Nunes
I NIZ DE ARAGÃO I �exta-fell'� da� 10 aS,12 ho-

GENTES
A pl�esente tabela nao po-, �.

"

-

,
M h d 7 ,.., lt d

- raso e das 14 as 18 horas. •..• 13
derá ser al�..

erada sem. p.revia·
.S;:

. ac a o. - t;onsu as as

I Corpo de Bombeiros .> o> - I
15 às 18 horas. CIRURGIA TREU:MATG- .

Das 8,30 às 12 horas aos
Serviço Luz (Recla- �. I autoI'ização

dêste Depal'ta-. ---------'-----,-- �_-=-_

Residência: Rua Marechal 'LOGIA
'

1 "abados. ..

) 2.40' n'."Hto. ..

. "

I CLíNICA NOTURNA maçoes ..... , . . . .."<C r )
Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia .

.
.

as
Polícia (Sala C"mls- I':;partamento de Saúde Meu·DCI·OS de Uc-asl·a-oConsultório: João Pinto,' quaIta e sexta-feiras das 19
.sário) 2.0."

_

18.'.
às 21 horas.

.'. '.

. . . . . . . . . . 0>0 f'líblfea, 29 ode janeiro de

I ,� ...,.. � "'" Polícia (Gab. Dele- '

Das 15 às 17 diàriamente.
.

. ':' '-.

"ad )
.

"'59' 19;'4.

Menos aos Sábados I
• o

Luiz Osvaldo d'Acâmpor:l
Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.·

Florianópolis, Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 1954
��====�====��======��==�-�,x=.==���==��==�

2

Indíeador Profissional
. t _.

1, ... 9,'. E S T A D O

ADMINISTRAÇÃO
I Redação e Oficinas, à rue

Conselheiro Mafra, n. 160
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
Diretor': ,RUBENS A.

RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO.
Representantes:\

.

Representaçõés A. S. La-
ra, Ltda·.
Rua Senador Dantas, 40.

Rio de
- 1"0 andar.
Tel.: 22-5924

Janeiro.
Reprejor Ltda,

Rua Felipe de Of ive ira, n.
21 _. 60 andar.
'l'el.: 32-9873 - São Paulo

ASSINÀTURAS

U ESTADO_
.,...,--==--- --""''''''.,.....,.... =-""_"".......-._- �""""_... �_.__.�--

oUL·TRA S
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'"AMEN-
1'0 PARA INF'LAMAÇOES E DORES.

TRATj\MENTO SEM OPERAÇÃO DAS-

SINUSITES'
B INFLAMA<.�OES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRAT.\MENTO CO.:\'l HORAS .:MARCADAS.

.I

":<1NSULTl.)Rl() - VISCONJl"E -J)E OURO PRETO
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

IU:SlDt=:NClA FELIPE SCHMIDT N. 1 )3.

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

OLHOS - OUVl'()()A - ,.ABI% • GAaUA,..T.a

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....IaUMa .....

170.00 &.colta cle Oculo. - E�tn e "oado d. 0la9 pr.
!:lD,DO '1J1...Ulcqlo da Pr... lo Amr1al.

Moderaa AP"Nlh&••� _

c....Jt6n. - Vi••o.da •• Ou. PI'4Í1e. I.

MÁRIQ LAU
- RINDO

Na Capital
A110 •.•••••• Cr$
Semestre .... Cr$

No Interiore

DR·' CLÁUDIO
'BORGES I

Ano ; .. Cr$ 200.,0.0
Semestre C >,S 'ilD,OD
Anúncios mediante con

trá to.ADVOGADOS'

a c I TE

DR· I. LOBATO
FILHO j COlfPANHIAS�

TR.-\NSPORTB
Af.:REO

"

TAC 3.700
Cl't1zeiro do Sul 2.500
Panair .. .. . . . . . . . .. 3.553
Vari, .; � �.325·
Lóide A�reo 2.402
Real _ {'o • , 2.338
Scandinavas' 2.500
HOTEIS

.,
.

�

Lux •..•....•.....

}JaKestlc ...•••••..

Metropol .

La Porta -.

C5cique ,

Central ••...•.•...

Estrela •.....•....

Ideal .•............

ESTREITO
Disque ..

�
....._._ ...-.1;'.

,

- Insp_etor de Farmácias.

Vinorns D I R É TAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d',
fFOllS.-S. PAULO ·RIO "

4,,
FPOLl$,:" CURITIBfi·-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

5%

Duenças do aparelho respi-
.

ratório
·TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõ_ES

Cirurgia do Torax
FQ.lmado pela Faculdade
l'\l1C :onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do

I
Hospital Ncrêu Ramos

Curso oe espe'cialização pela
S. N. '.1', Ex-intel'1J.o e E". as
si",tellte de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheirº Guimarães
(Rio),

Cons: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3801.
Atende �m hota marcada.
Res: Ruá São J ()rge 30 -'.

Fone 2395. '

. r

.

O MELHOR JURO .

Agência
I

de Eq�nla olimãrla
Adve_otista

2.021
2.276
3.147
1.321
3.449
2.69\
3.311
�.t59 . ,

06,1

� .

DEPOSITOS POPULARES

BANCO. AGRíCOLAPu blit.idade·
-

Matrículas Abertas
Primário e Aá�CJrsos: RUA. TRAJANO, 16

flORIAN6poLts'
. :missão.

Rua Visconde de Ouro

Preto, 75.

Caixa Po�tal. 45

io'Jorianópolis
Santa Catarina

---_---------'----�-----

Perola-Restelra'Bte
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições, cozi

nha, depósito P. casa de 1 l( I adia, tendo uma área com'.
Lente para o mal' para uma churrascaria,

.

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

Aceitam-se propostas.

------------_._�---'-----------" -

" A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorgé - Sala 4, oferece á venda: ,

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

.

Duas casas de alvenaría e uma de madeir�
(construção' recente), situadas á rua CeI. Pedro De-'
moro' - Estreito;',

.

Um conjunto de casas de madeira - Estreito'
Lotes de' terreno situados na Vila -Flórida �

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
?ois lotes situados na Avenida Trompowsky,

- medmdo, cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado'
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�'
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramo�

(cinco financiadas pela Caixa Econômica); /
Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindo /"

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

Imedindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia. _

'

Vende-se
"_._-_ ...._. ..r.-...

Lavando com Sabão

\iirg�m: �51Oeçic�did<ade
da· Cla• .,1·BIZlL IIDUSTBllt��8IDvjne. (marca f .roalstrada)

economiza-'se .émpó':�·é: dinHeiro
-.-�.�\"-_._._._-���.

._---_-_ .._------..._I .

----�,��_ .. -�----_._- .;..�......-_._ .... --:-._._.

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 hora:;.
/ CASA MISCELAN.IA distri
buidora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafta. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE

, sistiram a um contra ata

'1 que
dos luso-pernambuca

DR. ARNOLDO CUNEO
nos continuando senhores

Transcorre, nesta data, dos' arr'"edores da Ilha de
o aniversário, nàtalicio do

I Itamaracá'I
nosso presado conterrâneo

- em '1838, a esquadri-
sr. dr. Arnoldo Suares Ih doa revoluei

"

I'
. " . _ , I ,a os revo uClOnarlOs 1-

Cuneo, ClrIrglao-dentlsta-. b '

d B 'h' t I\ 'eralS a a la ravou

residente nesta capital e b t d
' "

com a e com OIS navios

11err:bro do Rotary. Clube d 'f t'
,

1 d 'bl'"a ro a imperra e o-

de Florianópolis. queio Brigue "3 de Maio"
O ilustre aniversariante

e corveta. "7 de Abril"
que conta con elevado nú- 'I

,/

'IS 1 d Ftendo servido como pretex- a" ,e ructa "

mero de amizades, pelas
, , to a barca . dinamarquesa

suas qualidades de perfeito "Z b " h
. .

e ra que se pc ava

cavaleiro, sendo multo re- f d d
.

t F t
I

.
- un ea a Jun o ao or e

lacionado na sociedade ca-
d S t A t

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

tarinense, verse-á cercado
e an o fi 01110; I

J V·I' FI I·d'de significativas homena- ve���:st1:::, a�e��:s�; h� , errenos na'" I a Drl agcns, às quais prazerosos, IanOS de serviços relevantes, '

•

I �;al�� O ESTADO se asso-
tomando pa�'te n�s cam�a-I', , (Estreítol
nhas, do UlUgUaI e Pala- MAGNIFICOS LOTES, COM, FINANCIAMENTO A
guai e Comandado a 5a

I
LONGO PRAZO SEM ,JUROS ,.

Jovem CORIGUASI s. rADILLACx x 'I Brigada da 2a Coluna Ex- '"o •

"

"

, COSTA N,ETO I O t id d
'

1
--

I necias esperanças que aca- pedicionária contra Canu-'
..

por uni a e especta para aquisição, com grande

lenta, os desejo� que o ator- Festeja, na data de hoje, d d f' feríd f I Iacilídade, de um esplendido lote na VILA FLÕRIDA 'Ve"nde se.

d
".

t Ií
os, on e OI, err .�' .

a e-· Lugar alto e saudável, e toda facI'-II'dade ele condu/c�.'o',· '-,
'

mentam, os desgostos que o
a o seu aruversario na a 1-

G 1 J I
-

A'
-

ceu o enera u iao u- Priviligiada localização, nRS PROXIMIDADES DO E�'S- 11m ótimo .estado. Pne'us'
martirizam e o mundo de cio, o jovem Corrguasí Aus- d S M TADIO

I
gusto a erra artíns, DO FIGUEIRENSE assegurando valo�izacão 'f: b

o

4

.escreveu: ROBERTO misérias e desventuras em
tricliano da Costa Neto, fi- nascido no Maranhão em 9 imediata.

'
, .'. I :oVQ�'d�Ixa . �an�a'É por- •

MOURA TORRES que vive submergido. Ven-
lho do Ten. Andrélíno N�- de Julho de 1842. Quando

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES'
as, ra 10 original, quipa-

d do I
-

deri tividade da Costa e sua, ,NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-' 00. coro economisador "Ru-
o tu o ISSO, nao po ena- Coronel comandou o 5° f'!ENS I

'

O h
. ,-

.

denosit h

I
exma. esposa d. Auta Luz

D'
,

1\11"'1' 'sédí d
')-' .

' plex", Cr$ 180.000,00. Acei-
.
amem, P9r SI so, nao mos epOSI ar nesse ornem

,

�
istrrto mI itar se la o na Peça hoje mesmo informações' a : to troca, por carro de m .....-

, d
' da Costa e aplicado aluno - .

'

>'
-

..

,e capaz e encontrar a paz nossas esperanças para que
' , antão CIdade do Desterro

1. d b
do 3° ano do Curso Gina-. .,. 'SOCIED nor valor.

de espir_ito, po, is tem que nos ivre a po reza para

I
110Je FIo'rianópol s po

ADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIR,A
, 1, r 0- Rua· -' Jose' do Vale Pe-

1
- '

-

I
.

f
'sial do Instituto de Educa-' .- LTDA (SUBRAL)

utar contra a vaídade 9ue que nos canso e e nos ,aça _ . I
C:::SIao em que se deu aRe-'

<,

lhe tira o sossego, sufocan- t
. cao DIas Velho., 1

- d" 1'8"39 cab d
.reira s/o, próximo ao "Co-

� ven uroso. • vo ucao e ca en 0- E itó Edifí S- J
--:::....

Q
.

.

O ESTADO, visitando-o,' _.

.

'

_

SCrIOrIo: 1 IClO ao orge, Sala,4- - Fone: 2-1-9-2, I queiras Praia Clube".
do ° .ap��� .pl:l!'a alcançar uanto mais conhecemos .

.. _ I lhe organizar a defeza, nao
h

.

.. "-. ." h '

. apresenta felicitacôes. , ..
Tomou parte na Camp-

onras, rrquezas, postos, os seres umanos+mars 005, i', .
" ". ,o da Capital -eomo do Es-

di id d " d D
'

"-, l' ':--��':J:"':" , . , .uha do Uruguay, salientan-
,lgm a es. aproximamos e ,eu's, on-

FEZEM ANOS HOJE' .ac p, cõh"tt�f':!)ln·evo'hrcoofta .. '· I �" , ,'. .
o • ,

,O homem fraco e ml'se- d b
., ,

" "
',.' ", :- .. (. o-se no assalto a Palsandu:

e uscamos a nossa ,paz S H - d' P t
nos.

'

,
,

,

,. • • o,.:_ -- nra. eron ma 01' ,o em 1864.
ravel por sua proprIa na-' de espIrIta e a salvacao da

V' 1
'

d' No mesmo nno em que
'

_

'

•
. ll'mone, esposa o sr. E- Em. 1865 foi nomeado AI-

iU,reza, nao muda sua cons- alma. Em Deus deposita- .

d .1 V' d f' I d lerificou praca no 5° Ba-
'. . _ ,. .' I I uaruo li'mon, Isca a

'

• " fcres em Comissão, toman-
tttUlcao ÍlsIca ou mtelec- mos as nossas esperancas F d d E t 'd

' talhão de Infantarl'a fOI' re-
"

' . -

J
'azen a o s a o; I 'd t b

.

tual mesmo que posl)a sen- i para que possamos alcançar S V'" S'l
. conhecido Cadete .. Assen-

o par e no,s com ates de
.

, I ./ .

- nra. IrgmIa 1 veI-
.

Estabelecimento Itororó'
tar-se num trono dourado, aquilo que mais desejamos

.

tau praca em 16 d� feve-
'

,

'

I1'a; I' I Lomas VaI t" P'b
que adorne seus membros e q\le não poderemos' en-, Snra. Lobato di Con- reiro de 1857. I·bui e Ava:yn, m::ran::I. e� Par'I'l·do S Demo

"

t·com ouro, púrpura ou pe- contraI' entre ás coiaas ma- T
J, 'era ICOdras prec!osas, ou que es- teriais da vidá.

C1 10. I guerra com o ditadorFran-, .., ,

,

I .

- Snta
.. Ne.usa Bonzen,

,

_

I ci,sco Solan,o Lopes, do Pa-
teja'rodeado de criados p'a", -0- EI ·1 d' tó· d
ra atender ao seu menor ca- ANIVERSA'RIOS:

VIrtuosa pll�ll1sta., Participação raguai� ,

. '

el.� O Ire rlft, e � ão José
priçho. I'

. Pl'Omovldo a - Tenente, Secretaria do Partido So�

,'Vieira:
e os seguintes mem-

Isto._ ·:Q.orqueJ·' o cor��ão, PROF. ALTINO FLORES OSVAlbo GUEDERT E

I
por atas de bravura, Pªssou cial Democrático de São bras:' ArrlOldo Souza, Sil-

as paixões os desejos, as Ocorre nesta dat�, o ani- SENHORA I
a servir como Ajudante de José

'

\restre Phillipi, Manuel A-

tristezas, os remosos, a in- versário natalício do sr.
'Ordens' do Visconde de São José, 2 de fevei'ei,ro Illlnro

de' S�uza, Antonio
quietude da cO,nsciência, a Prof. Altino COl'sino da Sil- Herval e mais tarde do-Ma- de 195,l 'Basil 'Sf'hoeder, Manuel

Participam aos parentes
pouca segura,nça 'de .1usti- va Flores, brilhante colega

. rechal Conde d'Eu. Sr. Diretor, Fernando Loureiro, Aristi-
... . e pessoas de suas relações o 'D

' ,

ça da sua alma, não estão :le" imprensa, atualmente '.' , Em 1867 foi nomeado e ordem do sr. Presi-, des Ramos Moreira João

nas mão!? de nenhum ser �xerccndo as elevadas fun- Lna�cmA1elbnt9t' de
se�d fIlh20S Comandante da 5a Briga- (lente do Partido, digo, do

\'
Santos ôa Silva ,Osvaldo

UIZ· er o, ocorri o a D' t" d P 'd S
'

mO,rtal, nem sob a )'urisdição ;ões de chefe da' casa civil d J
. ", 'M' 'd d

da da 2a Coluna Expedicio- Ire 01'10 o art! o, o· Henrique dE; Carvalho Ra-
e anelro' na' aterl11 a e ,

I
'

I D
. " -

'

criada pelo 'próp'rio ho- do governo do Estado, a
.

. n;;lria no interior do Estado Cla emocratlCo ,de Sao mos, Lougino Junckes, Do-
nr. Carlos CorreIa. 'I T' .

mem. ('juem cumprimentámos. _,
'

. ,_:_�_ da Bahia, tendo toma�o I
� os.e,_ com��Ico-VOS que em mingas Cioffi, Jaime Des-

fe�: ::t�:�::,a::::::: STA. ALDA NEUSA BAR, PartiCipa,çãO .

:

�::d: �::�:o áf:�;:�d: :��!a: ;�a��::,":�, '�o� :��i�e:;::I�a:�:�::"'é�
te procurará o auxilio' hu- REIROS ".. 'Por decreto de 12 de ja- ('leito.f) seguinte Dil'etório tano José Ferreira José'

mano julgando que poderá RODOLFO,SILVA ,'TARGINÓ" iVIIrÔÍJ�L .-DA, _'neiro�e ,1900foi .promoviâo;j M�nicipal: Presi�ente .::- Coelho Neto, .Toãe' G�alber-
assim enc�ntrar alivio. Co-I Na data de hoje festeja

e I' ROS'4 I a Gene:r�l de ,BrI�ada, sen-'I J�ao. Palll� FerreI�a, :'lC�- to de Oliveira, Walter Bor-

mo podera alguem daI: logo' a do seu aniversário nata- 'OTLLIA LAURENTINA - e f dQ nomeadq Comahdante do, PreSIdente
- Gentil SIlveI- g e s, Romano Goedert,

aos outros quando não o lício a prendada snta. Alda SILVA, I'ÔLI�IAMA.RIA DA ,1,2O-:Dist�ito'NIilitar".com'�e-i'ra San�i,m, ,Secret�rio - FranciscoGoedert,Joaquim
fem para si mesmo? Neusa Barreiros, filha do

ROSA I de, en.tao, em ReCIfe, Per-,
I Artur �anuel MarIano, - Anto_!1io Domingues, Emy-

No meio dos resplendo- nosso distinto conterraneo participam aos parent�s e participam aos parentes e nambuco., '.
,

. I TesoureIro
_:_ João Amaro dia Francisco da Silva Má-

res eiU que brilha a gran- e presado colega-de-impren- pessoas de suas relações o' pessoas de suas relações o
I

Com quase cincoenta anos
__ , ,_o I rio Vieira d;;t Rosa e �atri�

deza, existe as sombras on- sa sr. Prof. Francisco Bar- contr�to de casam�nto, d.e, c�ntra,to de
_casa�1e�ta�' seu, de reievantes, se.rviços,pre�-I das Iinperial Ordem da R�- I cio Camilo da Ólva.

de estão envoltas as almas reiros' Filho, lente aposen-
sua fIlh� srta. Elza Concel- fIlho sr. Joao Batista da, ta�os ao. E�erCIt� e a Pa-' I sa, Ordem do Cruzeiro, Or-I Aproveito a oportunidade

, daquelts que dela desfru- tado do Instituto de Educa- ção da Silva. com o sr. da Rosa com a srta. ELZA.
I

trla B-...a.sIleI�'a, fOi reforma-I dem de Cristo, O{i-cial da 'de apresentar reais protes-

tam. Em meio as gtindes ção Dias Velho e ex-diretor JOÃQ. , '. "I do ,em Ja�elro �e 1906, fa-, Or�em de São Bento de t�s d� estima e considera:

festas, entre o ouro e a -a- 'de O ESTADO. ,.�JOÃO e ELZA ,lecendo
dIas apos. AvIl, Medalha do Mérito çao.

bundância de _!;ôdas as coi- A gentil imiversariante, ' , . �oivos Era OfiCiãl da
- Imperial Militar e Meda:Ih.a Geral da Artur Manuel Mariano

sas, apenas encontram uma pelos ,seus elevados dotes 'Estréito, 30 de Janeiro de 1954.
'

Ordem da Rosa, Cavaleiro Campanha'do ·Paraguai. I Secretário

que poderá satisfazer os an- de coração, goza de gerais 'I '

--_ .. _-

seios da alma. estimas na socieâade local, AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA ...

A abundância aumenta motivo pelo qual- será. ho
os desejos � êstes multipli- menag�da pelo séu gr�n
cam as necessidades" tor- de número de amiguinhas e

nando-se insaciaveis. ad'lliradúres.
Se fosse) possiv�1- obser- O ESTADO felicitando-a

vaI' o coração de um
o ho-

�

deseja-lhe inumeras :fielici-
,mem poderosõ, de quem se dades, juntamente com a

espera um favor, auxilio ou exma. famíliâ.
con,solo, lastimariamos ob
servando as 'feias paixões SRA. BENTO OLIVEIRA

que o aniquilam, os cuid�- Faz anos hoje a exma.

dos' que o amari';lú·Íl.i:Ii, 'as ua. d, Maria Izabel La-

Ao Sr. JOSE" CORDEIRO, ilustre

vate, ofereço reverenciado êstes pobres
versos. tamos as nossas.

Era do
-

'coNTRA
Prece'Uo do OlaIBTA_e

Sem um beijo de amor. E alucinado

o "CAÇULA"
O "caçula" é o escolhido

dos mimos da família. Essa

lJl't'iE,rência determina a for

mação de uma personalida
ele defeituosa, pois incute,
na c ríança, a convicção de

s-rperiorldade em relaç.io

DALVIM ROSPIDE

I
marque de Oliveira, esposa
do sr. Bento Oliveira, .fun
cionário da Faculdade de
Direito de Santa Catarina.
As muitas felicitações

que por certo receberá, jun-

A data nos recorda que:
- em 1648, os h.olande

ses comandados pelo
,

famo

so mercenário alemão Sie

gesmundt Von Schkopp re- I
�

aos irmãos. E isso será, pa
ra da, causa de aborreci

r.iontos e contrariedades

-

A MORT�, DO POETA
/

Riu-lhe do gênio. Mas feliz dormência

Ei-lo sozinho à beira da existência

f!ue poderão estender-se pé .

la vida tôda,

Rasga a poesia e abomina a ciência

Pois ser poeta e seu maior pecado.

.!-..
-

Contribua pam o êxito

e a felicidade do se,�

O mundo abandonou-o e desgraçado

c'' l" b d' :caçu a a ste� o-se de

é'Llmulá-.lo de mim'Os

excçerados. - SNES, -

Traz-lhe ante os olhos doces e molhados, ENO-
----------�--------------�--

____-1'_...,

Alug�-sel,
-.

Sob contrato 00 vende-seDa morte a estranha e gélida cadência.

E vendo um Templo numa estrêla inquieta
Onde o espera a M�sa ensanguentada

a casa nO, 101 - Rua Gen,
Valga Neves - Estreito,

Com a legião de todos os poetas,

tecem-reformada, com {l

quartos, sala de [antar.cco-
'

zinh�, amplo quintal, insta
:ação sanitária completa,
água encanada da rêde ql)
Estado.

f:l€ morre... enquanto o univérso

Cobre-lhe a tez de flores maceradas,

x

Tratar ao lado.
E a noite chora um roseiral de versos.

NOTA PAULISTA

PAZ DE ESPIRITO

Lotes ,a venda
últimos 10t�s, na praia d;S�;;d�d�, "'e� Cnqueiros,

ao lado do .grupo escolar "Pl'esidente Roosevelt", com

I? metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser-
VIdos de agua encanada e luz. '

Inforl'nações no local com o sr. Gilberto Gheur:
�--- -_-_ ... - _' '-_.. :..._--_.

PS/f4COSf t OflOENAlJA
,

d MOIlTE UE ro·
OOS OS

PAP4GAIOS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contínua repercutindo qqa do esporte remísti io No Rio" com .os bravos do (E:my, Hamilton, Chicâo

por tod�;, o país a jornada .iarr iga-verde. Martinelli, do Riachuelo e Edson e' Sadi Já haviam tfi
sensacional do Clube de, Haveriam, sim! Jõ América os aldistas cnn umado no primeiro párer
Reg�tas Aldo Luz no Rio. Os triunfos do ano 'pa'u.l-' (i'Jistaram para, Sa:nt� :Oa. r ra o suficiente.'
e em são Paulo, onde o es- lo. na Prova Clássica '''Fun- tarina o segundo lugar no

porte náutico de Santa Ca- Jação da Cidade de São -ertame nacional. O "oito'
tarina se viu honrado e glo- Daulo" e na lWgata Inter- acima foi, porém, infeliz na

rificado no pano�ama espor- 'acionaI de Montevidéu, prova principal, vindo a

tivo da nação. Jrnavam-os 'temidos e r3S- perder para o-Flamengo por
Nove filhos da terra de .eítados pelos adversários, pequena diferença. Mas, c' se efetuou por desistência

Dias Velho, pertencentes ao ntre os quais os cariocas e I quátro com' patrão, consti- do campeão carioca, numa

querido clube da rua João s gauchos. . '.. thído pôr cinco deles, Igua- prova de que reconheciam
�

,

,

','

Pinto quizeram que o eS-I'
.

"

.

/

.

porte do "muque" de San- ._o.....o__o... .:··.-.n.....o.....o....o__o__o__c•.�.
tu Ca tarina alcançasse .

as
•

_

maiores glórias e tivesse o) SAO PAULO 3 X.
seu lugar de destaque no CORINTIANS 1

. ZE' DO .M�Nl.G.O I <lp�nhllmos até �e' 8xO dos

,x.xx· --:.�� vizinhos e saímos quieti-
São Paulo, que já

é

o cam- -,Nurn.' velhb ja'rval ii o' r.hos e envergonhadissimos
[leão paulrstà de '53. Domin-: .

.
. ", d

'

"
. f' .seguínte:' "Jogaráhoje-nes- do campo. On e aconteceu

go, noPácaembú, o esqua-
ta cidade (Campos); 0 .Usi-

I

muito daquilo a que se re-
'drão "'C'o,'rnd'ndado por Gino '

.

",

na F.C., da Bahia; Os visi- fere o Zé, foi em Curitiba.
cons�g\li'�." honrar seu títu-

tantés formarão assim:
'

J. A C.B.D. chegou a querer
lo ao levar de vencido "seu <-

Pedro, Miltinho e Joãozi- j roibir jogos por .Iá, ..
Catarina. grande rival, o Corintians, nho; Pedrinho,

.

Hilton e Quem tem apanhado como.

Iguatemy, Hamilton; Tu- pela contagem de 3,x 1. Os
Osmarzinho; Joel, Ivan, nós, não tem vontade de

.ca, Chicão, os irmãos Kalill outros jogos. da rodada ti-
Paulinho,

I

Anastacio e Zé- �11rrar nínguem . , .

e Ant�:G Boabaid, Aze�e- véram os resultados que se- zinho." Ao que parece o

do Vieira, Edson, Sadi e o I guem: Nacional 3 x Juven-
jogo seria de jardim de in-

técnico Adolfo Cordeiro se-
I
tus (3, XV de Piracicaba 5

d dfância, com na a men�s e

guíram confiantes. Haveri-I x XV de Jaú 2, �antos 1
.neia duzia de zinhos. Será

�m de dar ao país uma be-
I
x Portuguesa Santista 1 e.

que do meio�de tantos zi-
18. demonstração da pUJ'an- Guarani 1 x Ponte P..reta O.

1
- ., fn lOS nao salra, para o utu-

. 1'0, pelo menos um Zi. ..

iID-(��...-c:���·I_'· h ?. ",tn ,o.

AS RENDAS DO "MENGO"

/'

cenário' esportivo, do país,
Para tanto treinaram árdua
e tenazmente, pela manhã
ou á tarde, diáriamenfe,
durante meses a fio, Daqui
sairam com muitas esperan

ças, 'levando bem junto ao

coração o nome de Santa

Rumaram a seguir :J:1:''''

São Paulo, onde aguada,
ram ansiosos a "revanche'
com o Flamengo que não

tU R U B'USE R V' A N D O
Está "tinindo" Ó tim� do

, ,

xxx

-' D-O-U-T-O-R M-I�L
T-O-N, hoje o Mengo vai

a São Paulo. Vamos

cer; que desta vez os joga
dores estão concentrados, e

nãó entrarão em campo de

pois de fe.stas, bailes' e be

bericagens. Na ultima vez

houve isso tudo. Perdemos

por tmição: em vez de São
Judas Tadel� qU,em se me

teu .a patrono>� l\'Iengo
foi' Judas Escariotes ...

Cr$

xxx

RlO; 3 (V. A.) - A titúlo de curiosidade damos
abaixo a renda bruta do Flamengo, nas 27 partiôas
realizadas, no campeonato carioca que por ele levantado
brilhantemente em 1953:

- Seu Pereira, do IN
VICTO costuma escrever

DA CABINE. Num lugar
assim abafado as ideias com

4 Flamengo x· Fhlmincm:e 1.0 turno

5 Flamengo x Fluminense 3.0 turno

6 Flamengo x Botafoga .. 3.ó turno

7 Flamengo x Vasco ... , 2.0 turno

8 Flamengo x Botafogo. .. 1.0 turno .....

9 Flarilellgo x Botafogo .'. 2.q turRO

io Flamengo x América . � 1.0 turno

11 Flamengo x Bangú .... 3.0 turno .

12 Flamengo x Portuguesa, ,�.o turno ,

13 Flamengo x América .. ..2 ..0 turno

"'14 Flamengo x América., . 3:9 �urno." ...
15 Flamengo � Bangú í:o turno

16--'Flamengo x'Bangu 2.0 turno

17 Flamengo x Olària 1.0 turno

18 Flamengo x Madureira 1.0 turno

1:9 Flamengo x C. do Rio' 2.0 turno

20 Flamengo x Madureira 2.0 turno

21 Flamengo 'x Bonsucesso 1.0, turno

22 Flamengo x Portuguesa . 2.0 turno ....

23 Flamengo x Bonsuc�sso 2.0 turno

24 Flamengo x Olaria'
'

.. 2.0 turno

25 Flamengo x C. do Rio 1.0 turno (?) 144.970,80
26 Flamengo x S. Cristóvão 2.0 turno

27 Flamengo x S. Cristóvão 1.0 turno

Média (Cr$-) por jogo: Cr$ 720.464,90.
'

Como se vê, uma bruta renda a renda bruta do �

Mengo .....

1 F�mne:ngo x Vasco ..

2 ;Flam�ngo x FluminensE'

3 Flamengo x ·Vasc.o . ..

3,0 turno

2.0 turno

1.0 _turno

• PLACAS SIPILlTICAS.
.__..- '_ -_ --

� ",..
' ,/ .

Elixlrkde NogueIra-
do em Florianópolis que ,r:eal�á"d�'l.quinta-feira pró-

.

.,......_�. '. IIMJcqIe Slulllar •• tra-

tem os seguintes di�eres:-� 'xi�a� :�xcepcioalmente, pos� B R I ,'T A 'D O' R
,....,.. d. .uma.

'Guarde êste talão. Caso sa ser efetuado sob a luz de '

.

. ,

1 -:- _

não realize a partida terá refletores. As demarches d' ,

h d d' t
--,

.

d d' t: Ven e-se, acompan a o e mo or a ex-lireito a devolução". Se- nesse senti o segun o 'in-
f: :, :...

" .

p .._. _

�undo·ainformação trazida formações obtiéJ'as pela re- plosao�
.

. a-r.IClpa,ça'o
30 Oriovaldo, os dirig�ntes portagem, caminham 'satis-' Capacidade folgada de,'3m3 por hora: .

Carlos Angelo Fedrigo e

êata�inenses foram forç�-' fatoriamente. ES,tá deçidido Tratar na "AMODELAR".' Senhora }'larticipam ao seus

dos a tal providência, por- porem' q�e 'na 'impossibili-
..

paren�es, amigos e pessoas

lue quase todos os jogos dade de o prelio ser notur- '8i' I'HU'CH, $' 2.500.0'O PUR M,ES de suas relações, o nasci-

(Ião terminam ou té'rminam _11:0, 9 seu iI}lc!o .dar-se-á so- I , mento de su� filha CAR-
,

. Ambos os sexos. Em seu próprio domicilio e M'EM LUCIA ocorrl'do dl'aem paulada mente ás 17 horas, quando' P-'S',� ;,'" .

\ . nas horas livres. Absoluta seriedade. eçam am-

Em íiü'ilêria de potoca, :! temperatura naturalmen-. pIas i,pformações, a._,".cOMERCrAL GERLYS'�-
essa m�l',é�� um premio. Já te està1'á mais amena. I Agência Póstal Jábaquara - São Paulo.

".)', .. """ '

���t

o calor dá semana passada
não poderiam mesmo

[:,oas. Pela' redação da

l!ica
.

a gente percebia

sair

cro

que

2.108.31?,20
1.795.704.69
1.686.522,50 o' seu Péreira este.va suan

dQ em bicas. Ideias molha
cas lembram, no seu Pe- ,

reira, pera d'água ...

IJOJE: FLAMENGO
X.SÃO PAULO

1.668,38�,oo
1.43�.168, l'O

1.372.18.9,ôo
r.327;989-,90
1.235.000,7o,
�.14�.01iO,0.:>
741.406.5c

xxx S. PAULO, 2 (y. A.) _i.

- 'Escreve Zé de Araujo, Em'.yirtúde do c,�I0:>r:nten�.:,
,no O JORNAL de 28 de só .que tem feito: 'nes�a c?:.'
de janeiro último:"

.\

pitàl,'o'São,p,:aulo F ..;C. es-
Deram' ao . 'locutor'. (dá, tâ tÍ'a'bàiha9d� :.-aii.vam'ente

.'Dupi)
.

Oriovaldo Várgas o junto ao Coriselho Nacional
êanhoto de um ingresso do

.

de Aguas e Energia Elétri-

690.252,50
545:825,00
512.758,30
467.444,00
417.928,20
329.862�oo
283.671;00
242.629,60
21,9.183180.
.213.913,80

.

212.664,60
164.923,10
160.109,00
149.402,60

jogo entre teams catarinen- ça, para que o seu encon

�es e paranaenses efetua- tro com ,o Flamengo a .sê'r

I 95.075,�0
84.209,90

to1'-

supertcridade do "eíght'
'o Aldo Luz.

.. ôas atingia os 2 mil 'meh")s
'azos com todas as honras

Veio a primeira regata de vencedor, o que se repe-
lenominada Prova Clássics tiu n�ia seguinte na dis

Forças Armadas do Bra- puta da Prova Clássica
il" e 0- Aldo Luz, entre ,,- "Fundação da Cidade de
.;!ausos de milhares de pes- São Paulo", Todo o Brasil
"

./
.

- '_,'_n�()_()__o_('_'_,)_n_().·_"-'f

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL

Resultl:1<.los de' ,domingo:, nambuco 1, em Belo Hori-
Cearenses l' x Paràenses zonte. Renda: Cr$ ._ .

'l, em Fortaleza. Renda: ..

I
288.600,00. Juiz: Gàma Mal-

I .
'

t75.000,90, aproximadamen- .cher.
te. Juiz: Mário Viana, com

I

'I Rio Grande do Sul 3 x
b��u��.

,
'

'G
.,

2 M t G
PaI ana

oras .' x a � rosso
.

'

�.
1 C

. 1;,..,' R d
Renda:

_, em uiaca. en a:

<::1'$ 48.840,00.
Minas Gerais 3 x

2, em Curitiba:
"

Cr$ 343.340,00. �

'Jurz: Carlos de Oliveira

Per: Monteiro.

---�-�-----------�._�,-

O'URABILIDAD-E ,I·LIMITADA

Tubos de cimento-a'nlianto
(Ti po Esgôto)

De 2 a 20" de diâmetrô, até
" m de comprimento, para

esgotos. ventiládores. águas
pluviais, etc. Peças especiais
e conexões de todos os tipos.,

LEVES

INOXIOÁVEIS
ECONOMICOS

HAVIARAS & CIA. LTDA.

R. TENENTE SILVEIRA (Edif. Porthenon)
,� FLORIANOPOLlS - Est. de $ta. Catarina

::urvou-se ante o feito dos
1 apazes da jaqueta alvi-ru-
bra. Era a consagração
fmitivâ de um clube.
Nos flagrantes acima

mos a apoteótica recebcão
�.

�"

,'!OS valentes ê -arrojados
remadores do Aldo Luz

c[uando do retorno dos mns

mos na tarde de sexta-feli-a
última. A enorme massa

popular ovacionou corno

nunca 'os "l:,ówers" vitor!o
ses carregando-os ,

em "rt-:

unfo.
-

. ,

';O 04ll!D-(1_().....()--:(),

._

PARA AQUELES QWE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Atenção
Casa de familia, aJpga-se

quarto com café pela m�
nhã a rua Conselheiro Ma-'
fi'a n, 93

�7. último na- Maternidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST.\f)O
-- _- --------_. �----

Notíc:ias do' Estreito
OBRAS DE SANEA-

,

MENTO

ACONTECEU -

NO AÇOUGUE DO FJ�(
�.,

DA. nl'A TEREZA

Prossegue a construção 'CIUSTINA

p )l� parte do Departamento -

'

de, Saúde Pública, de valas' O fato passou-se da S,"-
, .

cimentadas, para escoamen- guinte maneira: Sábado .11-

;.0 das águas dos carregas timo, Uh13 senhora, mãe de

.nféetos existentes nos ter- fa�ília, mandou sua filhi-

. reno- baixos de diversas 20- nha, às 13 horas, para a ma

p, :s do Sub-distrito, obra de ,�.a carne, afim de obter um

. gi'a:!(:I� utilidade, em bene- .uilo, para o jantar de do

fí.. io da "h.giene e saúde da .ningo. Às 16 horas,' como f:

.

tsl j'el!dicio à outras zonas,

como a do Balneário, onde

'ri;Jnça não tivesse regces-

Florianópolis, Quinta-ft:ira, f de Fevereiro de +954---- ---�
_ ..

t 5

..

--..�----�-_.:-_---- -- -

•

. ..f; Escritório -Comercial d� Go-
_--.

.

vêrno Brasileiro em -New�.;.;�_;;.::-� \ �.tio" -
.�

P'" tCUI,�""dcctA �,'� ,,,:,,,-:- -� yorkapresent� e� .�egu�da
\ _,00 ou-0 _Lo vokII'� . ,.dgu_ns dados sôbre-essa In-

\i�, 00.- de � . J ,�_I 1'-' ) O --1IJi'Icl rc� �
. 1 "o- """", ústría: a seu va or a-

�. cncr� "

\6ci\ c ...��c\ � ..,,_"
-

-';!'; -illge a cerca ,de ... _. .....

, � �.\-�O-·��·�M,,:!.;'D·,M"
'JS$ 89.0�f).OOO.000; .b) Em-

_

Q
_

lrcg;:i 1.200,000 pessoas (é

JD
. nteressante notar que,
';(LHlndo essa indústria sur

_

'

_

.

�,' ';' _II". O R s-I. ,�.'
-

�
- :ili, havia 12.000:000 de de

I"' � -

.�.-' 'empregadQs); c) Em' vinte
(":
,./

_ __
:Oe : 2.� -. a 2� ....� ,mÇls, pagou US$ 43.000.000
f ' 2�·· -im'p'óstos. O suJiciénte

Djildbtljdu� »ara manter o--Govêr�o Fe-'
161;<:tl chirante �� �rim�iros

-�--------� ..

A turma de operários do -ado aó lar, mandou que OH

'l\"'�'3() Departamento, está t-e filho a substituisse, n.i.s

:
"p1" -cedendo agora, � cons- I

leveria estar cansada, I:er.
truçâ. de valas, nos terra- naneeendo, como se acaa

nos que ficam no fim da rua ola, há três horas na bH'w

':'ereza Cristina. Oxalá, per- O irmã, que a substituira,

desse o nosso Departamen- .reixnu ',c; ficar até 18 horas.

to pm snlr verba suficiente . \ ('''.:fI hora, o pai que já

para estendervsern demora, \avia ) ugressado do traha

J�o, Li ao açougue saber

porque até aquela hora: c.

11 rua São José se apresenta :'ilho �ião adquirira o CUS�()·

COiT.O f. que possue maior ':;0 .... iiuento, e o encontran

ll�',·,,·. 10 de charcos, neces-
do PI1,:( stado ao balcão de,

s:'tt· do serem conveniente- açougue, olhando para o a

\'1uglle:ill, sem que ê ;t� o

MAGROS E FRACOS

VAN'ADIOL 'Óv

E indicado nos casos
..de. fraque

�a, paJidez, mag�eza'� 'fas�io;porque
em sua fórmula entram; substancías
tais -como Vanadat<l 'de 'sódio, Llél·
tina. Gilcerofósfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eftcaJ
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado .pera ho
mens, mulheres, críanças; sendo ter- �
mula conhecída pelos grandes me. ._.......

cUcos e estll l1cenClad,b pela Sauà,. PUblica"
-< .:

:---.. .

"
-

-----------"-------

Academia de' Comercio- 18
Sao:la Catarina

A VIS O

rr.XAMES - DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
BASICO

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
c. ltAMOtfs/A

Inscrição: de 1° a 15 de fev:ereiro.· >
'I:

Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.

Inscrição: de 1°· a 15 d-:: fevereiro.
CoÍDerClo --- Tralllporte.
Rua' Joio Pinto, tt FpoU.'

------=;;.;'_.;;...,._-----------------
Realizsção dos exames: iTltima dezena de fevereiro.

l\'lATRICULA AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
.

DE CONTABILIDADE .

Humanjdades Brl.-- 9J

, ,

.ANDRADE & KOERICH

Durante o mês de fevereiro.
CURSO BOSCO

(-!leg.' no Departamento dê Educação):,�rvi:"s." quando já havia a
Início das Aulas: 10 de março.O Estreito, com relação Inf'ormaçôes: Avenida Hercílio Luz, 57 - das 17 às

ao Sanea�lento, muito deve tend.do li mais de 50 p1Ó!,_;- 19 horas.

ao operoso Diretor de nos- soas, irdagou- indignado;
so 'Departamento de Saúde - Per que o senhor, nfi->

Púhlica, sr. dr. Paulo Tava- atende a essa criança?!" -

res, que, no pouco tempo de a que '?_ ,çougueiro reto;:,·

SWl �dministração, já conse

guiu transformar em valas

de cimento e pedra, grande
núme�o de corregos existen-

� t�s, D?S t��'re�os dO,Sub-dis-
, tr.ito. -

reph'senta um perigo para
� � aúde- dos mo'adores' da-
qnda zona.

"FARTURA" DE CARNE

VERDE

Dá até pena, a gente v�r

o povo do Estreito, apinM•.

do à porta dos açougues, 3.

cata de um pe'daço de cal:'lY;

verde! De cem pessoas q.l<_>

8_e ú;movem para tal fi'�l,
um décin'o apenas, COdS'�

gue
.

o Df'.cioso aliment0.

Terça feira, pela ma�.h::t

todos os que procuraram o..;
,

,

açougües, voltaram' Cor.l é.
'

cesta vasia! Alegam algul'"
�çougueiros, �starem re�.:'

bendo apenas um quarto dé:

boi. D,' dois bois, passaram
'a um, e de um a um ql1Ur
to, muitas vezes dianteiro;
e que' a carne vai pass,r �t

18 cruzeiros, razão porque,

já p.stá sendo diminuido o

.�eu fO'-'!1<�cilnento. Quer 3i·

zer q'lc voltamos à estQ(;�

.\ (Áirnínuição do fornec·j·�

\

mento da carne à populaçi1o,
é' hem significativo: repl'(_

�cnta o ?Iúmento que já vem

A que ponto ficou redl.zi

do o Estrf,ito, onde a carne
•.. '_

VCl de superabundava!

qUÍ!.I:.·-··"Resta-me, apena-;;,
um quarto trazeira de bo:,
� êsto;: f-é o retalharei p��.a
l1iunhã. Boje não v.endcrd

mais .'?:me ...

Pelo ;_ m�nhecer o home�

A iudushia de
bebidas' norte
ame�icaDa·s
A indústria de bebidas

norte-americana atravessa

uma fase de franca prospe
.

ridade, sé bem que,. conte a

penas 2Ó anos, ou seja des
de a. abolição da lei .sêca em

5. .de dezembro de 1953. O

anos de su; existência ou o

correspondente aocusto in

tegral das despesas com a

IÔ1:ça Aérea em 1953. No
corrente ano pagará de im

postos US$ 3.700.000; d)
Sua fôlha anual de paga
mento a empregados mont�
a US$ 3.000.000.000; e) Tem

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

INFORMAÇÕES: Telefone: 3:66,1.

.200.000 acionistas que não
janeiro, na' Lí-:

pertencem ao grupo dos
chamados "milionários de____ o ......__•• -----�----------�-------------

1 'UGITIVOS DA COR
'J'INA DE FERRO A

CAMINHO_DO
BRASlL

\ '_"--'_-'--"

Curso 'São Vicente de Paula
nisque" e auferem apenas

cêrca de 2% 'do seu capital
Curso primário - Equiparado. aos grupos escola- investido; f) Dispõe de ....

res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER 380.000 fontes de escoamen
- abertura das aulas: 4 de março - início da matricu� . to no varejo; g) Paga ....
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde de US$ 270.000.000 portno aos-
Ouro Preto 123. I: .

,

agncultores pelos seus pro-I
FRANCF.oRT, 3 lU. P.)

- Ses�enta e quatro refu

giados de países situados a-

I id.<- da cortina de' ferro deí� :
X.1l·<U11 hoje 'a Ale_man,ha !,,'1-

'-

I. &AHCOdeC���ITO POPULAR

I,. � AGRI"OlA .

.' 1- I .

• I � ••
,'

.

��'1.a.aQ/'N.'.l, 16 ..... I'

FLORlANOPOllS - SIc..(},Iô.rlriõ,

�fií:::ilós ...c�rtos de que os foi ao <vmgue, aEm de b

I�'ISNlS dedi�,ádos esforços, .!ar a (,:-ll1)e, e qual nã,) f"i

cOllj-':'gados com a boa von- ,; sua ::�.rpreza, ao verifi ·a:·

tf!dl! ·dos poderes munici- que o, quarto de boi, havia
. _ ra a E1,'_·opa. do serviço de

;ais,. resolverão também, desap3rf.cido. À noite, o a-
Imigração Norte America.-

sem (�emora, o atulhame�to' ç0ugueiro o .havia retalha,l: I rIO .d� Refu!$ia�os: .

d " d�ard(:) infécto. existente ? \,t:I'<Ld,) sorrateiramente, : 101 essa a m�IS Importa ':l-
- TI')� l�r�enós à

-

e�tr�da da \ àqut::lí 5 para os quaes C0'i' t� partida de' refugicd!)s
rua Araéí V�z Callado, que t';lP',U ,Juardar a carne tra- i O Centro de Irradiação: desde o comêço da aplicaJ

, ._. . • l' .' t cu'. I Mental "Amor e Luz" realiza ção do plano de emigra;ão,,,�'h a, que, oglCamen e, '" - E' .. " d' '.

!IeSSOes SOLencas, to as as se- iniciado há 18 meses.
La�'{ mai:: um pouco, relo E;ndas feiras às 2030 à rua I' r:

A

6' f .

d' 24. .' . , . Jesses 4. re ugla os,
trabalho rle ficar l'ese .

1_.
nselhelro Mafra, 33 - 2°

I d T h E 1 ' .-

andar. � 'H.lU a (' eco- s ovaqUla,
da . I' ENTRADA FRÁhlÍCA li) da União Soviética 1Ó! os

(Correspondent» .

.

cutros da Polônia, 'Hungria
I

sa indústria,no comércio)n-
Fone: '- 2534 - - Caixa Postal, 435 ternacionai, citaremos a opi-End. Teleg:-.: SANDRADE

les haviam encontrado n?-
� Agência: _ CUIÜTIBA .nião do sr. Harold L. Ren-

fúgio na Alerrianha Ocid�:1- 'lvenida 7 de Setembro 3320/24 field, Presidente da Ren-
h.1 ( os demais na. Auostria. field Importers -Ltd., um do!; .

Eatre êsses refugiados há Fone: 847 (Linha Paralela) maiores importadores' de

Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica mu1heres e crianças. A���ia�e.}��Ag����gA uisque, vinhos, vermute,
flue tendo seguido para, o Rio de Janeiro onde perma-' O transporte de todos os Rua Rio Bonito n. 1247 etc:- "A indústria de bebidas
'tecerá durante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es-

_ i'dugiados é organizado pe- -o-- encerra em si mesma um

pecializ,ação, está ao inteiro dispôr no que permitam os le éomité Intergovername�� Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR Plano Marsh�ll .. Sem subsi�
seus limit�dos prestimoso

._:�..:" . tal de Emigracão de Euro- End. TI�legr.: SANDRADE
.
dias-, os dolares do� _Estados

. d�' " G I (Agências
no Rio de Jav.eiro e em Belo Horizc'nte com

Pt'US cUJa se e e em e- 'f .U_nldos afluem, por exem-·-

,
Oi' '\ tm ego mút·uo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans

• _ .nebra.
'. portes Minas Gerais SIA.)

.
. pIo, a Gra-Br�tanha, Fran-

]_ça
e Itália, a tal ponto que

--------------,�--- ---------

P I t d Di .,a
. fiFma ,Martini·�& Rossi

i re-ce � Q
.

a· - (v:..ermute Martinit é"a que

I
. _mais -dolares �anha .na eco-

a
O "CAÇULA" nomia italiana".

", ,. A referida _indústria. pa
O "cuçulà" é o escolhLd(J '�é;;�,-��h�:��-�' f� de dois·

'dJS mifnôs da -

fan1ilia. Es�� '%'i:�bté&.�i'"'"gfJ'tes:" �:_-'iinpô�'
J.. A. • to "fedérâlc1é�US$ 10 5(f porIil'e:> erencla' detel'mma a for- ,.':-

"

.

_. .. ., '. g�}�o sôbte úí'sq"e e a gran-
r.laçao de uma personahda- d

.

1
-

d t
- -

. ��. .' .

'. .'. . i. e a:u�u açao e --es oques-
de êleféltuosa, pOIS Incute,

,.àl'fiurdeg-adps:., , ::'

na uiança, a coi1\'icção de

j
.

S _l.f:.lerioridade· eI? relaç:io'
. .

-'

aos irmãos. E isso será, pa:-l '

A"!11. ra tIa, causa de aborreci-' ;ti ug.iI-se·i;l�n�os e con-tr'ariedades L Sob contrato ou vende-se

C!ue_poc1erão estender-se p'" a ca�a' nO 101 - Rua Gen.
la "id� tgda. Valga Neves - Estreito,

recem-reformada, _com 3

'Contl'ibúa pam o êxito quartos, sala de jantar, co

e a felicidade. do sen
t zinha, amplo quintal, insta

c'· l ,; b t d d
i lacão sanitária complets_,caçu a a s en o-se i'!

� .

�
.

I água encanada da rêde .-:10
c'(_tmt�lá-lo de �mimos' M

'j' d
. - ._

,

.

.

I
J:".a O .

E'lqjerndos. '_ Sl'jES. 1'ratar ao

(:"ntal para emigrar para os

- E,·tndos Unidos ou para o

Bra�il, anur,ciou o sr. Ri·

ct.a!'d R. Brown, diretor pa-
_______________a �J·-�'

_

-Expresso Florianópolis
,de

.

T·ra.nspol·te dé cargas em geral entre FlQriarlôpd·i.s,
Cu·ritiba e São Panlo

. Com viagens diretas e permanentes
Matrii: - FLORIANóPOLIS

Rua ConselheÍ1'o Mafra, 135

Alvaro -de Carvalho

e Rr,mênia. Cinquenta :ie-

Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme
.....,.. Rio - Tel. 37-0528,

•. ",t-"

. ·.i
: �;,..

_,
� 5-

.

__ .. -:'::

., dutos, além de uma certa

"' 'gua;tia . c�nsiderável em

._forr�gens
.

que lhes são de-

I volvid:ls depois de usados
os ·respectivos cereais; h)
,Dispende anualmente cêrca
de US$ 144.500.000 em gar
rafas e outros recipientes
de vidro, bem como .

I
US$ 157.000.000 em latas na

maior parte para o acondi
cionamentIJ de cerveja; i)
Itens de "menor importân
cia" são os US$ 200.000..000

pagos aos fabricantes de

I,harris e US$ 32.000.000 em

! fretes às estradas de ferro.

..
' Sô�re a importância des-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:;.--�_� •..l-"_�
'

,, _

.�
� --'_ /'

• ,··0 ESTADO

é o ano que,marca o 3,00 �niversári�dà �ti�i dade comercial em Florianópolis da firma
pró�)fietária de A-MODELAR:'e coirio' inicio das comemorações que serão,

'

"�o

','

diversas, está sendo realizada

'': ,

)
, ,

U",. grande venda ,especial de V-e,rã,�,/

"

COM OS SEGUINTES DESCONTOS:
.

1

:,(_ :J

10·1.
-1'5 ·I�
15 'I·

c-

'

.: 20·,.
251.

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

� calças sport -- ternos de verão
....,

'j
-

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

no magn:ific� estoque de blusas t; sáias �le .algodão, organdí, linho, seda, .renda, etc.
"--"_

.'

'"
.> , -

\ ," -
'

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou 'lonite.

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

decisão de acabar definitivamente C0111 a secção de sedas.
'

DE IODE ABRIL A 30 DE J1JLHO:
A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE- TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO
_
JÁ ,ENCOMENDA-

DAS.,

. ".-

,- fu.f;;L �.:P
DE 1:�' A 30 DltVARÇO:

._
-

...f�;;'· J.

Venda excepcional de 50�f,�oi.'junt08 '

de.: cot�'-<
-

.
'.

�
,., -

chões e travesseiros DIVINO com 10i.J� dedes-.
, ,; ';+� ,

conto .sôbre a tabela ou em>' 10 mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!

"::.,rr�
·,.I J .....

t·'.
-

...... '

""

ir
�_ -,_ , :,' .-rt._

'i
-

"'--..

_<
------�--��------------------------------------------�--�--�----------------------------------------�------------------- ----------�-------------

Dlm ",.
' "� , .

1Ii
...._.íII"iiiiílfIiíI

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

.

�� � --.,"�.,�F:. �. ,

A,8,30hs. ',:. Navio-Motor «Carl Hoepcke» Fr.quem em ger.1
'ANKITO -::- _COLE ,-

,.��'''''',
_.

", ,.". , I Vlnbo Creosotado,
- MIRIAM. em: "

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'
_

(SilveIra)os TRES R:EX;RUTAS Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO "
-.

--,_

Catarina, na forma da lei, dmento de todos mandou 'No pra'grama:, Escalas' int�rmediái:ias em ltajaí e- Santos, sendo V - d
-

etc. '�)(pedir o presente edital Noticia da Semana. Nac. neste último apenas para o movimento de passageiros: ,8n' e-se
Faz saber aos que opre- (_['lle será afixado no luga:i·

I Prêços: 6,20 �3,30
d· I d d d

"

bl d
i· .. Imp. até 14 anos. '

Acham-se ábertas a par- �ente e Ita e segun a pra: '.(r co�tume e_pu 'ica o na
"

"

. f�.
, '

tir de IOde Fevereiro a 31 ça e leilãQ com o prazo de, ,forma da lei'-Dado e passa;
.

•_.
.

•

- tI- ..;.
.

(le Março do corrente ano, .dez dias virém, ou dêle co- elo-nesta, cidade de Floria-
'. ' , "

. t',
' , ,

,. DOMINGO DIA 7
na Escola de AprendIzes nhecimento tiverem qUe no üó!)olis aos vinte e um dias ' ,

. . ',"
"

'
'

'O'OENIO DA LAMPAPAMarmhelros de Santa Ca- dia cinco de fevereiro, pró-' do mês de janeiro do .ano,
farina, as inscrições para a

-matrícula de candidatos a

Aprendizes Marinheiro, nas
cidos, entre 2 de Fevereiro
de 19�3 e 19 de Févereiro

ele 1938.
As inf�rmaçQes poderão

ser prest::idilS ,na referida
Escola, Prefeitti,�,óI,S, _ Capita
ei� dos Portos, sua Delega-

para .corte, 3.000 aproxima-
ximo vindouro, às 14 horas. de mil nov�centos e 'cinç�:.. 5/2

.

7/2 12/2'
-

13/2 damente, boá pastagem pro-,
à frente do edifíci6 do Palá- enta e quatro., Eu, Hygino l ATENÇAO: 16/2 18/2

-

23/2 24/2 vid.a ,de água abundante,
cio da J,ustiça, à �raça Pe- �uiz GÍlnzaga, escrivão, o Em virtude da Grande 27/2

/ terreno de planta cercado

reira e Oliveira, o porteiro subscrevi. (Assi,nq,do) Ma-' Falta de. NiqueI" a EMPRE� em parte, casfl i'esidencial
doe; auditórios do Juízo, trà- noel, ,:Sarbosa de Lacerda, ZA solicita, �ncarecidámen�' Horário d� saída: de FpoHs" às 24 hora� confortável com agua en-_

,

"bli
-

d
. .

d d' 't d 1 V le, á cooperação de seus I do B.io, às 7 horas canada, situada na Colôrlip �r.. a pu co prega0 e ven- JUiZ e IreI o a a. ara' ,

{

•
. _ . _

,
, ; . • '

distintos frequentádores,',
\-

'- .' _. .. ,

'. Leoppldina - Alto Bigua'=-
aa, arre�ataça9 e, l:Ilao, a rt'� �xercIelõ. ,Confer�. O es- ,trazendo o I?JNHEIR() ':"1'1 _P<u:a mal� 1l1f�lr�:çoes :d:nJa��-:-;,e a, "

",' çu.
quem maIS der e 'nalOr lan- cnvao' Hyg1no LUF' Gan- rJ' OCADO I

lL.,rPR�sA N.\G[()N,.J", DE ±-l',A\ EuAÇAO HOEPCKE '\
. ,-

,

•

I"'� 'l1.R ,

' pe o que agra-I '

. --

',' . ,

,. Tratar GOnl o propneta-
N;. ,zaga. , decemo�,,,,, i Rl13: Denrki'O -- C::.iXR 'Post"j n'. !'};! - Telefone:. 2,�12

( rio - Wilibaldo Desc:hamps,
':-'];9;:

Regres�., ,de Pi.uca, opôs
.. brilhantes sueessce
Pelo avião 'da Panaírvpro-] a películaO PETROLEO É

cedente da Capital Federal, NOSSO, dirigida por Wat-

O"ine>ItLft'Si
ANKITO '-4' �COLE' -,

'1.' i
JOSE' 'LEW00Y - MI-

-

I
i

retorna haie a esta CaritaJ
G ) osso distinto conterrâ neo

50n Macedo que nos brin
dem com É FOGO NAROU

'PA, CARNAVAL NO FO-
�ITZ ,

"

RIAM em:

As 5 _ 8hs. OS TRtS RECRUTAS
CP) após sua vitoriosa eÍ'.- ao e produziu AGULHA - I 'N' ,,\

Johan WAYN'E Nancy'
.

o programa:
cu <50 pela ribalta e eine- NO PALH:b,lRO, dentre óu- )

, OLSON em:
ir ::l nacionais, tros grandes sucessos �e '

- AVENTURA PERIGOSA
Grande número de ami- bilheteria. A fita de' PITU

No programa: ;

gos e admiradores irão re- CA será exibida, em mea-
, Esporte n,a Tela, . Nac.

'

� ">
'

*cebe-Io no Aeroporto da dos de Fevereiro, no Rio de ' -'

IBase Aérea, rumando ao Janeiro, e em nossa Capital, Preços: 7,60 - 3,50' --G E�'_:.,'�� :'8 ig'
,:' ",

centro da cidade, onde se- prov..velmente, em Abril Censura Livre

crianças,,II _ .Il._ I, .1
:.. "

"

/ ,

- maiores de 5' anos poderão '-.__... _
Irão prestadas expressrvas dêste ano,

entrar na sessão das 5 hs., ' "',

Imanifestações de apre,o ao Com esta ligeira nota a-

consagrado artista ,catari. oresentamos ao consagrado As 8hs. I
nense, que, tão alto tem ele- ;ii'ticta conterrâneo os nos- Ingrid BORGMAN em: I
vado o nome, de sua terva '30S votos de boas vindas e .

JOANA lD'ARC I
/ natal. _ele feliz estada em sua terra. ! A's 8hs.

-

SI. L10zart Régis (PUU-

Noticia da Semana. Nac.

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

O sr, 1\'1cz<Jj_';; Régis v=:»

'(:-�11 gOZJ (lp írrias, rev ..:r

seus in i.uerce amigos e

Ians, '

"<,

PITUCA deverá ser ho-

As 8,30hs.
'

Johan WAYNE Nancy
OLSON em:

AVENTURA
.

PERIGOSA
/

'

No programa:"
Cine Jornal. Nac.

',>Pr�ços:
.

7,60 '� 3,50
.

"'( "-

Imp. até 14 anof'

Technicolor
, - Preços: 700 - 3,5p

No progêama:
Atual. Atla�tidas Nac,.

-

lmp. r té 14 anos.
Convite

,

MIGUEL DAUX ELIDIA BOABAID_DAUX
menageado, no próximo dia José' Carlos B. Daux e senhora, Miguel Hermínio
8 (segiinIa {pila) com um ,:6:o,aoaid Daux, Luiz Elias B. Daux e George Richard B.

grande show, pelos seus 'a- i),i�x,. filhos de lVIiguel Daux e Lídia B. Da�x, tem o

.

," ad
. "Ax,:.:" t t" d�ãiiâ(]"prazer de"'éonvidar aos parentes e amigos; para

l1ugos e 'a,mlra�es, es e- "',,, r
' - ,

, ' • .J I b di 5
. ;:�.::, :;;, , , a missã em ação;",de':graças 'que malll:lam ce e rar1 la, '

munhando assun\<ü':grand-e sexta-feira às 8 horas ,-tia 'Catedral Metr-opolitana, pelas
apreço em que é !�d9. é� eo- bodas de prata de seus queridos paes.

",' .

d
'

mo recompe))��: ao �'a:tQ; e
"" ,

", I.
haver vencidç"::no teatro: e

'

,

no cinenía.<" -:"", E :P I _ T A L
PITUCA, após suas' fé-, Jl;!:l-�@. DE DIREITO DA 1 - Duas éstações transmis-
'.�""

_

.. ...,ç, r �r.-.":;� �. - _"

l'��a�Y�-r,� f:zer' uma tem- '11a,."VARA J?A COMAf�C:A soras de rádio- telegrafia ,e
}_:ol'��a .

e� Sao Paulo, com : I)Er.FLORIANÓPOLIS ,ioniª, marca franceza, tipo,
as pe�ª��,qlle Q revelaramI., ' ,

"

'b--l' .'
--

'd' it 1 do'Edital .�:segun,da .praça e ] 002; completas e oríginaís,
f'O pu lCO '�. capl a l. _ ���": ,

'

.
,

'

país, entre as quais: "O. K. Ilet'lii,o é�jtG� o prazo de dez ':':' pe;feito,estado de. con-
BABY" e '''POUT VÁ TRl!:S I dias ' 5.f'l'vaçllO e usadas, avabadas

B1�N'\_ apl:';5'entações de' O doutor Manoel Barbosa' por vinte mil cruzeiros. Di

Z!1co
.

RibeiIb" no Fôllies, de Lacerda, juiz, de direitn tl�S b�ns foram penhorados
f'J11 Copácai:mua. ,'� -Ida 4-'.1.. Vara em.exercício do, à Cnsa Doi� LeÕes Limita-
Uma das"�ltimas fa�etas c�r.gQ cte juiz de direito da' da, na ação executiva que

de PITUCA foi 'seu ingres-
;

1 V - d" d FI
--

, .', . ' I �&.- ara a COl:narca ,e 0- ihe' move Tatsuii Tobo. E,
so rro cmema nacIOnal, com'. , I' E d d' S__

' nanopo IS, sta o e anta para que chegue ao conh-e-,

Nota
, ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

, um terreno de fachinal com
Tabela de saídas prevista'para JANEIRO e FEVE- uma área .d� 5.000,000 m2.-

RElRO de 1954:
'

tendo um'peQ4eno engenho
de serra, madeiras' de lei e

de qualidade" um pinheral
IDA VOLTA

FJ)oli.s ltajaí Rio Santos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 4 de Fevereiro
---�--------------�----=---------

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

'alernldade Dr. Carlos'
Correa Uin

produto .dígno
do mund-o

'
.

,

" , .:»,

-�-----

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER· modêlo

120. se faz notar em todos os serviços que êle �
realiza. Desenhado com o' .objetivo de reunlç"numa s6

• máquína, eficiência 'e ,presteza· à altura das cres

c�ntes extgêncías dos trabalhos de escrit6rio • e a

famo�a tradição GESTETNER,- o Dupl1cador 120

prodUZ cópias perfeitas, oferece grande simplicidade

no seu manejo, apresenta uma aparência 1I6br�a
e elegante e é protegido por 'uma 'ga.rantia 9ue inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma·

demonstração, sem qualquer compromisso de sU,a.par,�"
te; no momento que lhe seja mais conveniente.

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM) /

Obstetrícia Ginecologia Cirw'gia
....

i '-.-

Completa assistôncín à gravidês e ao parto, trata

mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali
saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

classe. ',.t".

;!�.

Aprt.entando o Novo Modêlo "120"
MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar

ca Pl'í'nlips, para exames radiológicos em geral (coração',
pulmões, estomago, intestinos, vesícula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL

PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI

METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
Gabinete de fisioterapia, 'dispondo de ondas curtas,

eletrccoagulaçâo, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

.

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-

turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangue, urina, escarro; fezes, secreções, etc"
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês) .. Exame de,material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE

SIA POR GASES (Foregger}.

O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM Aos PARENTES EXTERNOS NO, PE

RIODO,PE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

E
\..

LD I AT
s. D. cisa PRDIT

JUIZO DE DIREITO DA da geral de Ribanceiras, SE:-,

COMARCA DE TIJUCAS guindo para Leste numa ex-
/

i tensão de 100 m. e confron-

Edital de leilão, com o pra- 1ando com terras da execu-

zo de vinte dias cada. Em ses..uida nova li-

.iha em direção Leste-Oeste,
O doutor Clovis Ayres COl� 20 m, de extensão, fa-

lendo limites também com
um terreno de fachinal �om _

RA�IDEZ .....::.. 'CONFORTO--��GURAN�A.\
"

uma área de 5.00.0,000 m2.
-

(Estrel·to).erras
.

de propriedade da
,

'Jiagc'ls entre FLORIANOF qqs e RIO DE JANEIRO

'''.ecutada; a-Le'ste extrema tendu uni'pequeno engenho, 'I
., S t d

-'" - <, Escalas intermediárias em tajaí e an os, sen o

com terras de herdeiros de de serra, madeiras de lei e

I MAGNIFICaS LOTES, COM FINANCIAMF,;NTO -A lf.'Qe
. último apenas para o. jriDviil1eút� de; passageiros.

José. Luciano Gonçalves, .le qualidade, um

Pinherall
LONGO PRAZO SEM JUROS' ",

'

Faz saber aos que o pre- numa linha que vai até o para .corte, 3.000 aproxima- ITINERÁRIO DO NM,' ':'C�\ItL H()EPCKE"

t dit I' ô dAI Rio Tijucas; ao Norte faz damente, boa pastagem pro-' . �portunid::tde esp('ci:l� para'. aquisição, com grande
"

.

s� e e 1 3: vrrem u e e

ida d' b d t
1 Iaeilidade, de um esplrndido lote na VILA FLÓRIDA. Tabela de saídas prevista, pana JANEIRO e FEVE- _

c€»�eci:�enlQ.:tivel'em, ex- frente com. o Rio Tijucas; a
VI a e. ,agua a un an e, Lugar alto e

. .?:·1udi\'.eJ, e toda facilidade de condução. ',t(I::llla de 1954:.
"

pe)iido--lWS�utos número Oeste faz extrema com ter- terreno de planta cercado I Privillgiada localjzacâc, nas PROXIMIDADES DO

ES-i
-

"

quatorze, de ação executiva ras'�eit�'nc;;t;s-a Joãquím-"�fffte,-casa- r.esÜ,ienC.i�4ft4'Q�O�129_�,ÇJ_R]�l'J,S�;- assegurando valorização ..
' )D1\ '�:,.'

,_"
.

. V,OL.
TA

movida por' J
e,
rônimo Lin-I Geraldo, numa linha que cOl\lfortáv�1 com agua À?��.· ll11idi3ta.

" : -

r

.

,_".,J
*-'" - , , -

':
._ ... , ........ - � _. , F1lohs- .. �'_ -,--ltaj�L ._". �_�Jo� __ � ;�,Y,�nt�s. "'_' __

dolfo Rosa :co'!!tra a Firma vai dó Rio Tijucas até a es- canada; .sltuada na C.0��m� t Os- TERRENOS' EM ZONAS MAIS DISTANTES

"Indústrias ):Reunidas _Rosa trada geral de Ribanceiras, Leopoldina - Alto B��p;: I NAO PODEM OF:n:RECER AS MESMAS VANTA-l
-..,

S. A.", que 'se processa pe-f avaliado por c-s 5.000,00. çu, ",.

: >, r
GENS.

,

rante êste' Juízo e cartório "Uma casa de material em
I Tratai com o 'pr0p.tie:tá�.· 5/2

� .;:
,

. .

A'

.
,

.

_,_ W'l'b ld D '1-"" � Peca hoje mesmo inIormacões a

do escrlvão, que. este subs- perfeito estado de conserva- rIO. I 1 a ao e�c, )f!l_�ps� ,
� , ,.

dos referid�s<'�utos �onsta, I São e coberta de telhas, ser-
'.': 0'/' -c, r-

"

.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA

creve, qUé atendendo a(!j7gue 'lindo para residência, ava- LTDA. (SUBRAL)
dezenove

. â-ia�� 'do.. !'ríês- de liada por Cr$ 15.000,bO. Ou
dezembro do ano ,êle,mil 'no-

.

t:r:�. .casa de material,
. ezy

vecentos�� ci�ço�Ilta\;�._irês, perfeito estado de conserva,

autorizou a vénda.ieníIeilão ção e coberta de telhas, ser-
- público, . dos fuwveis '�abaixo' ';indo pára 'escritório, ,avã�'
descritos, 'com suas respec- iiada por Cr� 8;000,00":

<,
E

tivas ávaliaç_i5es;' pertenceu- para que chegue ao conhe-'

tes à :�xecutada, qúé' serão, .cimento d� t�dos 'bs intere�
levados a uú�licõ"piegão de. ,ados e nínguem possa�le
pro despacho proferido aos iar ignorâncja, mandou ex

venda- .. � � ,arremat{iÇão, ,a )('dir o presente edital, que_
quem rl:iaj:s,dé� �rriai��·hti·- . :prá afixado na sede dêste

ço ofereçér, ��l,o, PQtte�ro' ruízo, no lugar do costutne,
dos auditórios ou;que"?: suas. ". por cópia, publicado uma

vezes"fl'zer1 n?' dja 'cinco dei n) vez no 'jórnal'''O, Esta
março p. :v:, as'19�h6:r'às, n� do", de Florianópolis. Dado
local �l�. que �e�:r,eal!zam as, :, passado nesta cidade de

vend��: 'em,' 'lta'sta pÓbJic�, i.!jUCas,. a(')� qú!nze dias' do Ideterminadas pór_êste J:úízo; 'nês de Janeiro do ano de

àsporta� do edifído"diPrê- mil novecentos e cincoenta .

feitura Municipal desta ci� e quatro. Eu, Gercy dos An

dade. Desdricão e avaliação )OS, escrivão, o dactilogra-
-

-
-

� .:"

dos imóveis que serão leva- fel, conferí e subscreví. (a)
.dos a leilão: "Um terreno, Clovis AYJ;'es Gama, 'juiz âe

dtl) na sede do distrito de (iireito. Está conforme o ori

S. Ji,' Batista, desta comar- f'!nal afixado na sede dêste

.j uízo, no lugar 'do costume,'
:iôbre o qual me reporto e

uou fé. Data supra. O escri

v'ão: Ge1'cy dos Anjos.

RUA DA QUITANDA. 46," AND.· TEL. 52·203) r. l A J"OS S/ ft .-fomércio e &uênCias
r c-a J( ão 'P'nto, 9--Fpolis--Sta. Cafarina

. ,

--------

- '_- ".:._----

lettenusna VUa Florida lfavio ..Motor.·«CMl· :tI1IeDC�e»,
t"" � '5 -1L:-� ')

....
.

Gama, juiz de direito da co

marca de 'I'íjucas, do Esta

do de Santa Catarina, na

Vende-se

forma da lei, etc.

ca, com 21.320 m .. e -com as

seguintes confr.ontações:
Frentes, ao Sul, numa-- ex-

11:'nsão de 38,30 m. na estra�

7/2
18/2

12/2
.

�3/2
13/2
24/2'16/2

.

27/2

Escritório: EdifíSjo São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Horário tl� saída: .le Fpotis., às 24 horas
do Rio, às 7 .horas

----------------- __
o

_�_,

. PH1'a mais informações dirijam-se à

MINISTÉIUO DA MARINHA I
f.MPR:E:SA NACIONAL DE ;�AVEGAÇÃO' HOEPCKE

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 -- Telefone: 2,212I'CAPITANIl}. "DOS POR

'TOS, DO EST.t\DO 'DE
SANTA CATARINA

longo dasgura ao

praias.
b) -As embarcações que

se dirigirem às praias
deverão fazê-lo, nos lu.Instruções pam o tráfego

de qualquer embarcações
nas praias de banho:

1. - Visando' coibi�. abti-

CURIT'II.
-

raLCR��. PROSEB�A.gares menos densos de

banhistas e em marcha
vag&.rosa, em direção '.

pe:p.endicu�ar, e ,com o�Ve'nde-se
maxlmo CUIdado para '. �

.

.

.

evitar acidéntes. �, URGENTE
2 - _O� infratores dá pre-I· Por mq'tivo de viagem

sente órdem serão pu- vende-se uma casa de se.

nido� severamente de I cos e molhados à Rua Ma·
acôl'do com o R.C.P� /. jor Cos�: n. 136 por preçe.

. (Regulamento da Ca de ocasJao tendo a mesmé

pitania dos Portos). I
comodo para família até (

Ruy Guilhú-n Pereira
\
de pessôas aluguel favoráve'

Mello
'

aproveitem ver e tratar Ué 'fIft �

Capitão de Mar. e Guerra. mesma com o proprietário �J/
- Capitão dos Portos. Informações: Rua Bo I

c�iuva, 225.

sos, que nãÓ só �oJes
,tam

.

os banlüstas, como
em inúniero� cas.os· re::'

presentam a m e aç a s

contra �S" suas vidas, o

Capitão ,dQs. Portos dQ
�-Estad�Vd�W;rni�a'qúe:
'� Êica". eX'l�re'ssamen:te
.... �':--.

-'"

'.
1ij: l�'

•

,..'

proibido o tráfego' 'de
qualquer embarcação a

motor, a relho ou à ve-
.

la, dentro de uma faixa
de ·cem metros de lar-

ORGAHISADO
�

EDITADO
pon

Negóéio á

Cr$ 28.000,00.
vista. Freç(

I

Escola Técnica. ?de' Comer
cio Sena 9Pé:r(,.�ra�CASA

\

LEILA
,..

DE'

En}' Luz de Moura
Estreito

/

básico: 2a quinzena de k-_
vereiro.Inscrição aos exames de

adniissão ao -básico: 10 a 15

. reiro.
I Exames de admiss-ão

I

Informações, inscrição e

matrícula:,�diàl'iame;te, na

Secl'etaria da Escola, das 18
às 19 hóras, no edifício do

Gi'upo Escolar "José Boi

ao 'jeux", no ESTREITO.

Fazendas; armarinho, crivos, rendas, bordados, en

feites, roupas' para homens senhoras e crianças, perfu-.

:f?aria, louças e artigos para presentes.

de fevereiro.
Matdcula aos hásico e

contador: 10 a 28 de feve-
\

Rua Tenente Silvei1'U Edificio.· S.

Florianópolis - S. Catarina.
,..

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!i ft ft !�ft· a -âmlfa uni[i i' ilncrivel, ma� ver�a�e l r �
JEm sua sessão de a.nte,. ra a Presidênciá, Rafael ciaí Democratico. 'Essa elei-- manQbras excusas de u�a Parados- OS trens de cargás da Esarada >'

ontem, a Câmara Munici-' Digiacomo;-para a Vice-' ção, mais uma vez veio evi-' e d(�utros•.
a ,Mes� dp- Câ- de Ferro S. (atarina por falta de lenha! !

paZ de Florianópolis elegeu
I
pr-esidencia, 'Mario Couto,

I 'denciar, aos intrigantes ela 1r!(Ll'a poderta ter stdo cons- Ad' d
'

f-I '... )

1
I '

. .,
esor em e a con usao I um re axamento geral no do- J. Krieck, pediu expli- f'

a sua Mesa para a presente para 1° Secretário e Antô- imprensa palaciana a inuti- 11tu';da atraves de um en- ,

t dmi
.

id d
. I - f'

I
.

I' ".

I
no nosso SIS ema a mims- senti o Q mteresse popu-. caçoes e, como resposta., 01 Isessão legislativa. Foram nio Pascoal Apóstolo para I

lidade das suas intrigas e tel1dimento normal, caben- t ti
, devé t t 1 P 11 h'

A •

d l , f d ,.
ra IVO e everas O a. a- ar, a mesmo ausencia e : m orma o que se espera-

eleitos, por maioria de '1'0- 2° Secretário. Todos os,' para jacobinos da V.D.N. do a cada bancada repre- ,

1
. . ,

tí di." < b' luci
)

I .
_ ",.' .

rece mesmo que os respon- qua quer micra iva que, _6 I
va ,enl reve, so ucionar O {/

tos, os srs. vereadores An� eleitos pertencem à valoro.-'1 con.sti.tuiu uma T.esposta sentacao nos vanos postos, ,. I
. , bli f h I d bl � 1 d 1

l

·A
.

• ; •

,savelS pe a coisa pu ica, ato, ven a reso ver, e pro ema da ra ta e enha
!

�onio de Padua Pereira, pa- sa bancada do Partido So- aos seus desesperados em- de ac�rdo co� crtterw qu.e I isto é, daquilo que, perten-, frente, um problema sério e, então, tude se normaliza- I

penhos e I?_sforços de divi- tem sulo seçuulo e aplaudz- a
"

c .

'ce o povo, porque e pago que mereça um pouco de rá. Mas, -entâo será possível
dir a coesão

'

da' bancada do por todos. . com .0 suór deste, andam d
-

d 'f A 1me itaçao e e es orço. que' a nossa principa . via
pessedista. Não fossem as completamente desnoitea-] '

Mas não é só isso. Até as 'de'escgamentó da produção
dos e zonzos, muito longe questões que rec1al�aÍn o está tão abandonada, tão
da realidade. Não há mes- mínimo de interesse e com- relegada a plano secundá.
mo dúvida dé que lhes fal- preensão �ão postam à 'rio, quê' possa ser atingida
ta até mesmo o bom senso, margem. "O povo? O povo por problema desta nature

que deveria ser comum na- que se lixe, que nós não za? Onde estarão os nossos
queles que têm sôbre si o estamos aqui para traba- homens de govêrno que não

encargo de zelar, fiscalizar lhar, mas sim para encher enxergam um absurdo des
e administrar o patrimônio a pausa", dizem aqueles ::es? Qs trens de passageí
da coletividade. que encontram nos cargos ros, às. vezes, param a meio

Em quasi todos os seto- públicos não um meio de caminho para re-ceberem
res da administração pú- servir, mas sim um méra operários e f�scais (la Est •

blica, parece que' há algo encosto para gozarem à vi- da, desobedecendo o horá,

chelrando á podridão, h.á da. I l'io normal em detrimentd'"
E o desfile do desbarata.

I

daqueles que pagam o seu

mento total da decência ai transportê. Na segunda-fel
está aos olhos de todos: ra últimá,' por exemplo, o

promessas não realizadas, trem dá tarde chegou aqui
roubos e escândalos, prote . ás 11 horas, havendo 'para
cão aos incompetentes, fal- do um pouco além da Esta
ta de compo�tura e de hon- ção de Warnow por falta
ra, desonestidades de tôda de água na caldeira! Pois,
sorte-povoando o panorama os passageiros foram deixa
nublado dos dias Que hão dos no local, enquanto se

de vir. A última e sensacio-

Criados que foram os no- vente função de policiar. CP.) após sua/vltoricsa e_:..-

vos munidpio�, exigem ago-J Com tão honrosas tradi CII. 3ío pela ribalta e ci.ie

ra eficiência e operosidade ÇÕtS, poderemos estar confí- .i-a nacionais ..

para instalação, organização antes de que.- irão ser àd- j Grande número. de arni
e montagem das novas Pre", :;inistrád�res prooo�� labo'l gos

e

ad�ir.·ado�es� ír,��' l'e ..

,

feituras. Para ocasiões tais, 'IOSOS e Justos os 1 Ten çt>beJo. no Aeroportó .:J;.
necessários se fazem ele- Pedro Nogueira de Castro, Base Aérea, rumandp, a,o,
mentes capazes de estrutu- 2,0 ditos 'Zízlmo Moreira, centro da cidade; ':'Onde SE'-, -

rar sólida e perfeitamente'
.

Amintas Melo � Olavo Spal- tão ,_Jlre,stadas pxpressi,1}I�
as novas instituições. E' pois, .Iing de §,oú'Zã e Sub-Teu. manife-itaçôes de apreço. Ql'
na base de capacidade que \.")sní Silveira, respectiva- consagrado artieta calari Quando o deputado Nel-

o senhor Governador foi mente prefeitos de Braço pense, que tão alto tem elc:-- son Brasil foi escolhido Se

buscar oficiais-e até praça Io Norte, Dionísio 'Cerquei. vado o nome .:!e�sua ter-.a cretário Geral da UDN

Ja Polícia Militar, para a ra, Sombrio, Palmitos e Seá- natal, I·· houve um estremecimento

difícil tarefa .de instalar as ra, Aos nov?!J prefeitos os \ O sr. 1\kzl'Ir" Régis vj,_:., Uma espécie de desencanto.

novas edilidades:Não é essa !1os(os v9tos de um {eliz de- ",m gOZJ (lp fn�as, re"/i-r grande show, pelos seus a- Uma dúvida. Mas o jqven
::t primeira vez que os 10- ;empenho para,que imacu- seus in:l!l',erc,� amigo.> e migas e admir�dores, teste7 . (grisalho) político, meteu

vernantes se, valem desse ''''qas permaneçam as glorio- fans. munhan,do as:!Ím o grande mãos a obra foi mexendo a,

-

., depósito que constitue apr� "US ,tradições <le honra da PITU'CA ceve1á ser 110, apreço êm que é tido e co� qui e acolá, acabando por se

('i�veLreserva móral de ho. nossa secular Milícia. menage'ld,),'n.) próximo dia mo recon p�ns<l. ao fato .de firmar no p3sto. E começou

mens habItuados a enCàrar; S. SURI 8 (segUIda f(,\il�) com UIl} hav�r v�ncidc no 'teliltro e I a dar, cartas. Manobrando

(1 desempenho dos seus d�

N C
ne _cmerpa, .

alto, mandando um pedaço.
veres' peloS' rígidos e sãos -1 a . aAm·ara Feder'al' fe'-

Vislumbrou um precioso fi- mesmo ,que em princípios
PI:rUCA, após suas d f

' . .

princípios de severos regu; ,
. Ião eleitoral nas Assôciações e everelro IrIam parar

caráter, a sua 'personalida� 1')0, mas _ainda fac.,a com que l'l'as, deverá fa2�er uma tem- " t' d
.

O
lamentos, para que, em si� t '

- Rurais e, lentamente, foi a e os e passageIro.?
.

d€, através as próprias a,' essas Il.f'Zes desc.,am até seus. rOl'élda em São Paulo, com P' 'd t dA'
tuações extraordinárjàs, � _.

_

-

.

I:-"
_ excavando, em busca do so- reSI en e a nossa sso·

lu('ionem problemas surgi. <oe�. , ." , ; descendentes,., orIentando, aE peças qUê o revelaram -

nhado vêio. Interferindo nas ,éiaçãó COl11erciá�, sr. Alfre.,-

d
-

d' t
.

E necessarlO que apre.. suas trajetórias a fim de 20 público d�; capital do
fls e que nao po Iam er

SI-1
' I'

.

eleições das diretorias, reti.
(�O previstos. As�im já <) fi. sen�emos nesta h�ra as. ge- I

conduzí-los no mesmo sen- país; enti.'e ,3S qaais: "O, K. L'ando os elementos do con,

a 1 P I d
racoes modernas esses tIpos tido de g'randeza moral pa- BABY" e "TOUT VÁ TRt_S

:leram o a. t-o omeu e '. A 1
-, tm e colocando gent� de sua

A •

B '1 C 1 A 't'l' I adamantmos de esforço e' ra felicidade da Pátria f' B1EN", apl.l-�pentações de
r !?SIS raSI, e , rIS 1 la� , " • I confiança. Tudo preparado,

R d
.

N
A R

de carater, que na sua VIda, .

glória de nossas tradicões. Z:Jco RibeiJ0, no Follies,
no amos, r. ereu a.,

.

d
.

I
.' _chegou a hora do pleito para

mos, dr. 'Luiz Galotti e dr.1 as �ezes sem

granh e oste;-I Hoje, muito se pensa no E:'íu Copacafjs�a. a Presidência da Federação
lIdo Deecke. ., �açao: sem.,

7�nc detes / e

I
presente e pouco no passa- Uma' das últimas facetas das Associações.Rurais. Ali C $

- _.'-

A esc6lha �é, incontestá, d,ornals, _

sem a as e
_ �ran-.l· dO..

Não existe Hi�tória do de PITUCA foi seu ingres.· estava o our� tão almejado.
.

R 2OO •OOO.0'0
es praça_s", constrUlram, presente sem conSIderar os so no cine'llH nacional, com '

velménte, di�tinção que Era

su.a,
a min,a inesgotáv.e1.1com suas. mãos ocultas, I fatos do passado. E' neces- a película O PETROLEO É

lionra a Corporação, pois a- ., Mas, na véspera da eleição,
grandes coisas para o pátri- sãrio' que ás pessoas se re- NOSSO: dirigida por Wat

testa o valor profissional'

I
tarde da noite, um anônimo

àos seus ser:vidores, ,e reve•. l�ônió das tradiçõe� histó-' mirem n() espelho do pa�sa- son Macer10 que nos brin- teleIonou ..lhe, diz e n d>"o:
ricas de um Estado. � '. do para que possam copIar, dQU com É FOGO NA ROU-

la. a vista de todos, como .
. "Seu nome. foi cortãdo da

E' dêste modo que. meú na,s suas vidás, o padrão ·PA. , CA:ijNAVAL NO FO- .'
' .

�eria melhorada a mánuten- r chapa pata Presidente". E

ção da ordem se todo o 120-
Estado, o Espírito Santo, e daquela� idéias, a fôrçá da- GO e produziu' AGULHA desligou. Realmente,

ac.on'.1minha terra natal, o Rio queles caracteres, a nobre- NO PALI,l.�f.1RO, dentre ou
liciamento fôsse entregüe a tecera-lhe o impossível. O

ela, Se em estranhas- fun-
Grande do Sul, querem pe- za daquele desprendimento tros grande;; 'sucessos de Governador vetára sua cano

lIa minha fraca voz, prestar e, assim, dediquem a pró-- bilheteria. A fita de PI'fU- dl'datura e escolhera -",. de.,ções sa ientam-se os seus v '

componentes, quanto mais homenagem a êste grande pria vida em prol <!_a gran- CA será exibida, em mea- putado Clodorico Moreira,
vulto da -República e pedir deza nacional. (Muito bem: 'i dos de Fevereiro, no Rio d€ , d d'na própria se de�s fôsse, e , .

� _ _ " ,,;. para o supremo coman o a

''tl'v,essem eAles LIBERDADE
a Deus que la do alto do

I
mwto bem. O omdõr é a- Jan,;iro ·e�ii�vl'wss-a Çapital, F d

-

I t 1
--

, _,. . I "" r �'
, "" "e eraçao. n erpe açoes,

DE AÇ'A-O. ceu, nao so llumme sua braçado), j provavdmente,""e;Rl"-' AbrIl. t ( b
.

,

._

"

. 'A ':.. "Vi<,� ,

' ,xmgamen OS em v,oz aIxa,

A nossa POll'cl'a Mill'tar
alma nas reglOes do Ohm- ., dest� �mo.

-

'\ '", ,-
r

, d b'" d
_ __ �,�-��J�'����c�.--��--�-< ?_��omo man a � oa e uca.

OU'ase'
...

·

lotranSI·t:D,:r,'<::-'0': °l"� �!;;Oi:�!g�:�t�i:�:�:���
_

,,'
tanto trabalho, de tantos

, ; "" ,gólpes, uma rasteira' dessas,
, "," ar

Insuspeitos depoimenféi:sire t��;�;�:I:�
as' no-ssas es·lr'ada'S ,

..'

bições políticas do députado
udenist�, estão. se��o paula. Itinamente . destrUldas. Per�

IA nossa reportage�, on-' dade _: respondeu-nos � -:�uand�)i' ;�i�i é' justã e deu a Presidência da Fede·

tem, teve oportunidade de J prestigioso pl'ocer udenista verdadé{r.a.�Ô sr. m� fez a ração. -Antes, t,inna perdido
manter amistosa palestra ....:. o estado dessa estrada é perguritll"':e'�e-(i1, de sã cons-- -a _distribuição das agências
com os srs. Hercílio de Oli.:. mais do que prec?rio, por- ('�ência, �ão poderia dar.ou- 10téFicas. Agora, o Rio do
veira Matos e' Francisco oue é qu�se intransitável. tra resposta. Que adianta- Sul, pelo seu Prefeito tem

Pereira de S_ouza', o primei- O sr . ....Francisco Pereira ria eu ,negar. aqui que essa, candidato (V:avicó)' para a

1'0 industrial e '.o segundQ <:le Souza, '_

que é v'ai'Oí:'o�o estrada está em pessimas Assembléia; Bom Retiro e

fazendeiro no município de correligionário pessedista dondições, se'- lá todos não Ituporanga, ;deputado VoI.
São Joaquim. 'Depois ,de ou- C_(jufirmoh: só sabem disso como enxer-' nei �xige votos para o mano

hos assuntos, qué se' suce-
. I gam .

isso. no leito da estra· Vâni�. O' sr. Fernando, Me-diam no co_:dial bate.,papo, - t: justamente I�SO. da? lo, al�m dé, candidato a de-
o jornàlista solicitou do sr. Essa e�trada está em ver- putação, também pretende-
Hercílio de Oliveira Ma�os, dadeiro 'estado de lástima. Ficam' aí, pois, mais dois disputar a Prefeitura de Rio
muito conhecido e relacio- Se não fôr rep�rada logo, insuspeitQs depoime n tos do Sul. Uma embrulhada

,
. I

nado aqui na Cápital, pelo ninguem mais passa po�' contra os que querem co;;

seu apelido familiar de Ne: ela. brir .o sol com peneiras, e

grucho, uma informação so- Indagamos, então, ao sr. acham que disc}lrsos dema

bre o estado da estrada' Negrucho· se podiamos di, gógicos substituem as pro.

Urubici-São Joaquim: vulgar a sua .resposta e êle, vidências que deviam"' ser

.

- Para -lhe dizer a' ver" com a proverbial franqueza tomadas. para Q.vitar caos

- Pode sim! Porque não?
I
do Ser�ano não pestatt,ejou:

' r.� sistema d� transportes
A impl'�nsa, principalIh.ente a de opo_§ição, devê criticar do Estadq{,I,

/

Regresso de Pijuca, ap6s
brilbantesUsucessosJ..�

.

Pelo avião da Panair, pro- ,
'

cedent� da Cap-tal Fedel'��l, - '�
retoma hoie a esta Car.ital

di
.. A

' I
o r osso istinto conterrã'wo

':;1'. Mozart Régis (Pl1U-

Florianópolis, Quinta-feira, 4 de. Fevereiro de 1954
--

A MINA

Prefeitos da Polícia Militar

TIM • • Q

tem concorrido de maneira

decisiva na so'lução dos pro
blemas, os mais diversos,

sempre que se fez necessá
- rio, saindo�se airosamente

das diferentes e anormais

lncumbênC'ias. Assim é, que
ô.través o� tempos, venío-Ia
ora numa, ora noutra fun

(�ão, de todas desencumbin
do-se, gaíhardámente� Pres
tOi.! relevantes serviços de
salvamento-e suprimento hií

algumas décadàs at:ca.?; nas'
enchentes do rio Itajaí; co
operou com decidida efici

t'ncia, arrancando' �ouvores

os restos mortais d��'" indi�
tosas �ítim�s de trágiêõ de�
sa;;tre de aviação; socorr�u
<mf.ermos·-e sepultou mortos
na famosa '''gripe hespanho
la','! Isso o que nos ocorre

f!um muito
. rápido retros�

pecto, e, convém 'notar que
tais desempenhos foram r.e ..

alizados ao par da difícil,
complexa, árdua-oe absor.

tremenda. Que vai restar;
então, para o deputado Bra
sil? Tiraram�lhe o reduto

(: citações várias, na extin

ção da praga ,de gafanltotos
há alguns �môs passados;
galgou o Cambirela e reali�
ZÓli' 'a difícil tarefa -de salvar

eleitoral e impingiram can

didatos .

em penca na sua

frente. Depois de lhe tirem
:roubado a preciosa mina ...

",BUM

procurava carregar um pou
nal, que não vamos cometi, co q_água á fôrça de baldes
tar, por desnecessário, é a

paralização dos trens de

carga da Estrada de Ferro

Santa Catarina, por falta
de lenha! E adiantava-se

t.' a locomotiva rumava só
zinha a vários quilômetros
de distância" para ,ab�ste
cer-se do precioso líquidCJ
Enfim tudo é desordem,
tudo é anarquia. Mas não

se esqueçam de que a pa

l:iência do pqvõ tem limites!

(Da 11'ibuna do Povo, de
, -

Rio d·:) Sul).

............� 4 �-
. ,Lotar]a d o Esfad6�

HOJE:

�---------_._----

O sr. Presidente da Assembléia, no uso. das
suas' atribuições sancionau a lei que criava os'

novos municípios catarinenses e dispunha sobre a

,suá instalação. Segundo essa lei, as novas comu
nas só seriam instaladas depois de 'eleitós os seús
respectivos prefeitos, como foi feito em diversos
Estados.

O sr. Irineu Bornhausen, que há muito tempo
vem desrespeitando os outros dois poderes, enten
deu de rasgar mais essa lei. Estribou-se em' outrà,
revogada, e nomeou os prefeitos. O fato a nós não
causou' espécie. O que causou pasmo em todo 6

mundo foi o de oChefe, do Poder Legislativo,'direta
e pessoalmente desconsidel'éldo; correr ao' Palácio e

aplaudir o desprezo que o Chefe do Executivo, deu
ao Legislativo e ao seu presidente, rasgando-lhe a

lei nas' bochechas, e ainda, obrigando-o a aplaudf�iõ
com uma· servilidade (.�e revoltar até capacho em

dia de chuva!!!
Eis aí mais um motivo para que,' na próxima

eleição da Mesa da Assembléia, o .atual· presidente
só leve o seu vo'to.

O Legislativo, sob-suà chefia, deixou de ser

um poder. Ao presidente, face ao desrespeito à lei,
ca_bla correr ao Judiciário para postular a soberania
da Assembléia e não ao Palácio, onde, no banquete
de ante-ontem, a sua figura aparece como- a do di
nheirista Judas, na Santa Ceia, com perdão da
comporação, quanto _aos personagens de verdade ...

\,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


