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,_CANDIDATOS AO G'OVERNO DO RIO
GltANDE DO SUL

facções existentes. Assim, a

escolha deverá recair no sr.

Loureiro Júnior elemento.
das preferências do sr. Ge
túlio Vargas' e que desfru

Tudo indica que de um ta; de Iãfgo prestigio no Es-

Na Ca"mara Federal' IComissão do Sul Catarinense �a�d:'st:�:a�:P;;:natea;:::� �::�it�:::sive entre seus

,

j Par bar t t d'
-

· lar, constituída do PSD e

,

a a eaDl8n o a energia pequenas agremiações, que
CHAMADO AO RIO

H'
,

,.

memo'· d I V1d I
elétrica ��::se;�:r�:n:::tt:oàP:::,o PRES��NTE DO

Omenagem a r Ia o ,ce I a '

Cumprtndo resolução de
I !estra,

se ínteírou das' J.:ein- vernanca. O nome. do sr:" �

,

'

,

-
uma reunião, receutemen. vídícações do Sul, prordifi. .Clovís- ;Pestana é, também,'" RIO) 4 (V.A.) - O pre-

Ram'OS'. DI"'s'cursos dos II'dere's do, Parll"'do te realizada no Sul do Es. c8ndo-se'a levari,o assunto, lembrado, embora com me- sidente da República cha-

lado, e' da qual padicipa- ainda ôntem, ao exame da nores possibilidades, mou ante-ontem, ao Palácio

R b'·cano e do P�rt' do T b Ih"' I
ram todas as Prefeituras, Comissão de Energia sis.. Quanto ao PTB, parece Rio Negro, o sr. João Pa-

epu I
_

u I ra a IS a Câmaras de Vereadores e tríca do Estado, afim de
I
que não se registrará o pro- checo e Chaves, presidente

O SR. 'l'RISTÃO DA traordinário trabalho df um grande homem 'j! '1111 Associações Comeréiais se- que esta oriente a açãô dos' palado fracionamento, esc0- do Instituto Brasileiro do

CUNHA: persuasão e de culto às tra- grande exem,pio ficou. Que diadas naquela 'progressts, que propugnam os patriou_llhendo-se um cand.idato ca-
, Café, a fim de se inteirar

(Para encaminhar a 1'0- díções nacionãis, Ievandc êle frutifique e possa per-
ta zona, esteve ontem em cos obje.tivos del.i�eados. e CO""'TSULADO DO

f d di f nossa ClJp'�,'t"al uma comis I d
-

f d I
'1., da verdadeira .situação do

tação). (Não oi revisto pe- ao conhecimento e to "'''; soni icar-se na imagem e'
�. esc a.�cI, �,s. na ja re erj a B-RASIL EM

\ são eompo,.}ta do SI'S P - h- d I 27 café, principalmente agora,
lo 'orador) _ Sr. Presiden- ao (

, ,ação dos homens mal no coração de todos os [o-
.." :!i

-;
S • re- reumao aVI a no su , a

'

te, o Partido Republicano mfovmados e ao sentido n » vens de hoje, para que n r.n
feitos de C�iciuma! Orleãs, de dezembro, na séde da As, VALPARAISO deyido a campanha feit�

vem, pelas minhas palavras, vo daf\ �erações de ag')ra futuro próximo tenhamos e Laguna '� dos srs .presi- "seciaçâe? Comercial de Tu. Inos Estados Unidos contra

solídarízar-se com às jus- aouâ'es exemplos e aqueías uma mocidade daquele POI-
dentes da.,Ass�<:iação Co- barão. RIO,4 (V.A.) - Por alo 'o nosso principal produto

tas e m�recidas homenagens atitudes, aquela forma de te, daquele caráter, daque-
.mercial ,de" Tubarão e' do Todos os' integrantes da do ministro das !telações !de exportação. O sr. Pa�he

prestadas neste momento '. 'VH' que enobreceu, que las qualidades morais, dr'�l
Sindicato de Cla�ses. afim comissão que ôntem nos vi, Exteriores, foi transferida 'co e Chaves fez uma longa

pela Câmara dos Deputados engr andeceu que honrou a quele valor de homem '_,JÚ- ."de tratar po palpitante as. sitou colheram a melhor d
. .

di
-

d C I d I
.

I
a jurrs lçao, o onsu a o exposição sôbre �o assunto,

li ilustre figura do grande '{I iJública de nosso p:Ü5 Llico que foi Vídal- Ramos ,s,unto do' �araterullel�lo da impressão da entrevista que I
.

l".t'
. •

Geral do Brasil, em Valpa- tendo o presidente da Re-

político falecido Vidal R ..- .zm nossos trabalhos de e- que continua nesta Casa euergra e ,e. rrca "03 mumer- mantiveram com o titular I-
mos. hoje, a Câmara está prvs na personalidade invulgar pios suI1ó�s." -Ceíncldfndo da Agrfcultura e regressam

r aiso para a do Serviço Con- [pública externado sua sa-

Sr. Presidente, Vidal Ra. tando uma homenagem sin de seu filho Nerêu Ramos, ser agora a primeira, vez certos de que deixam esta. sular da Embaixada do Bra- '11isfação pelas providências

mos' foi uma destas muitas 'CN<. e grandiosa na .,L.it (Muito bem; muito bern. O que' se reune a' comissão de belecidos os primeiros pas- sil, e província de Saritiagc adotadas pela 'direção do

figm as que se formaram 'i; -nplicidade a uma dessa orador e abraçado). energia elétrica, depois da sos para que o problema do do Chile. I JBC.
na ....hama.Ia República Ve- figuras invulgares, o velh- O SR. PREIDENTE: magna reunião do sul, fo-' barateamento da energia

lha, regime que podemos Se..ador Vidal Ramos, pal Não há mais oradore-s. rum os membros da ilustre elética no sul seja encarado NOVO ADIA�lENTO-A, VOTAÇÃO DO

ehau ar uma oligarquia, ou do nao menos ilustre at".,i Vou submeter a votos .o re-
comissão visitante levados com firmeza e urgência, co- " CODIGO ELEITORAL

• ' 1)' � t d CA' 1 •

t de J
" pelo dr. Roberto Lacerda à mo reclamam os interesses

antes, uma aristocracia, em � rcsicen e a, amara no. querimen o e Inserção em
'"

qu.e ','S homens se forma- fJFpuLaQ,os ainda tendo n.n ata de um voto de- pr0fun Ill'eSença, do dr. Secretário economicos e o progresso

\ ,Im paulatinamente, se- ta Cé.sa mais um filho (, do pesar p�lo falecimento da, Agricultura', dl·., Vitor daquela rica região de San

guido tôda uma carreira at§ l11<'llS um parente', deputa(!1 do eminente homem púhli" Peluso" que, em, cordial pa-
I
ta Catarina.

'ascerder aos postos mai,)- illÀ;;tr e do meu partido, f co que foi o Senador Vida 1

res. Vidal Ramos foi Verea- ;:;1', Saulo Ramos. Ramos. (Páusa).

DIJtETOR
Ruben. de

Arruei. ' Ramo.
IERENTE

Dominlo, F.
d. Aquino�-

PORTO ALEGRE, 4 (V. paz de aglutinar as diversas
A.) - Já se definiram as

forças disputantes das pré
, ximas eleições para uscolha
do sucessor do sr. Ernesto
Dornelles.

Gf"arid'e'é� nÓmero de vo° Div)�ão Aej_.oterrestr� tem,
]untários que s'e tem apre empolgado (:) país de norte

sentado pará servir ao Ex;ér- a sal e, a eficiência e per.
cito nas fileiras do paraque feição com que são executa�

dismo. Isto é o resultante' dos, -bem demonstram o

da mística dos soldados de grande apuro técnico alcan�
roterrestres que se orgu- çadn pela instrução intensi.
lham de pertencer à nova e "a' miilis-Wélda diáriamente

ma ini-imacão. 1 t H'" empo gãn e arma. a q.ld'em naquela- fôrça especializada.
',;eguir, -à: Base Aérea pal<1 Expl' 'd

"

,
lca o o caso por m- pense que o paraquedista Penha Brasil tem sido um

os curativos necessários. termédio do seu, advogado t' t t
-.

d
sua presença é aqui, ,PI)I que, mais do que cumprh,,, Caxias" que está realizando O tempo passou e o sr.

es a em cons an e perlgo e abnEgado. Não se pode tirar

'.l' t d ,. d d t;::;-"_
,

o Delegado tornou às vida. Entretanto I'StO na-odI' d'
..SiSlm ulzer no a a, �I :rP.. o um e\'er, es ou p1'=-, 1 ')1 longo CI'uzeI'ro de I'nstru- J '01; ,- �

, o genera paraque lsta o

ose llnJ?io ja não ma:!' Lôas, depois de ter tratado t'
-

"és de 'seus ilustres filhos tando um serviço à própria _

1
'... ,

acon ece, pOIS, antes mesmo seu valor e o seu depoimen-
('ao pe os prmClpalS P" pensava no assunto quandl), um

'
.

t d b
, c,ue sabem honrar a sua me, pátria.' ;, ... lses comerClan e e em, los exercicios especializados to, 'ao incentivar os J'ovens

1 d' na última feira foi aborda h t t b Ih d
, b l'

(G mun o O 'Duque de ones o e ra a a 01', co· h:' o cUI'dado e toda Ul113
' d 1 d b

'

mona, para em e g 01' <� E' d d' b verd'.'de
"

-. ü�m o o exemp o e ravu-

, ver a e, em u do por dois policiais CO'li f A

d3 Brasil! (M't b Caxias" permanecerá aI
mo se ma um criminos() t�cnica posta a s·ervic"o da f

m o e1r'" �ue morreu mais um pulí-
-

,)r.dem de prI·são.
ra e con iança na arma, sal.

,
(.omum. 1

wwtó bem. O orad07' é (t- .ico; más fico�l 'n�ais 1.1:11 guns dias na capital portu- Conduzl'do' d 1
segur.mça pessoa. tand,), sempre, à frente de

,

a e egacia, E' preciso acabar, de v�z. E' t t d d
b 'aradó) d IM'

!. recen e, o o mun f> ;:;eus C'omandado'S, nos arris·
•

. gran e exemp�. ot'reu guesa. scll:preendido; pois que não .

IA
.

O' SR. VIEIRA LINS:
I c,om a VlO enCIa que V"FC. sabt�, a criação do paraque- cados exercícios realizados

I �)l'.iiO fS°i'rhevistpo pe�do Or'!.
I N'O'va's' VI- to;' ri- a-s' I ��;P�:��a::e::g��ef!:!!: dismo no Exército brasilei. pela tropa. Só isto chega

(OlO __ en 01' reSIe'1:p,'
''j ,

� "

ro, Mas, já.éonquistou o seu paloa justificar a mistica dos

t,:l'.l. Deputados, talvez_, à .
_ _; C!.o-se c�!sar as coações lr h;��r entre as unidades de s,)�d&àos paraquedistas.

�;:�:e::;, v�:�illd:�o· ��;:da Bancada Pessedisla na Câmara··Municipal g€�;os�::�;,.;v'l que um ��tecl:=o:!;�esA�::::� I Muitos jovens em idade

que r;-os observam lá Io :,1 I�fring�ndo derrotas

SU'I_portunidàde � todos,' os ca,nte da firmeza de propo- cidadão seja preso em pr.l- dcs lapa�es do Nucleo da miHtar ao se incorporarem

pareça que a Câmara nã'l ceSSlvas ,a bancadll gover- seus companhelros. sitos que une'-o�P:S.D. ca- ça pública sem intimação pedem para servir na Divi

está trabalhando quanrl.l nista na Câmara Municipal A firmeza Ide propósitos téirinense contra os de"., judicial e sem ter cometido "MANDADOS DE SE. 'lão Aeroterrestres, entusi-'

vem seguidamente, em 176- de Florianópolis, a invicta dos pessedistas florianopl)}i. mandos do govêr�o, catar:' nenhum crime. GURANÇA" SÔBRE
a:miados pelos feHos do ge-

r;ús dias, prestando h.OrllP' representação do P.S.LI, �<'nos são um exemplo ma;:- nense. A TAXA DA PETRO-
tlenJ, conhecidos em todos

nag2ns a home�s que de:j')" elegeu maioria de repre.
-- os ,'ncões da terra brasil�i

.Jare(.tram do �enário poli. ,;;entantes em todas as CI).
,BRAS " j'a

,�. ..._'

'L..;o D&cional.' missões, graças à ha�dadc Brigadeiro Brasileiro 'em
t
CONDENADO A

:

Oscar de Andrade

!( davia, muito ao cor, do seu líder vereador 03- Alabama' IMORTE OUTRO RIO, 4 (V.A.) - O Tri- I I De. "O Jornal", de 4 de

tnilio, temos com isto d'� mar Cunha, homem que na, ... _. "MAU-MAU'" hunal Federal de Recursos, fevere,lO de 1954).
t..u!1;lrado'um grande e ex da deseja para sí, dando 0- I d f IWASHINGTON, 4 (U. berg, do Exército brasilei-

- apesar e estar em érias -

O MAIOR PARQUE DE iNDUS,rRIALI. P.) - O ,Departamento do I rO,'e pelo capitão Oscar Lo.. MA��OBI, 4 (�.P.) - � If�i especialm.e�te convoca- ,---- .....

ZAÇÃO- DO PETRÓ LEO DO PAÍS Ex�rcito a!!unciou ante-on-I pes Fabião, da Marinha do thefe mau-mau WaruhUI ,dO pelo mm1stro Cunha

,PARALISOU A
tem que C? brigadeiro do ar Erasil. hote, mais" conpecido, .pel,o, I V,�sconce.los par.oa un1a ,I,·eu- :,: ERUPÇÃO DO

RIO, 4 (V.A.) �- A Refi- sívelmente superior a das Ismar Pfaltzgraff Brasil, da Durante sua estada neste d I CI
-

f d 1 hnome e genera , una, uao, a 'l�n e JU gar a- S'rROMBOLI \

r��ria de Cuba,tão, em vias J'.1 -instaladas. Fôrça Aérea Brasileira, che. país, os ilustres 'militares Í0i condenado à morte, ho- oeas corpus" mandados de Igará à, Base Aérea de Bro. brasileiros visitarão o De.,
-

,

okley, em Mobile, Alabama, partamento da Defesa, a Es-
je. O "géneral China" havia �.egu_rança e outras medidas GINOSTRA, Ilha de

Tal noticia foi ontem con' 1 d
' 1

no próximo sábado, inician. cola Superior de, Guerra 'e L'ECOn leci o. ter sido eleito de carácter urgente. I SÜ'omboli; 4 (U.P.) O

Passará a ser o maior par- fIrmada à reporta�em de O d "'t" 1
- h f d" 1 D' I

1
'

_ o uma VISl � as msta açoes a Escola Inàustrial das Fôr- (;, e e e um grupo (e ter· evera ser ju gado na re- temível vulcão Stromboli

que de industrialízaçií:o de JORNAL, pelo sr. Pli,nio militares. �as/Armadas, \todas nesta roristas e eX'écer o seu co- (erida sessão um mandado" pôs fim, à noite passada su-

P'e�róleo do país, comec",ará Catanhede, pi�ésidente d,o, capl'tal be'm com E 1 d At-. "
'

j
J

'

,

, o a scc) a man
_ � so",re l!m numero su- (te segurança impetrado por bitame,nte, à ameaçadora

a funcionar em m,eados de

IconselhO
NaCional do Pe- �

, .0 brig.adeiró Brasil, que de Estado Maioé>das Fôrças .

4000 b
I

v' I
' penor a " ,éom atentes. numerosos advogados de erupção que iniciou há uma

julho do corrénte ano. Ini- l.róleo, que ressaltou a im- fm, convldado pelo Depar. Armadas em Norfolk, Vir- O ch.efe- "m\·a'u_::..-au" era
,

t
t t dE"t ,.

-lU São Paulo contra o ato do semana, provocando um

dalment' f . - tA
.

d
'

f t
amen o o ,xerClO, sera f,mia. . '.

" I -

,

e, l,mClOnarao, ape- por anCla esse a o para o
'

hdI'] A"t d' d
. igualmente acusado do por-

,.

t Q ld A h
:

'

, élcompan a o pe o corone VISl a o grupo e mio, _
'

mlOls ro _' swa o ran a

I suspiro
de alivio, nas 800

�,�s" algumás un�dades: mas là�senvolvi�len:o da i_ndú.s- Ad Presser Belo, �a FAB, litares do �rasil prolongar- {te
de armas e detenção de

I
c1ue determinou o recolhi- Ipessoas que vivem perma-

JR a1 sua produçao sera pos- [na de refmaçao no BraSIl. pelo coronel Idálio Sarden� E:e-á até 15 do corrente. ,u\Unições. mento da taxa da Petrobrás. '�;,Enteménte nesta ilha.
�,_, ..'

"
,,_

' , " r'" ,----�

RIO, 4 (V. A.) -:- Já se

gritos de socorro próximo à

wa residê-ncia. Acorreu ae

local, e socOrr.eu um_ dela·

gação.
Entretanto o sr. José f.)

limpio não recebêra nenhuo

,'em do dia, no Senado Fe- tiça. Pronúnciou-se favorà

.leral, o sr. Gomes de Oli..! ve1mente . sôbre algumas,

RIO, 4 ,(V.A) - Na or- relator da Comissão de Jus-

o comercianje foi 'maljra-
Certamente, necessidad', I Em nome da Mesa, asso, fado pelo Dele A-

não haver de, após ef>tudc

,:
cio-me a tôdas as iur-Ü'l' " ,. _,

,gauo
_"

' ,'.
O dlstl'lto de Rlbelrao <i:l cometera c r i m e algóm

tao CUIdadoso feIto po ..... tc: homenagens a memorUi (1(
"

d' .

f 1 1 'd d� ',.1
!lha é um lugar p�cato. Po- mais surpreso ai'nela fi"i)1'I-

os que aqu, a aram, �m·' UIP. Cl a ao que atraves I/E
1 b h 't I "

.'> - ,'- -

' ,

. '1
I
a
.. -

\ o om, OSpl a eu;,o, sem- quando o capitao delegado
, n:õ,dor e ·Sellado.J;°. Ocupou; 'brar os fatos, Ol"J::iI.Iza- 03, QlS reglmes tantos e tao .

> ,.--:
\

, " �', / ,

,

1 d :.1.
.

fll'e disposto a serVIr aq'lc- ,:vj91�nt�mente tentou detA-
"a,,�,�:11, todQ sos'P.osto,s qu�' fl'onorà0cj'ÍJ;i;,�nJe, '!\Iara, ele- assmaa pS-sel'vl�oSP:t.'s1C!l . cJ...· A ,.'� '. ,�'C'�·

, -

!Lei' � ,'" '-' ,�, '!v"" '�, -, T '�, ,I- ,P,: ,�, _, '

,

-E Ã' "-,,' ''t..
'" :11f ,tes '4!1lt} 'ten'l, I'J.eef!s�hdllaê. 1m.. all1e"'eandQ--o,,�ind�

,

"'e
',' .' aos fi lhos -de um. pequeno monstl'.al" o que fOl a_ �id&; ao seu St�M'õ-. e ao ,J:Si�*,S; , , -::, ",

,'"
'" � < _'

'-, -.'7", '.
� �, ,'-l'

Estado é �ado ocupar no re- política dêsse grandl' ho-
--�

,

,

' 1

1
Isso fOl 'Just:,Il'hente o �1.:J-e -ql'te" não-a_chantàva procltrar

_

_'conteceu com o com�rclan- advogàdo pois que êle fi�
gi�1H.' estiolante em que vi-, mem. Eu, em vez Cf) fazê- RUMO A LISBOA �e sr. José Olímpio da Si! caria preso.
veml)�. Foi portanto uma 10, endosso- tudo que aqui 10 ' 'DUQUE DE \la em uma ma(lrugada q'l€- Desobedecera a ordet'll do
grandE flgU1;a. foi proferido, tugo que aqui "CAXIAS" já vai distante quando ouviu Juiz para depôr, fôra a ale.
Pode-se dizer. Sr. Pre"?l foi dito e,'em nome do Par-

l1ente, que VIdal Ra�os l'Jão tido Trabalhista Brasi1,�iro,
,no, YtU, pois deixou :mó.;; como mesmo em nome CR

"j i?rande e ilustre pnle maioria da Casa, assor.io·me
Sobrr viveu E sobrevive na

I
a tôdas essas homenagens

t:Cm� iência de todos e a de pleno coração certo de

dor Municipal, agente Ex€-,
cu+,i\'Õ, Deputado Estadual,
f'IEs:dente da Assembléia,

Deputado federal, Gover-

:'eira inicioll seu parecer contráriamente a outras. Na

;erba� sôbre_ as diversas e- s�ssão de hoje, o sr. Gome�
rof'ndas�ao projeto ql�e alte- de'Oliveira continuará o seu

'ar O Código Eleitoral, como- par�c('!r.

l rlcol1Íra a caminho te Lis

hoa o navio-escola- da 'Mari

nha de Guerra "Duque de

dão, ferido, conduzindo-o, a

de,condusão" e que, quando
completamente equipada,

'''\ ..-:.-......'. .. :
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. GUERREIRO DA FO'NSECA
-"JMdalIata ..........

170,00 Ree.1ta. d. Oculol - Exa-m. d. I'uallo ••Olào pr.
90,00' lJIa.aiflcatlo d,a Prudo Arterial.

-

)fodena Aparelha.em.
C.•••U6rt. - VIaso.de II. Oure Preie. I.

- /)0 andar.
Te!.: 22-5924

Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Fel ipe de lJJjveir�, n.

21 - 60 andar.
Tel.: 32-9873 - São Paulo,
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'
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Judie.ad'ot", Preflssicnal ULTRASO Q
"

' TERAPIA
rvl E 'D I C O �S I ADVpG'�nos I O ESTADO

,MÁRIO DE LARl\10 I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSÉ MEDEI-' ADMINISTRAÇÃO
,

W MUSSI ROS VIEIRA I Redação e Oficinas, à rue

."CANTIÇÃO ,
CHEREM I

.
.

'.1 Conselheiro Mafra, n, 160
• :._ MÉDICO _

"
e

- ADVOGADO .",- Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139

CLíNICA DE CRL\NÇAS CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.
- A D U L 'r-- O S DOENÇAS MENTAIS

I"
. - - Santa Catarina _. RAMOS.

Doenças Internas
, E,x-?iretor do Hospital lVIUSSI Geren,te: DOMINGOS F, DE

COHAÇÃO - FIGADO _ Colônia Sant'Ana.
•

_ MÉDICOS'- . AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA

-

Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS e Representações A. S. La-

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

Consultório - Rua 'I'íra- Rua 'I'iradentes n. 9. c ial izado das 'DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

C I'
ADVOGADO:

dentes, 9. onsu tas das 15 as 19 SENHORAS, com modernos

HORÁRIO:- horas.
,.

métodos 'de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapani

FONE 3 Causas cíveis e trabalhistas
Das � às 11 e das 13 às .16 : 415. tratamento.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA _ HISTE-
CONTABIL(STA:

,

I
Acácio'Garibaldi S. Thiago

Te!.: Cons. '- 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA I
'fEL 245

• Assuntos fiscais em gera.
- 2,276 - Florianópolis. .

_ 6 . ---' METABOLISMO BASAL

I
" E.difício "IPASE"-5° andar

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

. Radioterapiap 01' ondas

D�. ROMEU .BASTOS DR. MARIO WEN-
I'curtas-Eletrocoagulação

_

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra

- MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE IVermelho., ,

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano,

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João ln. 1, 1° andar - Edifício do

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio.
'

Janeiro Consultas: 'Das 4 às 6 ho- Hcrário : Das 9 às 12 ho-

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI.

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

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. 'I'el, 2.812. MUSSI.

Vargas, 2 -' �IGDAÇU. "

"

_

,

IResidência:
Avenida 'I'rom-

Horár!o: Segundas e Quin- OLHOS _ .oUVIDOS _:_ powsky, 84.

tas-f'eiras.Jdas 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA ,-----------

1
/

horas.
-------�------

Re�ic�ência _ »: Hotel, DR. JÚLIO DOIN
-." <lIA .. ,no Tel.. 2021.

I VIEIRA ,CIRURGIA GERAL "

DR. 'VALMOR Zü- i I, Doenças de Senhoras

l\'IED
ESPECIALISTA EM DOEN. Proctologia :__ Eletricidade

n .1\0 ,GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Médica
D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor
Nacional .de .Med'icina da Ex-Assistente J-!a Policlínica'Meireles n. 28 - !fetefone: I
Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307.

. J

Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das,15 horas I
Maternidade-Escola Pensões .da. Leopoldina Ral- em diante.

(Serviço do Prof. Octávio lwaye no 'Hospital Sãe João Residência: Rua Vidal'
Rodrigues Lima) ,\ -. Batista da Lagõa, '-. T I f '34"2' ,,_ "amOR - e e 'one ,. L; •

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na-
Cirurgia do Hospital cional de Saúde

I. A. P. E. T.. C. do Rio de Consulta" diàriamente das ORo GUERREIRO DA
--�. ,..,..._.,..�-, mácia Moderna - Rua João

Janeiro 10 às 12 horas. _
' Pinto.

.

Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às FONSECA Informa.çoes, I '4 Domingo+-> Farmácia
Caridade às 18 horas. 'Especialista do Hospital

DOENÇAS ..DE SENHORAS Atende no Hospital de Moderna Aparelhagem U.ei19 �,�odtrna _ Rua João

Pin-,-rr- PARTOS-OPERAÇÕES Caridade, de 8 às 'lO horas. Lâmpada -de Fenda - Re- rü.

F' R J
�

Pi t ](j r t V t t t ,O leitor encontrará. nes- 2', S'I.- d '(t de)I ,OI1S: ua ouo ll1 o n. I, Consultório: Rua, Vitor r ra 01' - er ome 1'0 e c. 1
'

• _ t aeac o ar e _

í d '1600' "8no· .' I'�; X '. di 'f' d C ra cotuna, 1l1form!lC;�s que I
. �. 1

l
as

"

,

.

_.as r. Meireles, -esquma com' Sal- �b��)
J �� 1

�e��;��al�e aCo��, ��ressita. diàrlameDt"e, e de
J ..Ji'élu:nác:'l Sa�to ";ntomo -'-1'(���\,an�ã a:t�nd-b dariha M;arinho·t .'

'lOS Extran hos do Puimão e ímedíator, IIRila João Pmto.
'\, .

�Residênçiia;;Trav'éJtla- JORNAIS T I f "J D' F"
----

diàríamente no Bos:- "'-

'U'
�.' �.

'

Esofago. .

e � ODe> L, . ommgo _ armaclc<\ I

. :pital de .Carldade.
' < '_ ru����;. - i" Receita para uso de Oculos. ,O Est�do 3.022 Santc Antônio - Rua João

_:..- .. - - -

Residência: I
I C�n,ul�'.i�

-

2Vi'';�de �i':;�:�� 'T�;.i;'::: i::;: P;o!o.

w-_-..
-

iI--�-S--------------0-J'1;{ua: rGeneral Bitteneoud, DR. VIDAL euro re o n. - tos
D'" d M hã 2.463 '?7 'Sábado (tarde)

C' CLÍNICA DE ,CRIANÇAS. dã Casa Belo Horizonte).
la1'lO a í an .,

I Sn, 101. - \Residência _ Felipe Sch· IA verdadeO'fi": '1' . •. 2.01(1 Farmácia Catarinense

I

.

.
. " .,'

", .. '
Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - }!'eli-

'dt 101 Til -60 mprensa Cla '

... 2.6881 Rua TraJ·ano.

A
. rnl, - e. .t)).

HOSPITAIQ / ,DR�ARMANDO VA_I peC�c�;��T�S ..- Das 4
---

De Cllrid�de:. ,I .2:{ ?omingo _ Farmá?ia '*(Provedor) • . . . . .. 2.3141
Cai.;;rmense _ Rua Trala-

/'
'_:;_. OURAIfTE TODO DIA.LÉRIO DE ASSIS I 'is 6 horas. DR SAMUEL\.. .

(Portaria) 2.036, no. '" nos V.11P.�JOS- MÉDICO - "RESID�NCIA - Crispin1 FONSECA NerA R •

8311 ).
, i

I
'

,i,
eu amG.J. . . . .. ... (servIço noturno sera, .

' ''1

Dos Servi�<Is de Clínica In· I
MI'l'a 25. in Milit 3157' I ,

,
' CIfWIlGIAO DENTISTA ar.............

e{ea"ado pelas far:na.'cias'I'

.�.J'DJ\''" ''_.�''"''�,'-� t
.f�ntil da As.sistêrlcia �uni. " FONE _ 3.165. I �ol1;;ultóJ'io e Residência: São-S-eb�stião (Casa/ "I S A" ,,-

clpal e I{ospnal de Candade'I· d S
-

d )
LV. üoerna anto ntonlO e

Rua Fernando M.'achado, 5. e
,_ a.u e ;.. ... 3.15�' , '

I

CLtNIGA MÉDICA DE _\
,',

.

,I ,M
t dad D t �(,tllrna situadas às ruas::':'

»
'" ... ,

Clínica Geral _ Cirurgia a erm e ou or � � - _,. � �
CRIANÇAS E ADULTOS DR ANTANI''O MO '. G

C I C l' -121 J
-

P' ,t T' ""

.

., O . - 13uui! Dentaduras.- POII.te� .

ar os orr�a ... D. 02.0 m.....o e raJano. I � '7f1 �
- AlergIa' - '\ NIZ DE AR'''GA-O I :;\lúveis e fixas.

.

CHAMADAS DR. A presente tabela não po- II ��------.--'-.-.---.-------;;;;;:==-......t
Consultório: Rua Nunes n GENTES

....�

Ra;o X e Infra-vermelho,
9, .313

ded ser alter�da sem previa,'Machado, 7 _:_ Consultas das

I' HORARIO: De segunda a Corp.olde' Bombeiros -> - -

1·5' 18 h CIRURGIA TREUMATO S L (R I I
auicrizaçao deste Depal'ta- '-

as oras. " .'

•

.:exta-feil'a das 10 às 12 ho- erv)(,;� uz ec a-
t

-

, I
, Residência: Rua Marecha.,l LOGIA m) 2404 J1'f'l' o I

Guilhel'me, 5 - Fone: 3783. Ortopedia l"aria� (��;01:sà�21�:1�r:s�0� polí:f;e(�al�'C��I��" ·.r�'�.p�rtamento. de.Saúdé NegDel·os de Ocasl·a-oConsultório: João Pinto, ..

)
.... .___ _ 18

sábados. ,

sarlo 2.038' Fl.lblJca, 29 de JaneIro de '

,

. Polícia' <Gah. Deli· /

J 9;;4.Das 15 às 17 diàriamente. gado)
.'

2.59,.
'

Menos aos Sábado's-
. . . . . . . . . .

J_uiz Osvaldo d'Acâmpo')·�
Res.: Bocaiuva 135,

'. Fone: _ 2.714.
c

respl-

Rio de

DR. MÁRIO LAD
,

RINDO
e

DR. CLÁUDIO
BORGES
ADVOGADOS I

Ano .. , (;1'$ 200,00
- Semestre C '$ 110,00

Anúncios mediante con

trá to.

DR. NE\VTON
D'AvILA

Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

perante o Supremo Tribuna! publicados, não serão devol
Federal e Tribunal Federal vidc-.

de Recursos, A d irecão não se respon-
ESCRITÓRIOS sab il iz.a pelos conceitos emi-

Florianópolis - Ediríciol-t+dos !1I)S artigos assinados.

)SãO Jorge, rua �l'ajano, 12 _(�O_(_(_().......

" 1° andar - sala 1.
, Rio de Janeí.ro - Edifíeio

Borba Gato, Avenida Antô
nio Carlos 207 - sala 1008.

farmacias
de Pi-ntão

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

DR. ,'-CLARNO
GALLETTI

- ADV0GADO _

Rua Vitor Meirtlles, 60.
FONE: 2.468.

- Plor ianúpulis -

6 Sábado (tarde) - Far

mácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

7 Domingo _ Farmácia

r d� _F'� - Rua Felipe Sch

n1�.C'.

Li Sábado (tarde) _ Far-

G.

DR- I.' LOBATO
FILHO Viagens, DIRÉT A�

fLORIANÓPOLlS, - RIO Ás 3a•.
fI'OLlS.-S. PAULO·-RIO "

. 4"$.
fPlJlIS.!.. CURITIBIi_:RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.Rb:DO <SUL

- Inspetor de Farmácias.COMPANHIAS DE
TP-ANSPORTE
A'RREO

TAC
_ .

C'l'uzeiro do Sul.' .. ,

Panair 1,,: •.••••••••• '

., . ,,� .�: -\��

VarIg .�.... : : ...

L6ide Aéreo .' .. "

Real ";1 · .

Scandina'v8s .

HOTÉIS
Lux .. �

.

Marestlc' , .. ' .•..

Metropol .

La Porta '

C�clque , ..

C�ntra'· :., , : ..
Es'trela ' : .

Ideal ' .

ESTUEITO

2.021
2.276
3.147 ,
3.321 I3.,u9
2.MH

Ij.371
:'.t:õ)9

Doe,nças do aparelho
ratÓl"io

TUnERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Tot"ax
Formado pela Faculdade
Nac :onal de Medicina, 1:isio
log,ista e Tisiol:irurgiiio do I

Hospital Ncrêu Ramos
Curso oe especialização pela
S. N...::'. Ex-inter'1o e Ex:as
sidtente' je Cirurgia 'do pJ'()[.

Ugo Pinheiro Gu:mar:1es

, (Rio).
Cuns: Felipe Schmidt, ��8

- Fone 3301.
- .

,

Atende em hora marcada.

Res: Rua São Jo,rge :':0 -

FOl'!e 2395.
-

I

DeiTE 3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.3;�
2.500Agência

de Escola ptimària
Adventista

Publicidade Matrícúlas Abertas.

C,ll"Sos: Primário e Aá�
missão.

Rua Visconde de Ouro

Preto, 75.

Caixa Postal. 45

, ,À"!orianópolis
, Santa Catarinà ........... � 01 ••

, .

06

Vende-se
Qisque

- Lavao,do com, ,Sabão

\firgem . E5��cialidade
�

da Cla. WITZBL .lN'DDSTRIAL-Jolnville. (marca registrada)
-

- '

'

,�.�o.D�o���i!:��' t�m'p�: � dinheiro
/_

\"

r==iii5m fi

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
T0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSIT'ES
E INFI.AMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

THATAMEN'l'O
.

COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIR
':;ONSULTÓRIO _ VISCONJl'E DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDt:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. UI.

Perola�Reslaurante
Salão de bar e sorveteria, salão de refeições; cozí

nha, depósito e casa ele I l( radia, tendo uma área com

Vente para o mar para uma churrascaria.

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

Aceitam-se propostas,

Viagem com 'segurança
_

e- rapidez
so NOS CONFORTAVEIS ldIeRO-ONIBUS DO

RAPIOO �(SDL-B,RASILEIRO»
Florianópolis - Itaja! - Joínvllle - Cüritiba

AgênCia :.
ll. ua Deodoro. esquina da
Rua Tenente Silveira

A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge _ 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' m�deir�
>- (consfrução recente), situadas á rua CeI. Pedro De-

moro _ Esgeito; .

Um conjunto de casas de madeira _ Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
. Dois lotes situagos na Avenida Trompows)cy,
medinno, cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz CãIládo'
Uma Casa dEi alvenaría na rua Fernando Machad�:
Oito sasas de alvenaría na Avenida Mauro Ramo�

(cinco financiadas pela Caixa Econômíca);
Um terreno na Avenida Mauro' Ramos medindo

13,20 x 22,80;
, .

. :Um' magnifico �erreno no' Sub-Distrito do"""Estreito, '

Imedmdo 13 x 30, dIstante cincoenta metros da praia. •

,CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar à Rua A1mirante

Alvim! 7 das 14 às 15 horas.

CASA l\USCELANIA distri
buidol"a dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Co�elheiro Mafra. "'_

•
·eAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O, ESTADU Florianópolís, Sexta-feira, 5 de Fevereiro ,de 1954 3

Gremio "'Cruzeiro· �o sur_BTA_Q
NO LAR E NA SOCIEDí\DE

margo, em guerra contra a Fomos dos primeiros a em-

administracâo de São Pau- placar,o nosso carro; como As 5 - 8hs.
I no dia 31 de .' aneiro, com o lo, ameaçaram entrar na sempre. Destarte dos pri- 1" CURTIS 1

d b
- ony ,,311

nascimento e uma 1'0 us- povoação, ,o qúe na-o fize- e' f gm iros omos a pa ar a com- STERLING _'Mona :Fh:�;-
t_l menina, oue na pia ba- 1 ' . .

Ii
- d'"l ram; pu seria capíta izaçao a EMAN em:

:isl11al receberr, o nome de f " ,

em 1667, uma ordem amosa' 'Petrobrás'. Esta- TORMENTOS Dk c_\.gl'm
Rosângela. régia determinava que os mos portanto bem a vonta- No programar
O ESTADO apre�ent.3 ,sentenciados pela Justiça de para falar no assunto e Noticia da Semana. Nac.

!ch' tações.

I fossem
enviados para o Ma'- embor t

' . .-

a con rarios a criaçao Preços: 7,60 - 3,50
*

I 'd d d N
ranhão e Pará, localidades de mais uma autarquia, não I Censura Livre Crianças

ANIVERSA',RIOS: I FAZ,,,EM
ANOS, �OJE: rmaa a e e • menos procuradas pelos co- faltaríamos com a nossa par; maiores de 5 anos pode;ão

J. do Parto IQnos; ticipação, mesmo que não entrar na sessão das 5 hs.

SNR. BENTO A. VIEIRA - Sr. Danubio Mello, ,I - em 1775, chegou ao fosse compulsória, método

'alto funcionário do Banco FLORIANóPOLIS I Desterro, hoje Florianópo- aliás, mais simpático ... Não

Transcorre, nesta data, o do Distrito Federal; , Ilis;'O Marechal �ntonio Car- seríamos capazes de reque-
71° aniversário da nativída- - Sr. Enio Callado F19- D d d'

_

I los Furtado de Mendonca, rer mandatos de segurança
, e 01' em o irmao pro.,'

•
,

de do nosso mui presado

I
res, do serviço.de cencuras

d id id por te rsido nomeado Co- contra tal recolhimento. O
ve or convi o a to os os

'

,

conterrâneo sr. Bento'A- da S.S.P.; . _

d
.

d d ,i'mandante em Chefe das for- interessante, é registrar a

, irmaos esta irman a e pa ..J ELLEN em:

quino Vieira, funcionário - Sr. Modesto Roldão; ,
cas então existentes na desorganização havida na

'bl' t dI" S B S t
ra tomarem parte no ato de I'h d S' C

.' b ..J t N'
, VER GOSTAR E AlVI:\H

pu lCO es a ua , ja em go- -' nra. enta an os, a e anta atarma; co rança ca axa. mguem
- � ,posse da nova diretoria a d d'

No programa:
zo de merecida aposentado- esposa do sr, Afonso Pe- '- em 1856, no Rio de Ja- se enten e, as guias istri-

realizar-se na igreja de N.S, ' Esporte na Tela.�Nàc.
ria, chefe exemplar de ilus- ter; neiro, faleceu o Marechal buidas são irregulares e di-

do Parto, domingo dia 7 do ' ,

tre família e elemento mui- - Sr, Rodolfo Ribeiro Antero José Ferreira de ferentes umas das 'outras,
. corrente após a missa das

to relacionado nêste Estado, Gomes; Brito, que foi "presidente as' há até mimeografadas.
8 horas.

onde vive cercado-do res- - .Snra. Eulália Teixeira desta então Provincia de Não há fiscalização: ,- O
Agradeço o compareci-

peito e da estima da sacie- Schlemper, esposa do Sr. Santa Catarina. Era agra- Banco do Brasil diz, que
mento.

dade catarinense. Paulo Schlemper, do co-
A -1' d '1

,ciado com o titulo de Barão não esta lá para olhar nada,

Cidadão honrado" probo' mercio local;
- Ernani

2:rSe wno, .a SI va, de Tamandaré:' é só cobrar, e que o contri-

.

t li t f' I S H
.

L
.

ecretário
1882 f"

. d bui t
e in e 1ge.,n e,'. 01 sem,pre .-

r. ,ennque oureiro
_.. - em , 'OI agracia o um e assume a responsa-

J Ray BOLGER em:,

um funcionário de escol, e,

I
FIlho; com o titulo de Conselhei- bilida e do que declara a

,
'

,

A TIA DE CARLITOS
mesmo aposentado, não se - Snra. Eliam Dirce Co- C. S. A. F. E. S. C. Iro

o catarinense Tenente- respeito do pêso dJ veículo.

entregou ao ostracismo, fi- lombi, esposa do sr. Dioni- coronél Dr, Francisco Car- Na hora de emplacar-o car-

gurando entre os muitos sio _ Colombi; ,los da Luz, que faleceu no ro o pessoal d� I.V. e da
Nova Diretoria Preços: 700 - 3,50

r prestimosos .. colaboradores _:_ Snra, ,�nda &teiner, posto de Marechal do Exér-, Prefeitura diz que, "nem Idêste jornal, razão pela esposa- do sr: José. Steiner; Recebemos
.

e agràdece-". cito; .,f_ "�.:: • ;":('"", 'quer ver o papel da petro-
Imp. até 14 anos. � PLAC.A8_ 8I"ILITICA�

qual O ÊSTADO apresenta ,- Sra. Hilda Dutra dos
I
mos a se-guinte comunica- - em 1895, passou a ple- bras, não interessa", ,.

...

*!J-'Blillrdê NOOD81ra
ao ilustre aniversar-iante as Anjos, esposa do sr. Manoel; ção: 'na jurisdição' brasileira o Maior exemplo- da ba- r;, IIM1e.cae �.dlar •• ir..
mais sinceras felicitações dos Anjos; "Tenho a elevada honra território contestado pela gunça,' da falta de planeja- ..._r..IBi

.._..IiiiI...._.. t....t. fia IlitUl••

. p'üi· tão grata efeméride. ..,- Stá. Aurea Garcia; de trazer ao conhecimento República Argentina, com- mento, e desorganização? Q
de V. S., que em Sessão de' preendida entre Chopim e que inter,essa é ap�nas di

Assembléia Geral Ordiná- Chapecó, delimitada pelo nheiro, cujo fim quem po

. ria, ontem realizada, foram Santo Antonio e Pepery- derá garantir sera mesmo a

eleitos para gerir os desti- guassú. Reconheceu esse di- procura do petróleo? ,Não

nos dêste Centro, no b.iênio reitó o Presidente dos Es-I será .p,ara empréstimos à a

TARGINO MIGUEL DA 1954-1955, os as�oclad�s, tados Unidos, Grover Cle-I' padrmh;dos??� para ,a

ROSA constantes da relaçao abm- veland;,' campanna polItICa que se

xo:, 'I - e� 1906, faleceu o' avizinha?
'

Bertino Pereira - Presi- Conselheiro Dr. Ignácio da 'Outro fato que nos veio

dente.; : Cunha GaIvão. No antigo caus'ar estranheza 'e aC: mE;!S-
regimem presidira a nossa mo tempo estupefação, co

Provincia e foi lente e .Di- meç:;> m as isenções da

retor da Escola Politecnica P J ifuas: - Pobres "chauf-
' 'As 8hs.

do Rio de Janeiro. ' feurs" profissionais que fa- I ANKITO - COLE' nida das Américils, nesta
- , \

/ Geremias de Paula Oli- André Nilo Tadasco zem do volante o seu ganha- - MIRIAM em: cidade.

veira - Sub-Sec�etário. " pão? Caminhões afim e' OS TRES RECRUTAS A estátua de JoSé Boní-
ADVOGADO IAfonso Câmara - Tesou- que não encareçam ai a lYlorite HALE em: fácio é um presente do povo

1·el·ro. I Causas cíveis, comerciais, .

t d d b '1' ,

'd d d NmaIS o cus o a pro uça raSl elro a Cl a e e ova

José Grumiché de Souza criminais e trabalhistas. Não! Os magoistrados se,m,1
'

� ,,'-:-- York.

- Sub-Tesoureiro. I
Consultas' populares t d t 1 d

�

h d 1 Nou ros ren lmen os 'a �m I
p_o e pagar, nao a escu - uma reupião a que as-

Coml'ssa-o de Contas'. Rua Nunes Machado, 17 d d (?) P E
-

d d .

d l'�os o seu cargo .. or pa. se nao pO' e, ven a o slsti'ram iversas persona i- �'-;�

Tl'cbo BI'ahe Fernandes,' (-esq. Tiradentes) _:_'sobrà� ? S" t' 1 '
I

t'd" 'd d d Rque. e tem a\,1 omove e carro. s par ,I ar10s o a es, o sr. oger Wagner,
Francl'sco Jacl'nto de Me� do - sala 3. d' to d� I" t '1' "d' f' d N Y kporque os r�n lmen s ao, pe 1'0 eo e nosso everl- pre €1to e ova or, a-

O BANHO DIARIO I deiros -e Pedro' Augusto' TERREN'O para isso! S se dão para au-
I
am ser os primeíros a paga- ceitou, hoje, 'um cheque de

O banho é indispensável, Carneiro da Cunha. I ' ,',
, tomóvel,' por que isenção? I rem a' Petrobas. Conhece- f60.000 dólare� que lh� f�i

ao
.

asseio e saúde indivi-I Pl:evaleço-me do, ensejo, Vende-se '- Rua R�,y- E' um absurdo. Grita-s muitos destes naciona-
í entregue pelo sr. Carson,

dums. Quando frio,' ativa a para apr�sentar a V. S. os mun-ào Corrêa, Estrelt:> -- pelo "petróleo é nosso", e 'list ..,; que estão querendo presidente da "Associação

circulaçã� do sangue e, se protestos de elevada c'onsi- Area 340 metrôs qur,d:c.i-, na hora de participar com o
I
pular fora da arrecadação.' da Avenida das Améric;s".

tomado diàriamente, põe, a deração dos elem�ntos inte- dos - Local com úglla en· dinhei�o na "obra patrióti-; Outros deverão estar cavan- ;' Esse cheque foi oferecido

pele· em condições de resi�- ' grantes d9 nosso quadro so- canada perto da praia ca", começa-se a tirar o cor-
I
do para pular, para dentro à AssoCiação pelo sr. J. B.

tir melhor às mudanças.de
I
ciál. . -

'

Cr$ 28.000,00. po fora. Está errado. Vamos da Petrobrás e participarem de Berenguer Cesar, cônsul

temperatura. ,

". " (Atenciosamente. i Tratar cóm o sr. ADY à pagar todos, nada de prote- : da nova "marmelada" que do Brasil em Nova York,
Tome banho dw.1·tamen-1 Lui.-z dÇt Costa- '1!1ello - Rua Padre Miguelinh0, +6 ção, nada de isenção! Quem está em vias de ser fabrica- recentemente pl:omovi<1ü à

,

te, Prefira,A porém, o Secretário Geral". das 13,00 ás 18,00' hora.s. tem automóvel particular da!... - categoria 2�. embaixador.
banho fri? pela manhã,

I
,

__

'

__

,

'

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

ao levantar-se. SNES. AVENTURAS

Prêmio ou Casfigo
Ao Sr. W. P. Queirós

Lembras-te ainda? O vento que rugia,
Naquela noite tenebrosa e fria
De inverno? Ardia o' teu tão belo rosto

Em febre, sôbre um travesseiro pôsto.

E eu pequei! Pequei cego pelo amor,
Ao ver no lôdo tão singela flôr.

Que medrava, Ias flôr desabrochar,
Na .crueza dum torpe lupanar.

, _

Tirei-te do ôrco imundo. Um lar te dei.

Humilde, mas honrado como um rei,
Eu pensava viver, Uma quimera.

Tu eras má, tu enganaste-me ó fera!
Proibido fruto. No asco dum prostíbulo,
Ergueste com pecado, teu patíbulo.

,ARNALDO T;lVARES

Participaçá,o
RODOLFO SILVA

OLIVIA MA.RIA DA

ROSA

e
�

OTILIA: LAURÉNTI'NA e

SILVA

participam aos parentes e
I

participam aos parentes e

pessoas de suas relações 0', pessoas de suas relações o
I

•
,

contrato de casamento de contrato de casamento seu

sua filha srta. Elza Concei-' filho sr. João Batistà da

'ção.Silv.a com o sr. JOÃO. da R�sa com a srta: ELZA.
JOÃO e ELZA

noivos

Estreito, 30 de Janeiro de 1954.

-Guardas-caça rprécelto do Dia
Visando façilitar a execu

ção do Código de Caça, a

Divisão de Caça -e Pesca do

Ministério da, Agriculturíl
autorizou qualquer proprie
tário rural a servir-se de

guardas-caça particular pa

ra a fiscalização das caças

nas suas terras. A exigên
cia para os exercícios da

fúnção é tão somente o re

gistro, cujo pedido deverá

ser assinado pelo proprie�á
rio, anexando-se, ao mesmo

prova de propriedade e do

c4mentos que provem a na

cionalidade brasilclra ou

naturalização do guarda, á

sua maioridade" sua boa
'

j
conduta e alfabe�ização.

. quando no exer�ício de sua�
O guarda-caça particular, funções, usar armas de de-I

desde que- registrado, fica fesa, ficando-lhe vedado o

Iequip:âado aos agentes de uso de, armas de caça, sob

Segurança Pública e aos,ofi- pena de cassação de regis
ciais ,de

•

justiça, l?odend�, I troo

COBRADO,R
Precisa-se na A MODE- ,

LAR:

_

, I
1

Pede:-se referências.

,

REgREATIVO-CULTURAL-ESPORTIVO

l'
.

5 DE FEVEREIRO
'

Sta. Célia Rilla; A data de hoje nos recorda-
Sta. Manoela Manco-

� ue', nos q .

los;
_ em 1634, chegou ao Ca-

- Sta. Nei.sa Lopes ele bo de Santo Agostinho uma

Almeida; das caravelas de Pedro de
Sta Zílma .Léa Pires,'

'

-
. - Almeida Amaral, saído de

)
.'

inem a s

(FILIADO AO CLUBE 6 DE JANEIRO - ESTREITO).

-

SÁBADO - DIA 6 GRANDE SOIRÉE :t:ARN AVALESCA.

".h .. �

• ' I
•

PETROBRÁS, ISENçõES I 0<1E OUTROS PONTOS DA '

QUESTÃONASCIMENTO
Lisbôa afim de socorrer os

pernambucanos atacados

pelos holandêses;
.....:. em .1654, os irmãos J0-

sé Ortiz e Fernando de Ca-

O lar do nosso conterrã
"

IWO sr. Robert') Alves e sua

,e:.1l1u. esposa d. Terezinha
. livra Alves foi enriquecido,

I ATIRAR PARA MATAR

Conto do Seriado

O PORTO FANTASMA

F4ASH GORDON - 1/2
eps. (O HOMEM LEÃO)
No- programa:
Atual. Atlantidas Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. rté 14 anos.

Alvarus de Oliveira
1 �ITZ

GIN�SIO
EM 1 OU 2 ANOS

Cursos "José Bonifácio"

Diretor: Prof.
-

Antônio

R. RoIdo

Praça da Sé, 28 - 'Pelef.

33-9(}7P
Cx. Postal, 6374 - São

Paulo

DOMINGO DIA 7

O GENIO DA LAMPADA

, ATENÇÃO;
Em virtude da Grande

Falta de Níquel, a EMPRE
ZA solicita, encarecidamen-
1e, a cooperação de seus

distintos frequentadores,
trazendo o DINHEIRO

TROCADO, pelo que agra

decemos.

_As Bhs,
Fred ASTAIRE - 'Vera

I'i'eços: 6,20 r- 3,50
Imp. até 14 anos.

(7L��IA
Es.r�Uo .

As 8hs.

No programa:
Marcha da Vida. Nac,

-

'As 8,30hs.
Tony CURTIS Jm}. II· '

tSTERLING - Mona FRE- 1'lalS uma es a-
IDa de José
Bonifacio
- NOVA.VORK, 4 (lJ. P.)

EMAN cm:

TORMENTOS DA CAFl'JE

No programa: '

Noticia da Semana. Nac.
-

Preços: 7,60 - 3,50 -:- A construção da base

Imp. até 14 anos. ,I elevada da estátua de J�é�
Bonifácio, da

Bento Aguido Vieira

Vice-Presidente.

Luiz da Costa Mello

Secretário Geral.

DO
�j "H
ZE-MUTRETA .... '

"TRABAL
ELEVE
E VIVt;'RA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTOOAM os CLUBES�ARGENTINOS
Ul\1A. FÓRMULA REVOLUCIONÁRIA Or:ub,user�vaDdo r -

I'e
'

.

ZE' �}lxENGO, ; "'éte'"Pr.'Me'1!D�AS!
P.) --: A presente semana Seria resolvido para isso ,1\ 5

&/{ (TI
, I . Assim como a crônica es- IIAregistará ímportantes fatos que 70 por cento das -arre-

pecializada carioca escre-
"�

,,(11 _

/'-'
.

110 ambíéote-: futebolístíco.. cadações em cada partida
veu nos jornais grandes ar- ·5 .�. - (""I'<) ,

Declara-se' que-na proxima pela-venda de entradas e de ' _�:".::.��;;:::;:;:.��:::::::�::::��
tigos explicando porque o

O'T�rneio "Salvado�' que A classificação 'do . "Indí- quinta-feira-ou no dia irl}e- apostas seriam distribuidas
Mengo se tornou super, a

vem sendo disputado nas vidual" após 160. bólas, é a diato, serãor convocados os
'I t t os' A • •

t'
representantes dos'; clubes proporclOna men e. en re

I
nossa cronica esp?r iva, a: Icanchas da Sociedade Car- seguinte entre os 10 prí- jogadores; ,os trinta por qui da Ilha, tambem estará

I G d
. da.I b I' filiados .' á· Associação de .

- nava esca rana erros a, melros o onistas: cento restantes seriam. des- conseguindo uma série de
Ilha, C01)1 grande af1uênci:� '1 _:_ Ivo com 1.146 pon- Foot-ball Argentino. Entre

tinados a atender os gastos artigos; sôbre o mesmo. as- )
d t d f d d·, t 0S -temas a debater ocupa- ,

d d
'

-_ &ia -_'
e orce ores e ans os 1-

I
os \

"

I ' f
.

. woprios .de' cada enti a e.' sunto, mas um pouquinho - �.....

V·ersos Trios após a pI'l'm'el' 2 Eson com 1149. po.... _� ra ugar de l/·e ereneia a '

.' , id
.

d
.-' I '.. O d Ad b I I - -�

- ;. -.;...
"'. .,

- _

'" •. � 'Y- I. _ •

d I
Seria. consi era o - 19ua - al'el'ente.... r. er a, �.

- === ana ao .. •

ra "rodada" do returno a-
f
tos. sítuacão-economíca os c u-

I
-

·'··t _. . I I
.

d
... - 'inS de �..1 j nUfII

- - � -
.

,

C '0 d
. mente a' Si uaçao especta pejas co unas aqui o seu J

;;,.;.'4" Passe eeUI
k\ da c;iu80C, .

t'
presenta a classificação sê- 3 _ Cantidio COm 1.142 ges: . ondst

eran
. .l0 d

que, a
j em que se encontram. al- brn�l, examinará o caso \j"rc, \00ge

éé 'ou
de°onclc �.,-. CIJIfI

'"� *;-.;-.":
guinte, por vitórias: ponto. ma ierra as entida es tem

I l--'b--'-·' .

o . ib I _.,,,e\ rccento ,,: '. ,.'

;i'f ld d
'

guns c u es, cujos camp s do Fluminense num VI ran- . Ipr_. erg\as. dhvel eOfI' 50' ,,: �
•

1 _-Trio Fantasma com 4 _ Walclemiro com i.11� II lCU a es em consequen-
_

"

.' .:. mdi ., tr; �n tigo com o título 'SEM ; �',. f\O"as Cn
\h rh 'áC� c 09'8 '......

13 vitórias pontos. dia.d.os .elevados o�denados .,.
nao apresé�tam co� içoes CASTILHO QUE VALOR \..,.' -, ;

. \'i�� de :cm pQssantc motor· .

oH2 _ Trio 3 Mosqueteiros:
.

5 _ Eurico. com 1.106 dos- Jogadores, sena pro- adequadas;' ser-lhes-ia con-
.. EI TERIA? O sr. " _

.c .�1I0- c .

M'5e Trio 2 Az_es e 1 Coringa pontos. posta nova forma de paga-
I
cedido um' prazo. perempto- �c�� L��hares tra�aria do; Lo" "J'O:M',

,

..

,.,
�.. :

com 11'vitórias 'I 6 _ Osvaldo, com 1;100 mente, sem gravames para rio para .efetuar as melho- " - --. .,

I V&SCO,- através de uma ex- S E
3 _ Trio da Ilha com

81 pontos.'
as entidades e sem atingirl ras c, no caso de não' cum-

plic a ção: intitulada ,ÁS
S r ,A • H O ,R -

vitórias, 7 _ Paulo com 1.077 pon-
os .ing�esso� futebolísticos, ��irem es�as exige�cias, se- BR0NêAS DO 'FLÂVIO.

C

'Oe 2.5:\ à p.
4 _ Trio Seg.uro 'e. Trio tos. '.' _I podendo

ate redundar em riam .desllgados tais clubes.j I ""', ,". "

"'-_ _
,22 K. •

, \
() sr. IVô':"NIonténegro. tra-,

'
r

de Ouro com 7, vitórias (8 _ Zigomar cQm 1.068
_,__.

_ _ tarla do preto-e-branco ca- - " Distribuidor
",'

5 _ Trio Caveira com 6 )O?tos. _.' t I riN.a. com o título O

OLO-I '

vitórias I 9 _ Môa com 1.042 pon-, NOllICIAS DIVERSAS -

I moso. N_A LANTERNA... � C. RAMOS S/A" . -"',

6 _ Trio Caçula' com 1 tos e em 10 _ Henrique e - Muita gente do Rio e .magnífica atuação. frente .

.

. -::;::::-
vitória. I Vado com i.041 po�tos. São Paulo foi a- Belo Ho� ao Deport-ivo �uquel'lo, \ em

I
Co�e�cfo - Transporte•.

. _

8 1
x x x Rua Joio PUdo, t Fpo�l•

. ·lzonte' pata ver o tao co-
I que'

venceu por x , o i .__._... ,

.n€'l'ltado . Escurinho·, at�âl i quadro tr'icó.lor "voltou .' â
I

O 'd 'd'

I
..'". - ·nosso querl o Ire-

no- scratch mineiro .Resul- venc�r, des.ta feita, dia�te I.
.

o d 'pI f
'do'

'

. d 'A, R�� 'd' -

,1C' V'" . 1 fQr ·,ce ro ,au a ez anos. E--
.

ta s--: o 'extr�ma esque.r a

I �o, �pr " jae', Iel1a, pe"a 'A"'" 'I\/I'AI'O'R d
' A • xpre� �S,O. "." C :Vl

' ,a cronIca es� - -

não revolveu qualidades,

'I
-expressiva contagem dê 3 x

,-, ; b A
,

d
'. . .

1 1
'

d V'l .,0 .. Lva. o nosso a raco. -

,egun o os JornaiS carlOcas� ,go os marc
...,'
� os por 1 a_o

" d
'
/.

.
,

.

....'" . ""Ú .",. ,'. ul,'élCC atraza o como o cam-
Em nome da

.

Comissão Fernando Faria; Ivo Reis Quem,tomou conta da fes- 10bQ$,l;,·I!'lúg,�jPata,g.uaIfJ;." -./'" d M' '._.

'd i R
- I OI!' t' FI'" lt f

.

h' d O I
.

d S- r-eqllato, o engo, mas tao
(Jrgamsa ora pro- ecepçao' '.Vlon enegro;· _OrlCU ura la Ol o seu compan eiro e - plranga" e.. ao

I'
, AI'

R d C t· ,.. 't: D' t' .

Cl
.

'I G
. r..' d Pld f

'.:sbvo quanto e e.
[lOS ema ores a armen- _a armense; Ire ona li- a a,-· ato, que �Ol'O gran e au o, com a errota ren-

..

v, C
-

B
. , 15 'd N b

-

B
.

d h -1 P
.;

d D
• Transpm·te- de cargas em gercil entre FlO1'ianópúlis, '

Ees, 1ce-
..

ampeoes <raSi- ·)e·· e ovem ro;
.. an a ornem'em campo na pe e-

I
te a ortuguesa �, espor-. /

x Curitiba e Sãó Paulo
kiros e yen_cedores .das '1e Musica da, Força . 'P�- Ja contra os

pernambuca-j t�s, quarta-feira, por 4 x 2, x x

Com viagens diretas e permanentes
Provas Classicas "Forças :;}ica; CeI. Pedrá Pires,'DD: aos.

'

está ameaçado de descer pa- Matriz: - FLORIANÓPOLiS
ArmadasAo Brasil" e "Fun: . �qmandante pa Força,PôJ.i",.. ",,"o POI" falar". em Gato., ra 'a 'segunda divisão.

.

,

,

D-O-l,J-T-O-R A� ,Rua Conselheiro Mafra, 135 ,

!

dação.·da Cidade. 'de Sã0 �'i�l d1 SaIiiacfCa�tri�';,:.. -e,:;;-.la.:.+·.��.:eh/�c�:se.�e�.�Bei�,:':�d�i�,,_,b{íj)e :,� Dequiriha e Benitez, V-_;\-I, o Olaria Ve1'll; vindo!,
.

. - Nã� p�rdeu nenhu�a .até Fo.ne: 2534 í_. Caixa Po.stal, íl35Paulo'r, Cll,l,:OPfo.'.'.0 ill��c1�-.,,· j 9itão .dos Portos. _de Sánta um emissári,o do 'Fluminen-. deverão por ê"stes., dia�. re-' End. 'Telegl".: SANORADE
I d -d d C T bel P d dI' FI ágora. Vo.cê precisa h.ome-nave eyer' e agra ec�r a ata}:ma;; �" ;ao. e, \,0 se, q�e esta tentan, o e-, novar contrato. com o. 'a- Agência: _ CURITIBA, ,

'V�liosa colaboração das ',uz; Acioli: Vasc(\i1celo'S; ,\'ál��par,a' o giêrríio tricolor mengo. nageá-Io. Não sei como fo.i; '1venida 7 de Setembro. 3320/24
pessoas e firmas abaixo. que )r. Afonso Veiga; Deputa- o �fiCi€nte meià esquerda-I' _ Foi ausplClOsa a es-

lá em Joinville, o \Caxias

rem o seu decidido apoio.' 10'Frederico Kúe'rten; Fai- . mineiro .. Para· tanto. o clube 'tréia do Vasco da Gama, do
Mas sei, que me ensinaram Fone: 847 (Linha Paralela)-

.' .

I g'
,.

li Cax'as glo End. TeJegr.: SANT�DRA,
não seria possivel receber- nácia .Catarinense:; e-.C);u�,·dasrLaranje.j_ras.est.á,dispo.s.l Rio,' em <C.oS!"a,R..

ica:,
...
En�

no maslO, q e 1

f
-

Agência: ._ SAO,PAULO
b d' 50l\. I f d

.

'I 1 "rificou Av;:tÍ.",Vamos, P( !S,como rece emos con 19na- ',toS cUJos nomes,no.s esca- to, a . gastar, U' ml cruz�I:-'I' r,e�tan ot 9 :C,()n.�l:ln!(j oca ' ., R.ua Rio Bonit o n. 1247
1

"
� dar uma

"

tiJ'oladas nes."e
mente os nossos va orosos '1aram. Outrossim, àgrade-' I'OS para "a CO:Q:lpra do seu' do ". Saptissa, o'' esquadrão

/' "roweres": - Exmo. 'Sr. 'o. a pretimosl! 900pe�ação 'pas�e; .,
/.,

I cruzmaltino c(Jllheu.brilhan- Olària.

trineu Bornhausen, DD. 1a Imprensa Escrita e Fa-- tI ,,-:._ A equipe do Flumi-' te vitória pelj�ntagem de
Governador do Estado.; Dr. ladá, que muito co�tribuiu nense do Rio, 'mesmo sem'o

' 2 x 0, segunda-feira última.

Volney Colaço de Oliveira, ,ara o êxito da recepção.. concurso de,· seu famO'so. I - De Paris informam
DD. Presidente da' Assem-\ A' todos; pois, a· nossa. trio final Çastilho ,_. Pi-

I que o esquadrão do Vasco

I
-"Ante-ontem não tive

b!é,ia Legislativa; Dr. Pau-' 'morredoura gratidão. nheiro _ Pindaro, está' da Gama, do Rio, deverá 'assunto, como hoje também

10 Fontes, DD. Prefeito Mu- Florianópolis, 1.0 de 'fe- "abafando" em Montevidéu realizar uma exibição na- está duro. Pena que o "IN ..

nicipal; Dr. J�ão Collin, vereiro de 1953
'

no" grande 'certame Rela ta� quela capital nó dia 7 de VICTO" e o seu Pereira

DD. Secretário da Viação Eduardo Ro.sa ça' que tem � nome _dq bela abril, á noite, frente ao. Ra- l:ão saiam diariamente. ','

e Obras Públicas; Dr; Ólin- Pi'esidente da Comissão capital 0rieniaI. Após sua cing Club, IQcal. Se acontecesse isso, assunto.
;'

Terça-fêira' última, era que nem calor ...
.

de,spedindo-se dos gramados
paranaenses,

.

o Olaria, do

Rio, voltou à vencer, desta

,vez ,frente ao ,Elite, de Pa

rnnaguá, PQr 2 x �.
_ Londres, 4 ·(U.P.)�

Mais três clubes' da Améri-' .• '.. _ Curso São Vicente de Paula.'
ca do Sul-visitarão a Ingla-IPar-fIGIPaÇ-aO,

. -"

"
.'

terra, dentro, em breve. O. I Curso primário -:- Equiparado aos grupos esc0h

Sã� ��lUlo, do Brasq e fará
.

OSVALDO GUEDERT E res _ Diretora: EUDORA SCHAEF��. MEYE�_. _
do�s Jo.gos.,.a 20 e 24 de fe- 1

. SENHORA _ abertura das aulas: 4 de março _ mlClO da matnc.u-
vereiro. O Racing, de Bue- la: 10, de fevereiro, das 9 às '11 _ Rua: Visconde de

Ouro Preto, 123.
'

.
,

BUENOS AIRES, 3 JU� benefício dos espectadores.

CONTINUA A' FRENTE DO TORNEIO"

"SALVADO�/,' O TRIO FAN1'ASMA'

floliâ��poliStr
de

'\ ,

A COMISSÃO PRO'. RECEPÇA9· AOS' REl
MADO�ES CATARINENSES AGRADECE:,

ANDRADE &, KOERICH

-0-'

_ Fone: 9-31-96 _ Atende Rápido RIOMAR
End. TI�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio.de Jal'l,eiro e em Belo-Hôrizcnte com
tráfego mút-uo at2 São. Paulo com a Emprêsa de Trans-

portes Min�s Gerais S/A.)'
.

xxx

Hllal!da�es Irl.-- 91
. tho C�mpos, Dr. Fernando
F. de Melo; Dr. Bayer Fi-

CURSO BOSCO
(Reg,' no D�par,tamento., de Educação)

MATRíCULA: ºurante o mês de janeiro,
vraria Líder _ Rua Tenente Silveira.

INFORMAÇÕES: Telefone:' 3.661.
EXCURSÃO DO OI-JARIA PELO,

EXTERIOR',;

na. Li-'lho; Caixa' Economica Fe

deral; Bub: Riggenback;
.

Empreza d-e. Transportes
Florianópolis-Serviço Ur- RIO,4 (V. A.) - O Ola- _ domingo, Athenas; 5
bano; Dr. Celso Ramos Fi- ria está em enten�imentos quarta-fêira, Roma; 8
lho; Irmãos Amim; Irmão.s para a realização de' uma sábado.,' Alger; 9 --., domln�
Rosa Ltda.; Casa "A Capi- longa temporada no exte� �gd, Alger; 12 _ quarta-fei
tal";' Waldemiro Alves; dor,' a qual seria' ... in'i�iaa�';i;a; Espa'lÍth�l'; 16.- domin
Neogenio Grillo; Nestor eJ?' Po'rtugal, abrangeJ.ld�"1 go;'Espanha; 19·...:..0 'quarta
Carneiro; Alceu Vi�ira; 'JS seguintes 'jo.go.s: fei:fa, Espanha� 23 _;" do�
Jorge Carneiro; Tomaz Ca- Março:' 14 _;, Domingo, mingo., França; 26 _ quar
mile; Carlos, Hoepcke S. Portugal Ql,l �spanhal -19 _. ta-feira; Frânça;

.

30 _ do
A.; Eduardo Nicoliche; Sa- ,ext'a-feil'a, Espanha o.u Itá-,I mingo, ,França; Junho; 6 _

·vas·& Cia.; Heitor 'Carva- lia; 27 -::- sábado, Istambul; dotningo,·Nova Iorque; ·13,
lho;, Carioni: Irmão; Dr.. 28 _ domingo, Istambul; _ dominge,.Nova Io.rque;

_ .. -R�p�;: F,��as, Mansur, Elias; 4 _ domingo,' Istambul; 9, 16 _ quarta-f-eira, Havana;
Ubalâü AbrahãQ; Casa Per- - sextà-feiraJ,Cairo; 11 - 20· -'- domingo, Havana; 23

ro�i; Mic!lel D�ura; Meyer domingo., Cairo; 16 ..::... sex- quarta-feira, Havana
& Cia.; Irmãos Glavam; ta-feira, ;Alexandria; 18 -' O clube Leópoldineme
Charles Edgard Moritz; domingo, Alexandl'ia; 24 -- . deverá jogar no México,
VASP; Dr. Enio Cavallaz- _jábado, Beirufe; 25 _ do- Guatemala e Colombia, ter
zi; Mario Olinger; Co.nfei- mingo, Beirute; 28 _ quar- 'minando a temporada no

taria Chiquinho; CeJso Sil- ta-feira, Athenas; _ maio; dia 25 qe' julho. do corrente

veira, DD, Diretor da Im- 1.o�· kábado,' _A,thenas; 2 ano.,

prensa Oficial do Estado;
Osvaldo Machado; Casa 3

Irmãos; Herdlio ,Daura;
Otica Modelo; Casa Lon

àres; Casa Yolanda; Bar

Rosa; Carlos Auspertecker;
Dr. Osmundo Dutra; Dr.

ratrocínio Gallotti; Bar A-
. mericano; Casa Bom Gos

.to; l?oJli S.. 1\,;...'I'abeli�o

xxx

- E por hoje é só,
falta de assunto ...

nos Aires, ê .o Flumine�se, Particjpam aos- parentes
do Rio, jogar�o a 10, 13� e é pessoas de suas relações o

17 de marçdl' sendo que a "nâsci�ento de seu filho
últi�a' data mencionada Luiz Alberto, ocorrido a 28
tla Escócfa, Até o momento d� Janeiro na Maternidade

nã.b se sabe Cfuais �s chibes 'Dr: Çados CorreÍa.
qu'e enfrentai�ão a� equipes
sulamei'icanas.

.'

_ Curitiba, 4 (V. A.)
18ANCO

de c�t�ITO PO�ULARI'
I �

z�AGRICOLA . ' I I'
.

Rv.o: d�rVj,16'
. '. ,

,

f'LOmANOPOLIS·,l.. 516.. (M�rln6,

básico: 2a quinzena de fe
vereiro.

Informações, inscrição e

matrícula, diària�entei
.

na

Secretaria da Escola, .. das 18

às 19 ho.ras, no edifício. do

Grupo Escolar ·HJo.sé Boi
�eux", no ESTREITO .

Até hoje os meios esporti- estão sequiosos por· uma

vos do Paraná ainda estão ampla reabilitação, quando
desolados com a d�l'ro.tà do. enfrentarão em"segqI)da-pe
Selecionado. araucá�o,� do- leja os gaúchos, desta vez,

mingo últimd, qual'l:do. foi C;fi Pôrto. Alegre. Todos es-

............� l
derrotado pel�s gaúchos por tão bem dispostos e confia,n-

.

.' . 3 x 2. Os paranaenses rea- tes em realizar uma peleja Estreito

B R'" I ...
'

A 'D' O R lizaram sem favor' algum, digna das tradições esporti- Inscrição aos exames de
.

. .; I:. , ,,' , ,'-
.

.

.

.; lima dáS �llas':meUi:qresC par-_ vas do Paran�. A-delegação admissão ao básico: 10 a 15

- .

'

.

,.

tidas. do' Campeonato Bra� paranae,fise seguirá sexta- de fevel'eiró;,
Vende.se, acompanhado de motor a ex- sileiro � Futebol, emb0�a f€ira por- ;via aérea para Matrícula aos básico e

plosão.
�

-

tivesse� sido. batidos pe-I Pôrto Alegre dev�n�o .

re- : co�tador: 10' a 28 de feve-

Capacidade folgada·de 3m3 por hora;
,__
/ \ los sulmos. 'Os defensores tornar na segunda-feIra pe- relro. .

,

. 'fratPt)la "1\ MOI)ELAR"� .' do Selecionado Paranaense la manhã. I I Exames de admissão ao.

Escola Técnica ..de'C:omer-·
cio Sena' Pe·rei;ra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

Florianópolis, Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 1954,
----- ...... .__:;;,__ _._

(on'ióq8 paralisado

já representou no Tribunal
de Justiça daquele Estado

,

Elllf.(lg1� Im jI�J!l
(Q REGULADOR VIEIR\)

A .ulher ..,llari dore.,
\1.1\'1,\ AS CóLICAS UTERtNA�
,,:tJlprega-lIe com vanlll,c!m pala

combatir aI Flores Brancaa,. Cóli
cas Uterínas, Menstruael e ap'l. o

parto, e Dores nOI ovirio••
. t poderoso calmante e Re,uU

dor por exeelêneía;
FLUXO SEDATINA, peJa'lIl� eom

.,ronda eficaela 6 .receitada pCl'
m6dico. nutr...

FLUXO SEDATINA encontn.... eJII

toda parte.
'

Perdura a

no

nIO, 3 (V.A) - A gre:
ve 'parcial do pessoal d�.
pôrto entrou ontem no seu

quarto dia. _Os portuárjos
ccnt;')õ.laram fir�es' 11,0 pro
pc;<to de não trabalhar' em
hüras extraordinárias, e

CLlm isso cada dia ma�s S8

agrava o congestionamento
de r,ovios à espera de vaga

para atracação e os prejui
:::os, não só para a Adminis

traç;ío do Porto, como tam

bÉm para a população ca

rj(!ca e pa�a a 'economia do

p'Ópl·jO país.

N.ADA HÁ A RECLAMAR

J Conforme antecipamos

/

enl nossa edição de .ontem,
o 31'. Zenith Aguiar do Va

le, superintendente do Pôr

to, em declarações presta
das à nossa repor!agem a

firmou não haver nenhum
motivo para a greve, que
foi deflagrad� pel!) sr. Du

que de' Assis _com ri úcico
,

. propósito de dar uma de

monstração de fôrça, para

satif>fação d'e sua mórbida
vaidade. O pagamento do

a101l0, salário família e adi

cionui!', está perfeitamente
ein dia, e as outras reivin

dical,-ões apresentadas pelo
ccnhecido agitador como

pretexto, em andamento,
se:�undo os trâmites legais.
O iKôrdo com os portuários
\'pm �endo cumprido e nada
lhes tç.nl sido negado.

DUQUE COM O ,MINIS-
./

TRO DA VIAÇÃO

Greve Parcial
Porto

S. A.,'p. S.

Assistência alimentar
aos contribuintes de

Institutos
RIO, 3 (V. A)

ESPERADO EM LIS· I
BOA (j :"DUQUF; DE j

.

CAXIAS"'�
I

,

��-�, I RIO, 3 (V.A.) - Segun-
_ do. comunicação:�. r�cebida
'no gabinete ministerial., o

I
navio escola �'Duque de Ca-J '

I .

xias", sob o comando do ca-

..lho8 pitão de mar e guerraFran-
cisco Vicente Bulcão Viana,

Balela· Com trinta metros d.
I
deixou o pôrto de Alger, ru

,

mando para Lisboa próxima
escala de seu cruzeiro de

com,>dmento • ce�to • cln'

quenta toneladas, tem olhos
do tamanho de 'Um pires.

No reino animai hó muitol olhal

.Itranhol. que nõc le comparam,

porém, com OI otnos
:

humano.,

cuja delicadeza exige exom••

periódicos. Se v, nec... lto d.

6culos, consulte o ocUliSta IObr.

ál lentei RAY,BAN 50 d. tonclt

dade clara, para UIO ccnstonte.

.

instrução com guardas-ma-
rinhas.

·AI le.glllmal t6m a .morco d.

garantia fl) gravada na marg.m.

Procur.,ol na. casal' d. ótica

d. lua cidod•.

Fabricada. no Bralil por

:ação sanitária completa
água encanada da rêde (:10

I
Estado.

, 'j

I Tratar ao ládo.BAUSCH & LOMB

--------_.:..�-----------
5

.

MONUMENTO AOS ,.HERÓIS DA F. E. B.
I "I, ••

, ,'., ',. ,.,.
.

I RIO, 3 (V.A,) - Será v� concurso ide projetos e
I

publicado no boletim da'Se-�

premios, relativas . constru-
I •

� milhão de cruzeirospara a-: rios brasileiros
" ��� _.

t('nà�r aos, -pagarrientos das nu Cernítérío
primeiras despesas, inclusi- pistüià.·

Maternidade Dr. Carlos
Correa

iC1,eü:ria Geral da Guerra, a

lei que autoriza a abertura
• ''"'' 1

do crédito especial de um

ção de um mausoléo para

abrigar os restos mortais

o ioqonrito parlamentar
"

sôbre o JODo' ,

RIO, 3 (V. A) - Con- do Lafaiet Coutinho, que,
tinua paralisado o inquerito

I
preside o inquerito, disse

parlamentar sobre o jogo. que tão logo se encontrem
, A tarefa será reiniciada so- :JO Rio todos os membros
mente quando a Comissão da Comissão, convocará
de Justiça da ,câmara s.e, uma reunião para éstabele-
pronunciar sobre, o parecer

cer o programa udenista
do deputado Bilac Pinto, a

que o Procurador Geral
respeito da, convocàção de

da Bahia, sr. Benicio Lima,autorid�des estaduais. O

r�lator é favoravel a citada'

convocação que, segundo. se
,. contra o secretario de Se-espera, deverá ser ratifica-

da pela maioria da comís- gurança, sr. Laurindo Reis,
,

,.' .

.

"-

são. que estaria acumpliciado
Prestando esclarecimen- com \ exploradores da joga

, tos à imprensa, o deputa- t.na,

,

Frlquezl' em ler.1

I Vlnbo' Creo�otldo (IQUIDAÇ Ã·O DA" (Silvei ra) � ,�,
,

otvm» PARA .C0M.
OS INSTITUTOS

A luga -se Completa assistência à gravldês
'

e ao parto, trata-RIO, 3 (V. A) - Uma, .

ll
-

I h hosnít limento c micos e operaçoes (e sen oras, com ospi a 1-

Sob contrato, ou vende-se Exposição de Motivos. do
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

á casa n? 101· _ Rua Gen. MinistrO-do Trabalho, vi- classe.
�

Valga Neves _ Estreito. sande a liquidação da dívi-'I
'

.

, da da União para com os' .�., �O.D�RNA APARELH��E� DE RAIOS X, m�r-recém-reformada, com 3
J. titi, t d· P ídê

. ca Phíllíps, para exames radiológicos em geral- (coração,'

t 1 d
.

t ns I u os e· reVI encia
1

- .

ti
.

1
. ., .uuar os, sa a e )an ar, co-

'. .
. ,

" pu moes, estomago, intes mos, veSiCU a, VIas unnanas,
zinha, amplo quintal, insta·" foi aprovado pelo Presiden- jetc,) com dispositivos especiais. para HISTERO-SAL

te. ,da República. Na, sua PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
exposição, o Ministro João METRI� (medida.s. radiológicas exatas da 'bacia).

.

'

G 1 t insiste mi urgência I Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,

dOU ar, � d do i eletrocoagulação, raios intra-vermelhos e ultra-violetas,
a matéria, concor an o m-

tenda de oxigénio, metabolismo basal, etc.
t�iramente com o parecer'

. BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
do Ministro da Fazenda, Ie- turos .

Obstetrícia

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

, Cirurgia

dos soldados expedicioná
sepultados
Militar de

•

--------...,..,- -

I r

Gillcrologia.

..

vado em forma de sugestão,
Ca'mpanha Nacl"unal de ao Chefe do Govêrno, No'. COMPLETOS SE�VIÇOS DE. LAnOR�TóRIOv

. _ . (exames de sangue, urma, escarro, fezes, secreçoes, etc.,

E' G··
sentido de nao procrastinar e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi-dacandáríes rafuítes a solução da questão, o,ti- dês). E,úime de material para o diagnóstico do câncer fe-
tular da Pasta do Traba- minino, pêra citologia" biópsia, e, cólposcopia, "

.
,

' lho aconselhou que fossem
.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE' ANESTE-

Ginásio Antonieta de ·,Barros I �omeados técnicos em Pre- SIA POR GASES (Foreggcr) .

'

ANO LETIVO DE 1954,· .

'

vidências Soêial para el�- O.GABINETE DE RAIOS X E O LABORATóRIO
cidar completamente a ma-' ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS NO PE-
téria, RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

./

A V I S O

A
'

t tido conhecimento INíCIO DAS AULAS: dia 4 de'março. .pos er
. '.,

. MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26.de fevereiro. So-
da sua presença no Ministé-

! mente para maiores de 14 anos, que tenham ocupações
rio, -a reportagem não mais durante' o dia.
eomf.guiu localiza,r Duque I EXAME DE 2a. ÉPOC�: Dias. 16 e 17 de fevereiro.
de t.ssis. E o ministro José EXAME DE ADMISSAO: DIas 18, 19, 22, 23 de'

A:néri�o, com qÜe�n tam-, feverFelil'{):", '}'
-

'1+0'''' d' fe''ve'1'0.:1'0· 'd"e 1'9:54.' . ,. �.
" "

, ' .

�. onanopo iS; - 'e' ".

hem tentamos nos comum- Luiz S. B. da T1'indàd�
cal' tm sua residência, não I

Diretor
pode' atender-nos,. visto ter, I
seg,mdo dalí nos infOlma-! -�----"---_._-------------

ram, chegado um pouco in-

Ad· d C'
I .'

ddi�,p(,sto em casa, tendo 10- ca ella· e OlerC10. e
go em seguida se recolhido

se.no leito para repousar. anla
'

alariDa
EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL

. BÁSICO

Inscricão: de'lo a 15 de fevereiro.
Realiz�ção dos. exames: Última dezena de. fevereiro.

/ EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Inscricão: de lo' a 15 d-: fevereiro...
,

,

Realização dos exames: Última' dezena de fevereiro.

'MATRICULA AOS CURSOS BÁSICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

Durante o mês de' fevereiro.

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

- O 19 horas.
..

Serviço de Alimentação e

Pí'evidência Social (SAPS)
recebeu mais uma incum

bência que lhe foi conferi
da por lei j� sancionada pe
lo Presidente da República:
a de.prestar �ssrstência ali

mentar aos contribuintes
de institutos e c�ixas. Para
se desincumbir da tarefa, o

SAPS contará com a reser

va de 3% sôbre o.valor das
/

\ contribuições arrecadadas
..Ontem, . segundo a nossa .pelos Institutos, Caixas de

rf:portagem con�eguiu apu
nu', o agitador �Duque de

ASEis, que vem prejudican
do toda umà população e o

pl'óp!io país, para satisfa
ç:ão de interesses pessóais
subalternos, esteve no Mi
nistério da Viação. Todavia,
nada transpirou da palestra
que êle teria mantido com

i.1 ministro José Américo.

Apost:ntadoria e Pensões e

deverá instalar uma Del�

gacia elrt cada capital de
Estaao.

'Atenção
Casa de família, aluga-se

quarto ,com café pela ma

nhã a rua Conselheiro Ma·

fra n. 93

\

).

Soirée' Carnavalesca DO .Lira i��1�A�:���-
;' FANTASMA"

praias.
b) -As embárcações que·

se di�igirem às praias
Instruções para o tráfego

' deve�ão fazê-lo, nos lu�
de qualquer embarc�çõe8 gares menos densos de Acham-se abertas a par-
nas praias d.e banho: banhistas, e em marcha til' de 1o� de Fevereiro a 31

1. - Visando coibir abu- vagarosa, �m direção
sos, que. n,ão só moles:, perpendicular, e com o

tam os ba,nhistas, como máximo .cuidado para
"

em inúr:n'eros casos re- ,evitar acidentes. tarina, as inscrições para a

presentam a m e aç a s 2 - Os infratores da pre- matrícula ge candidàtos a

contra ,�s suas vidas, o , sente Órdem ,serão pu- Aprendizes Marinheiro, nas-
Capitão do� Portos. do nidos severamente de cidos entre 2 d� Fevereiro
Esta�o,<det�i�ina q4;e: 'acôl'do có� o', RC.P. de 1953 e 19 de Fevereiro

a) � Fica
"

expr�ssamlmte l (Régulamento '"da Ca- de 1938.'
proibido O tráfego de ,pitania dos Portos). As informações poderão
qualquer eÍnbarcação à Ruy Guilhú'l't Pereira de ser, prestadas na referida
motor, a re�o ou à ve· Mello Escola, Prefeituras, Capita
,la, dentre'de u�a faixa- Capitão de Mar e Guerra }lia dos Portos, sua Delega-
de cem' metros de lar-' '..,.... Capitão dos Portos. cias e Agências.

.-

r·

Pr'omovida Pel� f SOCIEDXDE CATA
RINENSE DE ESTATISTICA, realiza-se sá

bado, dia' 6, a soirée 'c�rnav�lesca com que:

aquela entidade participará dos folguedo� co

memorativos do Rei Momo, no Lira Tênis

Clube" f'om início às 22 horas.
As mesas, ao preço de Cr$ 5Õ,oo, acham

;;e à venda 11a Relojoaria Muller, à rua TRA
JANO.

._----,--

Convite
MIGUEL DAUX ELIDIA BOABAID DAUX
José Carlos B. Daux e ,senhora, Miguel Hermínio

-Boabaid Daux, Luiz Elias B. Daux e George Richard B.
Daux, filhos de Miguel Daux e Lídia B., Daux, tem o

grande prazer de convidar aos parentes e amigos, para
a missa em ação· de graças 'que mandàm celeorar, dia 5
sexta-feira às 8 horas, na Catedral Metropolitana; pela�
boJas de prata de seus queridos paes.

.

.� "ttNdflJ, D...... "" •.•.•••�•• 1"'<-:-\i I.QNI�a. CUI c.u'.-4..
rIU """M.. , ".OU'1IM ."" ,

..� �

RECIFE, 3 (V.A) - A

propósito de um avião "Ca

taJina", qu'e desceu no aero

porto de Recife, inesperada
mente, a 16 de janeiro últi

n1G, um vespertino publica
,

a �eguinte versão: o apare-

�ho, naquele dia, voava a

de� milhas do porto de Re

cife, guando foi localizado

P€ lo radar da Base Aérea
de Ibura. Dada, intim�ção
para ,aterrissar o mIsterioso
àfarelho coJ1f:inuou a sua

r<'Ía. As sirenes do aeropor
to deram o alarme e dezoito
aVlões de caça levantaram
vôo a fim de interceptar o

"avião fantasma", obrigan
du-o � descer em nos&a pis
ta. Na ocasião foram pre-

' __ .' -�'� •• -
-- --._--------_. o _ ..

MINISTÉRIO DA MARINHA

CAPITANIA DOS POR
TOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

gura aQ longo

sos quatro tripulantes, .os

Lotes a venita·�
Últimos lotes, na praia da Saudade, 'em Coqu�:ros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400 !lletros quadrados, se1:
vidas de agua encanada e luz.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

qlwis foram enviados ime

diatamente ao Rio de Ja-
neiro.

das

Pr€!'ume-se que hajam
altas. patentes militares en

\'nlv:das no,caso. As autori
dadi's negam-se a revelar os"
nomes dos contrabandistas.

àe Março do corrente ano,
na EséQla ,de Aprendizes
Marinheiros de Santa Ca-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• F'lorianôpolis, Sexta-feira, 5 de Fevereiro de, 1954
------------------------------�--��------

U ESTADO
--

'Á

•

/

1954
, .

é O ano que marca o 30� aniversário �à ativi dade comercial em Plorianôpolís da firma .

proprietária de A MODELAR, e como início das comemorações que serão

diversas, está sendo realizada

<. \

Com· es seguintes descon"tos:
'.

--..".., . __ .

em maillots -- shorts -- calções _. camisas -- calças sport -- ternos de verão /

.

__

15'I.
.
em� ·08 "lindíssimOS vestidos . de . algodão, linho e seda.

/

.

·

....

·:,.. ;s .- o': .�':<:. J. .
., '. \ �" r-

.

no l11a�n�i����t�q�e de bju��� e s��s de ai godã�, organdí: linho, seda, renda, etc.
.. ';

:
-

�'"
. ;;!;.:���

J.
�

- !<o

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite. ,

/

em tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse des conto formidável representa fielmente
a deci são de acabar definitivamente com a secção de sedas. /

DÉ 10 A 30rDE MARÇO:

Venda excepcional de 500 conjuntos de. f91- ,
DE IODE ABRILA 30 DE JULHO:' (

. -

, (�.-;- .. ': chões e travesseiros DIVINO com roitJo de des- '.
.

',':'. '. ," ...
'

•

.? .

-

A mais- gigantesca venda especial por' preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS A� MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no- .

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA-·
,DAS. "

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!') _

,
.

\ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7Florianópolis, Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 1954
----��------------------�� ---------------------------�-------------U ESTADO

E D I T A L -, Venci -..
:" I'

mos P. Deferimento. Bigua- JUIZO DE DIREITO DA I tecentos cruzeiros).
" E pa- _

e .e
çu, 7 de janeiro de 1954. COMARCA DE TIJUCAS h h

.
um terreno de fachinalcom t JUIZO DE

. ra que c egue ao con eci- ,

(Ass.) Oswal Pereira Baí- I t d
.

t d
I uma area hle 5.000,000 m2 COMARCA

luen o os \ ln eressa os e' .
.

.

EDITAL DE CIT,AÇÃO xo. Selada com elfstampilhas, Edital de praça com o pra I
•

.

1
. 'I

tendo um pequ.ena engenho
,

� , -

, nínguem-possa a egar 19no-

COM O PRAZO DE TRIN-
.
estaduais no valôr de Cr$ zo de trinta dias I A'

.

d di
de serra, madeiras dé lei e Edital de leilão, com o pra- tando com terras da execu-

, •

.
, ranCla, man ou expe Ir o .

TA (30) DIAS 3,50, inutilizadas. Em dita O Doutor Clovis Ayres presente edital que será a- I
de qualidade, um pínheral zo de' vinte dias fada. Em s�ida nova li-

petição foi dado o seguinte Gama, Juiz de Direito da f' d d dê t J'
para corte, 3.000 aproxima" \ nha em direção Leste-Oeste,

lxa o na se e. es e UIZO,
.

.

-

O DOut01' Abelardo Costa despacho: A Como requer, Comarca de Tijucas, do Es- no lugar do costume, e por d�mente, �a pastagem pro- O doutor Clovis Ayres com 20 m. de extensão, fa-

Jui.z de DÜ'eito da Comer- designando-se dia
�

e hora -tado de Santa Catarinav na cópia, publicada uma (1)
vida de agua abundante, _

Gama, juiz de direito da co-. zendo limites também com

c� de Biguaçu, do Estado para justi!icação, ciente o forma da lei, etc...' vêz no Jornal "O ,ESTA-
terreno de planta cercado' marca. de Tijucas, do Esta ... terras de propriedade da

de Santa Catarina, na, fór- Dr. Promotor Público. Bi-, FAZ SABER aos que o DO", de Florianópolis. Da-
em parte, casa residencial do de Santa Catarina, 'na executada; a Leste extrema

1na da Lei, etc.. guaçu, 8�1-54. (Ass.) Abe- presente edital virem ou ,de- -Io o passado nesta cidade
confortável com agua en- forma da lei, etc. com terras de herdeiros de

lardo da Costa Arante, Juiz le conhecimento tiverem, de Tijucas aos trinta dias d
canada, situada na Colônia

�.'
José Luciano Gonçalves,

Faz saber a .todos Os que de Direito. Procedida a jus- expedido nos' autos número
o

Leopoldina - Alto Bígua- Faz saber aos que o pre- numa linha que vai até o

o presente edital virem ou tificação, foi esta julgada setenta e um, de Ação Exe- mês de' Janeiro do ano de çu. I sente edital virem ou dêle Rio' 'I'ijucas; ao Norte faz

dele conhecimento tiverem por sentença do teôr seguín- cutivácmovlda por Senator. mil novecentos e cincoenta Tratar com o proprietá- conhecimento, t,iveyem,' ex- frente côm o Rio Tijucas; a

que, por parte de LAURIN- te: Vistos, etc: Julgo por
Batistotti contra a Firma e quatro. Eu, (a) Gercy rio - Wilibaldo Desehamps. pe�i9.o ,nos, 3l!tOS n�ero Oeste faz extrema com ter

DA MARIA DE JESÚS, sentença a justificação de "Indústrias Reunidas Rosa dos Anjos, Escrivão, o-dati- -
. �- .' _

.

_
quatorz�,�de açãO'exe$_uti�-a ras pertencentes a Joaquim

por seu advogado Dr. Os- fls. produzida pela Autora' SIA", que se proç�ssa pe- l�gra{er, con�ed e subscre- Parj:lcloaçaO movida p()r ,rrerôtlim�" Li�-I Geraldo,
numa Iínha que

wal Pereira Baixo, lhe -foi Laurinda Maria de Jesus, rante êste Juizo'e cartório VI. (a.) Clo�ls �yres ?oma Carlos Angei� Fedrigo e �olfo, R�sa contr�' a Firma vai dó Rio Tijucas até a es-_

dirigida a petição do teôr para que surta os seus de- do escrivão que êste subs-
- JlIlZ de Direito, Esta con- Senhora participam ao seus In?ustrlas Reunidas Rosa trada geral de Ribanceiras,

seguinte: _ Exmo. Sr. Dr; vidos e legais efeitos. Cite- crevo, que atendendo ao
forme o original afixado na parentes, amigos e pessoas

S. A.", que se processa pe-I
avaliado por -

C�$ 5.000,00.

Juiz de Direito da Comarca se os confinantes do imó-L que dos referidos autos sede dêste Juizo, no lugar de suas relações, o nasci-,
rante êste Juízo e cartório Uma casa de materiàl, em

de Bíguaçu. Laurinda Ma- vel, bem' como o' Dr. Pro- consta, por despacho profe- do costume, sobre, o' qual,1 mento de sua filha CAR-. ,do escriv�o que êste. subs- , p_:rfeito estado de conserva

ria de Jesús. brasileira, sol- motor Público, mediante rido aos 29 de Janeiro de me reporto e dou fe.
.......

. ME� �UCIA ocorrid� dia \ dos refendas autos consta, I ç�o e coberta de telhas, ser

teira, doméstica, residente, mandado. Para ciência dos 1954, autorizou-a venda, em
,.

' Dat� s�pra '.9 Escpvao: 127 ultimo na Matermdade
. creve, que a�enden�o<a_? que' vindo para residência, ava-

e domiciliada na 'localidade interessados-Incertes.vexpe- hasta pública, ' dos
.

imóv�i� (}e.rçy ,(igs.,.;f\nJo�., ';�.,' "Dr. Carlos Corrêa"; ,,' .'d��enove dlaS,?9 �es de liada por Cr$ 1.5.000,00. Ou-

Inferninho, Municipio de ça-se edital, :n;'l Jo�qja \;flo abaixo descritos, eom' suas s-:
"

" J;, ';'
.

.,� dez6!ubro �o ano de:'ini.l no- ira casa de material em

Biguaçu, por 'eu advogado art. 455 § 1,'00 ,.céa
'.fe ,e,p.�t;yi;� àvaÍiaç�es; PÓ';, ,.c'. .. 1;. ;'. .

.

.

.

.' • � .� .. ,' :v�'�f:o. ,�"cim;"o...'�,'� ,��" perfeito estado de con';'rva-
·

��;.,a::Ç�:o'd!";:!� c:� :�;:���Vi\��.';:.'·· ��::� ::�:n�e:ad:ec:t��b�: lavi.-MII.'; "brJ llletckl» :::;t;i����:,r.;��,::::: ;�::o: c;::':!:i���:�';::
tarina, vem, com fundamen- Abelardo da Costa Arantes, prego de venda earremata-....

Iescrítos, com suas. respec- �lada por Cr$ 8.000,00". 'E

to nos artigos 550 e 552 do Juiz de Direito. Para che- cão, a quem mais der o
.

RAPIDEZ - (";)NFORTO - SEGURANÇA ./

tivas 'avaliações, pertencen- para que chegue 'ao conhe-

Código Civil e segundo as gar ao conhecimento dos maior lanço ofer.�cer, _ ací- Viagens entre FLOR�i�'{OFqpS e .RIO DE JANEIRO tes à executada, que serão cimento de todos 'os interes

régras dos artigos 454 e se- interessados, passa o pre-
ma da respectiva avallação'

I
'

. E�:a��::.,' tllterm�c,har"las em, ,ltaJaÍ-e Santos, sendo levados á uúblico pregão de sados e ninguem possa ale-

_ . ';teste últirrio apenes pára o ovim t d
."

'd

guintes do Código do'Pro- sente edital com o prazo de pelo porteiro dos auditórios,
'

' !S
J,

m vlmen o e passageiros., :)1'0 - espacho proferido aos ,�ar ignorâncta, mandou ex-

cesso Civil, propor a pr:.e.- trinta (30) dias, publicado )u quem suas vezes fizer, ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
- veru:la e

-
arrem,atação,_. a 'Jcdir o presente edital, que

; sente ação de usucapião, e afixado na forma da lei no dia 12 de março p. vin-
quem mais d�r e maior lan- ;<.>rá afixado na sede dêste

provando, mediante prévia Dado e passado nesta Ci- douro, ás 10 horas, no 10-
I

.

Tabela dp saídas prevista panl JA.NEIRO e FEVE· ço orerecer! pelo porteiro Juízo, 110 lugar do costume,

f 1·
I RElRO' de 1!)54: 1 d't'

.

justi icação, o seguinte: 1) dade de Biguaçu, aos vinte c:a em que se reahzam as

os au 1 OrI9S Ou quem suas e, por cópia, publicado uma

Que possue por si e por e séte dias do inês de 'ja- ven�das em hasta pública,! IDA VOLTA
vezes fizer" no dia cinco de � (1) vez no jornal "O Esta�

seus antecessores, ha mais neiro do àno de mil nove-
determinadas por êste JUi-11 Fpoli,� ltajaí Rio Santos

março p,; \7.., às 10 horas, no ,.do", çle Florianópolis., Dado

de trinta anos, pacifica, centos e ciquenta e ,qua- zo,_ 'á porta do edificio da
local em que s� realizam as

.

'ê: passado nesta cidade de

ininterruptamente e sem troo Eu, Pio Romão de Fa-
. PrefeituraMunicipal. Des- '

7/2, 12/2 13/2
,vendas' e'in'< ,llasta pública, Tijucas, aos quinzeY dias do

O
. _ ti'

-

l'
-

d '.,
16/'2

:le.terminadas por e"'ste J'Ul'ZO,
'",

d
. . d' 'd

pOSlçao, um err'eno na 0- ria, Escrevente Juramenta- CrIçao e ava laça0 os lmo- 18/2 i 23/2 24/2
!fies e JaneIro o ano e

calidade Inferninho distri- do, no impedimento ocasio- veis que serão levados á 27/2
,

às portas do �difício da Fre- .mil novecentos e cincoenta

to de Guaporanga, Muni- nal do Escrivão, o datilo- �raça: _ "Um terreno, si- J

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

cipio de Bigúaçu, de fórma grafei e subscreví. tuado no lugar Timbezinho, .

Horário dI:! saída: -::le Fpoíis., às '24 hora�
Jade. Desérição e avaliação jos, escrivão, o dactilogra-

regular, medindo 1100 me- Biguaçu, 27 de janeiro de distrito de São João Batis._ta, do F.io,
(

às 7 horas
dós imóveis que serão leva- i:ei, conferí e subscreví. (a)

_�
tros ao Norte, onde, con- 1954.

' ,desta Comarca, com 12,45
dos a _l�ilão; "Um terreno, Clovis Ayres Gama, juiz de

f
.

Para mais informac.ões diriJ·am-s.e a' 't' d".J d' t't d
'.

I l'onta com' terras de 'A
.

(A) Ab I d d metros de frente.s, por..
,'1 u na Sf e'-I;iO IS 1'1 o e mreito. Está conforme o 01'1·-

_,

.

'

.

rIS- SS. e (L)' o a Cos- :<:MPRtS.t\ N>ACIONAu'DE �{AVEGAÇAO IIOEPCKE �r
>:. "

? tides _Ferreira; 35 metros ta A1'antes _:_ Juiz de Di- 1.100 ditos de fundos; fa-' \'
'.. J., Banstá:; 'gesta comar- r!nal afixado na sede dêste

ao Oeste, Cf1de confronta reito. zendo frentes ao Norte, com -Rua� :Deodoro --, Caixa Pos�Ln,__92 -:- <T�}efone__:, 2.:0?
cal éôili '21:32(m.. e com as Juízo, no lugar do costume,

com o morro do Pavão; Conf�re com o originai �,erras do espólio, fundos ao
- ,

:- ,seguifl.tes:"�fl:oniações:, -sôbre o qual me reporto e

1100 metros ào Sul, onde. afixado no lugar de costu- Sul,com terras de Alvim; I,
I Fre�tes, ao Sul, numa

eX-j
dou fé. Data supra. O escri-

��:�o�� ;i::tot:r;;s m:� m� Escrevénte, Pio Romão :::r�:r!:ir�:st:e�o��::::Terre'OO.S na VI·ta' F·lo-r'·da·
lensao de'38,30 m. na estra- vão: Gercy dos Anjos.<. ,

tros a Este, onde confron- de Fq,ria.
Leonardo de OlIveq'a e a ' '.' I :" "

�u��i7a�t:s:::�e2�s�:e: �;�:s �:�0:7r�0�:��e:�I'. .'. (Estreiío) '_
'.:_; � E D I T A ... L

citado .terreno para a lflvou- val�ado :por Cr$ 6.:100,000 MAGNIFIÇOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
TUIZO DE DIREITO DA 1 � Duas estações transmis-

ra; 3) Nestas condições l'e- CAOILtAC (seIS mIl e trezentos cruzei- ,

'

LONGO PRAZO SEM JUROS ta. VARA DA COMARCA !:'oras de rádio telegrafia e

quer a V. Exa. se digne de- ,

ros). ·utro terreno, ,no mes- .

'

DE FLORIANóPOLIS'
-

remia, m�rca franceza, tipo

signar dia e hora para a V d mo lti'gar, com 95,7 metros
I

..

Oportunidade especial para aquisi,ção, com grande Q] I

en' e-se f 1 d d d 1 d d 1
ócâta de segunda praça e' J9�2, completas e originais,

·

justificação preVIa, com _.'. I de frentes por 600 d't
....

d
aCII a e, e um esp eh i o ote na VILA FLÓRIDA.

ciência do rE.\.)resentante do Em ótimo estado. Pneus
.

f d f d f
1 os e Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.

, ,��n os, azen o re,nte�, ao Pr,iv:iligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES-

Ministério Público,' ouvin- novo!>" f�ixa ��anca, 4 �or- l�orte, com terras de Ange-, :rAD�O DO FIGUEIRENSE, as.segm:ando valorização'
do-se' as testemunhas abai- tas, radIO ongll).al. EqUlpa- lo Trainotti e fundos aQ

lluedlata.

Jo com economisador "Ru-I Sul, com ditas' de
' C�rlos ,. _

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

plex". Cr$ 180.000,00. Acei- March.i; extremando a Les- i���S�ODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

to troca por carro de mE:- J te t ' d h d' I P h'
.

,

com erras os er elros eça oJe 'mesmo mfurmações a

da, que feita a justificação nur valor. ,de José Soares e' � Oeste \
� .

da posse e julgada a mes- I Rua - José do Vale Pe:. com ditas de Francisco Ba"'I'
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA

ma, se digne. V. �xcia. man-" reira 'i/O, próximo ao "�o.- tistotti, avaliado por .. _. . . .

,LTDA. (SUBRAL)

d't f
r LI' p. CI 1.. "

-,

Cat�rina, na forma da lei, cimento de todos mandou.

ar CI ar los con ronta(ntes 'I elros rala ll.l;Je. - Cr$ 1.700,.00 (hum mil e se- Escritório'. Ed'f'
-

1 lciü Sã.) Jorge,_Sala 4 - Fone: 2-1-9-2, ",tc. d'
.

edl'tal

conhecidos e por edital,
'

,�xpe ir o presente

Cl?m o prazo de tri�ta dias,
os interessados ausentes e

descohecidos para acompa

nharem os' termos. do pro

cesso até final, sob pena de

revelia, contestando,' se ti

verJm o que alegar, dentro I
do prazo da lei, julgandO-I
se afinal, procedente a acão '

e expedindo-se o comp'et�n- I
te mandado para 'a transcri- ,

ção no registro de imóveis I

da sentença que atribuir a '

S 1· t d ,.

. I
up lcan e o omllllO do re-

·

ferido �erreno. Protesta-se'

.pelo depoimento pessoal de

_E D, I T A L D
-.'

I
'

JUIZO DE DIREI'.fO DA

COMARCA DE BIGUAÇU

/

DIREITO DA da geral de Ribanceiras se- ,/

i
'

DE TIJUCAS
I
guindo para Leste numa ex-

tensão de 100 m. e confron-

\

xo arroladas, que compare

cerão independentemente
de notificação. Requer:_, ain-

!eilã? com, o pmzo de dez em perfeito estado de con-

"

_, .�.�' dias' 3f'rvação é usadas, avaliadas
, O d�ut'o'r Manoel Barbosa
de Lacerda, juiz \ de direito
-la 4a. Vara em exercício do

por vinte mil cruzeiros. Di':

t0S bens foram penhorados
à Casa Dois Leões Limita-

,!�,rgo rtE:' juiz de direito da da, na ação executiva que \
�a. Vara da comarca de Flo- lhe move Tatsuji Tobo. E,
l'ianópolis, Estado de S�mta para que chegue ao conhe�

Faz saber aos que o pre

'ente edital,de ségunda pra-

ação, por inquirição de tes

temunhas, juntada de do- I
.

cumentos, perícia e por to-

dos os meios de provas per-
I

mitidos 'em direito. Dá-se a

presente o valôr de dois
mil e cem cruzeiros (Cr$
2.100,00) . Testemunhas:
José JQaquim de Carvalho.
João Honorato" Fêüeira.1Francisco Jacinto. N. Têr-

1

tez dias vir�m, ou dêle co-

que será afixado no lugar
co costume e publicado na

forma· da lei. Dado e passa

do nesta cida'de de Floria-
.

"

llópolis, aos vinte e um dias
.'

;.10 n1ês de jáneiro do ano

..

�a e leilão com o prazo de

ahecimento- tlverelu,que, no
!ia'cinco de fevereiro, pró-

•

<i_mo vindouro" às 14 horas,' '1
' ,

,

c.e mI novecentos "e cinco-
"

frente dó edifício do Palá� cnta e ,quatro. Eu, H_ygino
�io da' JU�'tiÇ�� P'ra�'a Pe- Luiz Gonzaga, escrivão, o

:eira e Oliveira, o porteÍl'o ,subscrevi. (Assinado) Ma

,�o<, auditórios d� Juízo, tra- 'noel Barbosa de Lacerda

réÍ a público pregão de ven- juiz de direito da la. Var�

quem queira- contestar a

:ia, arremat�ção e leilão, à ,'m exercíciú. Confere. O es�

. loem mais der e maior lan-
I
CriVa0: Hygino Luiz Gon-

';0 ;)fer�cer, o seguinte: N., zaga. (

,Dr�" Alyaro 'de Carvalho,

"
--,--------- .._::�I.

�:.=.:::-:-::---_=?'�._._,---,-_.. _� /' ,_._--- ,-,_ .. ,

'

---.....'777 >�-< r\�\-�--.,;;.
.. ·j

� ��

Desped�-se dos seus clientes e amig'os, e comunica
we t�ndo seguido para o Rio de Janeiro onde perma

Ilec�r� d�rante o ano de 1954, fazendo Cursos de Es�

peClal�za�ao, está ao inteiro dispôr no que' permitam os

,eus lImItados prestimoso
.'.:"".�.-.

, .. .' ..
-

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

,"\
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.s, E. S. C. -!Novo Diretor, do Insti-
'á�i:: :u:e:=:;�n;;::l�:�! Jardim da '(DrADela "Iorito Braga» " tuto de Educa ção
o sr. Irineu Bornhausen, .

9 10 d F
. I, Pelo govêrno do Estado I empossado, em data de hoje,ANO LETIYO, DE 195,4 I . e e evereiro,

'

'

lançou o pamlelepidedo MATRICULA d 8' 12 h ---1.fOi nome\do para o cargo no cargo de Diretor do Ins•.
,

,

,

' ,as as o�'as. d d' de l ti t d Ed
-

C '1'
.

fundamental da estrada'S. 1 � As. aulas terão início" 3 Os Pais que não 're-
de iretor o Instituto e tEltu °d el " ucaçao elh � egio

José-Santo Amaro. Come-, :,
di 4 d M 'I �

trí 1 Educação e Colégio Esta- sta ua Dias Ve o.

, . .
" I \

no ,Ia. e, arço -servarem a ma rlCU a _,
•

'

cando no limite com Floria-
2

'

:'A trf 1 d 1 días w di dual "Dias Velho", o nosso Aproveito a oportunidade
� '-- s ma rrcu as os a u- nos ias acima IS-

'

nópolis. Trinta quilômetros, nos que frequenta. criminados, perde-
distinto conterrâneo, Prof. para apresentar a V. Excia,

ou sejam trinta mil metros
-'

rám o Jardim de In. rão o direito da mes- Orlando Ferreira de Melo. os protestos do meu alto a·

(lineares) de pavimentação fância em 1953 serão' ma, após o início da Entusista do ens,ino, a que" prêço e máxima atenção.
granítica. Tudo arrumadi- I d l' 8

-

l'nscríção de' novos

[se
-dedicou por vocação, in- Orlando Ferreira de Melo

rea iza as nos c Ias J "

nho, fica até uma beleza.
-

_ alunos. -, teligente, honesto e culto, o - 'Diretor".
'

Sucede, p�rém, que o ímpe-j -

4 _ A matrícula de novos novo diretor do Instituto GÓIS DEPOZ NO
to inicial da pétrea obra, I alunos será iniciada tem todas as qualidades pa-

.

I

(como tudo neste govêrno) J gulas, para evitar críticas,

I
'

no dia 11 de Feverei- ra dar ao cargo um desem- PROCESSO SALES

está cadenciado em cama- piadas, como está aconte-
ro e estará aberta atci.l penha brilhante e à altura DE OLIVEIRA

ra lenta. Em marcha SUP0,'- 'l'endo agora. A realidade, '

o dia 13 do mesmo I das graves' responsabilida- RIO, 4 (V.A.) - O gene!'

reduzida. Em passinho, de: contudo, é a (manifesta) i mês, das 8 ás 12, ho- I des que enfeixa. Que a_ po- ral Góis Monteiro foi ouvi-

cágado. Tanto é' 'verdade,
I
intenção de apresentar qual- I raso llítica rasteira, que tanto do às 14 horas de hojt;, na

que, ,sómente Um calceteiro, quer coisa. Fazer movimen-
'

5 _ Fóra dos dias acima tem prejudicado aqueles :.'a. Vara da Fazenda Públi-
está trabalhando. Acontece to. Farolagem. Enquanto o, especificados não se-

'

educandários, deixe o novo ('8', como testemunha no pro-
que, por dia, um homerr. sr. Bornhausen quasi se d d di b Ih

'

I
' rão aten i os os pe- iretor tra a ar com vigor cesso (de indenização} quetrabalhando bem, estende rompe todo, (ao microfône) I rlidos de matrícula 2 patr-iotismo, são os nossos

dois metros (lineares) de "pal:à, em tom' de comício, de novos alunos. votos, aos quais acrescenta.
0S herdeiros de Armando

paralelepípedos. Ora, trin- I
-d:zer das mamvilhas do seu I Pales de Oliveira movem

Florianópolis,' 5 de

Fe-I
mos os de que seja muito

ta mil metros de estrada, govêrno.' Que está' sen'do vereiro de 1954. bem sucedido na sua espí- contra a União, responsabi-
fazendo-se dois metros diá,: I cognorninadoA (nas ruas) Luiz S. B. da Trindade nhosa tarefa. Agradecemos. lizando o Govêrno (do sr,

l'19S, quanto tempo levará
I
como "Governo pedregu- Diretor Ilhe, outrossim; a gentileza Getúlio 'Vargas), pela mor-

a sua conclusão? Sim, lei- ! lho". Que o Govêrno está da seguinte,

I "_"_o_o-a.-o__o comunicação te (prematura), do ex-go-
tor, nada menos que' 15.1),)0 na pedra, e outras piadas,

O T'

empo com que nos honrou. J d d S- P I
dias. Ou quarenta e um anos que o espírito (arguto) ob- verna ar e ao au o e

"Senhor Diretor:
e beirada!l! Será a estrada scrvador do catarinense, I candidato à Presidência da

Apraz-me comunicar a V.
recordista em velocidade" está ferreteando, com [usti- . Previsão do tempo até às República.

. Excia. que, designado por
Todos sabemos (também} ça.: o situacionismo udenls- 14 horas do dia 5. � Na próxima semana, será

I
decreto de IOde fevereiro

que uma obra quando é ini- ta, Quar�nta e u� anos, pa- Tempo -_Instável, sujei- co ano em curso e -portaría tomado o depoimento do
ciada com uma festança da- ra a pavimentação de uma to a chuva e trovoadas.

n. �2' da mesma data, f�l [brtgadeiro Eduardo Gomes.
quelas, é para andar ligei- estrada!'! Papagaio, gen- ':[�mperatura - Estável.

1'0. E sobretudo, acautelada tes'-.. Ventos - De sul a leste, ,

Joaçaba 3 - (O Estado) Eleição, ôntem,
da Mesa da Câmara Municipal elegeu Domin
gos Floriani Bonato, para presidencia; Virgi
lio Grando, para vice-presidente; Alciles Sa

raiva, para 10 Secretário e Albino Sganzerla,
para 2° Secretário. Somente este último per
tence á U.D.N. que foi fragorosamente .der
rotada.

N. R. -=- A derrota espetacular daU, D. I sob os' mais ,difer�ntes 3a. BUM. freseos.
,

N.vemconfirmaroqT�e,hádias, afirmava- -,leU'M'EMO'RA ' HU'-,"�I,'E',mos, quanto à situação de Joaçaba. E' o co- li
meço 40 fim. E' o julgamento antecipado da

I

'

,-' , ,-
" ,'- ,

péssima administração do Prefeito Waldomi- 'I SeU 20·' aniversáriô�'�de' .criarão,'
1'0 Silva, que recentemente, nesta, Capital, ' ' �

and:u âjacl>rr-se do seu enorme prestígio,
I

a Imprensa Oficiát do' Istade
A Imprensa Oficial

dêstel
Revisão Vigilância

Esta�o completa. n�st� �a-_ Waldir de Oliveira San- ,João Rodrigues da Silva

ta, vmte anos de existêneía, tos:' Associamo-nos, com a- .

I Criada' a 5 de Fevereiro lmpressão plausos, às comemorações
de 1934, no benemérito Go- Érico do. Prado Rosa. do 20° aniversário de erra-

I
vêrno catarinense CeI. Aris- Paginação ção de tão importante quão
tiliano Ramos, pelo .De- Pedro Paulo Machado. necessária orgànízação, a-

Expedição presentando felicitações a

Florianópolis; Sexta-feira, 5 de Fevereiro de 19,54 c r e t o nr. 483, teve Filoinena Silva Rocha. todos os seus dignos funcio-
--- ---'--- --,

---

._ ;---;:;-- I
étlmo seu primeiro Diretor OFICINA DE OBRAS nários, na pessôa .do atual

As' eleições nos mUOlClpJ,os
'o nosso colega-de-imprensa Chefe: Manoel Pais de Diretor, sr. Celso Silveira

-
.Iorn. João Batista Pereira, Faria. Sub-Chefe: Iracy de Souza.

r I)c»m�crl�a"dos' <,S'er'a' a ,3' de qU,e exerceu, essas funçõesJ'Romão' de Siquei:ra.
I'" � ate 1950, sempre com o mes- Linotipia

t b d 19 54
' mo espírito dinâmico, com

I
AO'�not

>, HiO'ino Vieira
OU U ro e " -� lT:esma_ capaci?ade de t�'�- Méstn�. f\urin; Marcos Go�

"
, ' oalho, nao medmdo sacpfl- I dínho, ,Contra-Mestre.O TRE de Santa CataIl- j _

(As.) Flavw Tava�es, da cios p:11'a a sua perfeita fi- '"

Cm.te
na baixou a segu.inte reso- Cunha Melo, preSIdente. _nalidade.

,

r

lução: n .. 4927:
-

. I-:lercílio João da Silva Me-

O Tribunal Regional E- deiros. Osmundo Wander�
leitoral de Santa Catarina, ley da !'Jóbl<ega. Josi do

no uso da atribuição que Patrocínio Gallotti. Adão

- lhe confere- o artigo 17, le- Bernardes. Edmundo Accá

tra 'e, do Código Eleitoral, cio Mm·eira. Milton da Cos-
� RESOLVE: ta.

1° - D�clarar quoe a elei- Fui presente: Abe,lardo

ção para deputados à As- da Silva Gomes; prnçurador
sembléia Legislativa do I I'egional.Estado, se realizará no dia

.'
3 de outubro de 1.954.

-

Derrota udenista em
São Joaquim

São Joaquim 3 - (O Estado) Partido,
Social Democrático elegeu, ôntem, toda a/Me
sa da Câmara Municipal.

,

N. R. - Diante desse telegrama,
I

que o

nobre deputado Enedino Ribeiro 'há-de achar

um tanto curto e grosso, transparece o que es

tamos anunciando de uns tempos para cá: a

reviravolta política no altivo município serra

no, duramente castigado pelo govêrno, que
abandonoú por completo a' conserva das estra

das, apesar de lá haver .instalado uma inócua
"

Residência. O primeiro sintoma da degringo-
lada aí está. Enquanto os caminhões atolavam
e se quebravam nas crateras das rodovias, o

representante joaquinense, na Assembléia, se
esfalfava por provar que as ditas estradas
eram simplesmente excelentes. Agora, no' le
gislativo municipal, onde a V.D.N., em 1950

conseguiu a maioria, não obteve ela nem mes

mo um lugar na Mesa, E o S1:. Enedino Ribei
ro ainda fala em se reeleger com mais de
4.000 votos.. .

Derrotada a UDN
Icoccbc.elD

2° - Determinar que, na

mesma data, se efetuem as

eleições para vereadores às

Câmaras Municipais, ex

ceto para as dos municípios
criados pela lei 'n. 247, de

30 de dezembro de 1948.

Reabertas as ins
crições aos, VtS-

,ftibolares - ,

Consoante determinação
-

.

do Exmo. Snr. Ministro da3° - Determinar, ainda,
que, naquela data, se pro- Educação e Cultura, foram

..
'

cedam às eleições para pre- reabertas as inscrições ao

ú:itos e vereadores dos mu- concurso de habilitação 'pa"
nicípios criados rj�las leis ra

- mat:rícula Inicial aos

nrs. 133, de 30 de clezembro cursos de Farmácia e Odon

de Ü)5S (promulgada pelo ,tologia. Os interessados_po
presidente da, Assembléia derão obter maiores infor

Legislativa), e 1.022, de 31 mações ,na Secretaria da

àezembro de 1953.. Faculdade local, à rua Es-

Publigue-se.
Sala das Sessões do Tri

bunal Regional Eleitoral,
Florianóp.,_-:":s, em 28 de ja
neiro de í954.

teves_Júnior n. 1, devendo
as inscrições ser' encerra"

das impreteríveimente no

próximo dia doze do cor

rente.
_-' ------

Loteria do Estado'
9.8S6 - Cr$ 200.000,00 - Itaiópolis
5,823 - Cr$ 15.000,00 - Canoinhas

1.693 - Cr$ - 10.000,00 -, Joinvile
'2.955 - Cr$ 5,000,00 - Florianópolis
12.495 - Cr$ 2.000,00 - Tubarão

TIM • • Q

Carlito Zaia.

-ComíJ}tsição Manuàl
Franéisco José Vieira

Mestre. Juvenal Vieira da

',' Rosa, COI;J.tra-Mestre.
, ImlJ1'essão

I José Cabral da Silva.
, Encadel"nacão

I J�ãQ .Mm:tinho· Qa Silva,
Mestre. Maria Cordeiro Du"

tra, Contra-Mestre.
OFICINA FOTO-GRAVA-

i

.

çÃO
! Ch,de: Doralécio Soares.
I
Aurino Honório da Silva, '

Contra-Mestre. Jornalista CELSO SILVEI-
OF-SETT RA DE SOUZA, atual Di-

O�niido Souza, Mestre; ,l'etor qa Imprensa Oficial
1\ntôrÍiô Manoel Setubal, do Estado

Contra-Mestre.
OFICINA, MECÂNICA
Paulo Silva, Mestre. Ot

tomar 'Pedro Hermann,
Contru-,Mestie.

Apesar de serl a Impren
sa Oficial uma repartição
pública, não se tem restrin

gido a meras atividades'bu
rocráticas, mas se tem fir-
mado como padrão de tra-

.Fundição balho honesto, além de or-

Dotada de requisitos mo- Hermógenes,Amaro Pe- ganização industrial mode-
dernos, a Imprensa Oficial reira. lar.
está assim organizada, ten- DIVERSOS SERVIÇOS Em grande parte deve-se
do à frente de cada divisão, Escritól'io, o admirável surto, de pro-
profissionais competentes Vanda Maria Luz Souza. gresso da nossa Imprensa
que seguem à sabia orienta- POTta1'ia

'

Oficial à capacidade dos
cão do sr. Celso Silveira de Jorge Políbio Coelho, ,Jornalistas João Batista Pe-
Souza, coadjuvada pelos di- Servente. reira, seu primeiro Diretor,
nâmicos auxiliares Waldir S�éção C-ome1''Cial e Celso Silveil'à de Souza,
Grizard, redator

-

do Diário Deolinda Maria_ Bitten- atual Diretor" com a col:r-
Oficia( Déa Cunha, oficial court Kurschus. baração honesta e capaz de
Administrátivo e Vanda Bibliotéca todos os seus funcionários e

Vaz Viégas, escriturária. Dionisía Silva. operários.
A organização da LO.E., Enfel'maria No registrar tão significa-

está, pI'esentemente, assim Olímpia Ferreira. '
, tiva efeméride, levamos aos

distribuída:, Alrnoxar�fado que l�ourejap1 na Imprensa
OFICINA DE' JORNAL Chefe:' Paúlo Prosdóssi- Oficial as nossas efusivas
Chefe: Lindolfo José de mi. '

I congratulações, reconhecen:Souza. Sub-Chefe: Euclides i Em�acot�mento do o esforço c0l?-tinuado que
Schmidt Júnior. I Herondma SIlva

carva-1tem tornado possÍ\:el o no-

Linotipia lho. tável desenvolvimento de
Orlando Teixeira, Mestre. Limpeza I tão útil reparticão, confir-

Eduardo Teixeira, Contra- Virgilino Antônio da Ro-
.

mando os alevan-tados senti- I
Mestre. sa. , mentos de seu idealizad0r. I

Jomalista"JOÃO BATISTA
PEREIRA, PTimeiro Dil"e
tOl' dct Impl'ensa Oficial do

Estado

,

TEM RAZÃO

Tem razão. O circo está na terra. Chegou há
muito tempo! Até já' festejou o seu 1.095° espetácu
lo. O barracão, no primeiro' dia, ficou superlotado.
Depois foi enchendo o povo, que o abandonou por
inteiro. Agora só dá função para a claque. Entre os

-

seus - artistas, merece destaque o guaiba K. Veíra.
Como a sessão é só parà os penetras, até êle faz a

, sua ponii1l,ha. Conta a históría de um toni que não
teve amigos como os tem o filho do dono do circo.
O pobre to.ni era pobre mesmo. Para conseguir um
diploma por outra escola que não a tal da vida, tra
balhava até 16 horas por dia. Os poucos 'amigos que
o cerCavam eram verdadeiros amigos dele e ,não da
situação e da cal'teim dele. 9 que' coilseguiu s'er na

vida, deve-o ao seu esforço, ao seu trabalho e ao

seu'l estudo. O dinheil'O não o improvisou líder e es-

tadista, durante um baile exótico!
. ,

DATA ERRADA

O ex-diretor da -Penitenciária, em virtude " da
sua permanente atuação como jornalista de comba
te, teve a sua administracão sempre aberta à fisca-
lização de todos.

,�
-

A todas as críticas deu cabal resposta. Po� mais de /

doz,e anos e:){erceu o carg'o e dele. saiu tã'o pobre quan-
to para ele entrara, pois que, na verdáde; os seus

vencimentos -filaI bastavam para cobrir os seús en

cargos. Querem, agora, passados mais de tres anos'

'do dia em que se exonerou, enfeitá-lo com a pecha
de' desonesto. lVludem a data e, s,e quiserem, entre- ,

guem o título ao governador Irineu Bornhausen,
cllja fabrica de papel, em Canoas, distrito de Pal
meirqs, em Lages, se ,locupletou, durante meses a

fio, dos serviços das máquinas do Estado, desvjadas
do emprego público para oxiliaTern a fartura partk.
cúlar do h\':,nestíssimo governante!!! E não se' es
queçam de guardar este recorte para que, na pró
xima festinha de aniversário do govêrno, dele use

o governador para se queixar das ofensas que lhe
são atiradas, esquecidos de que, como é sabido,
eles não ofendem ninguem ...

FALEM OS NUMEROS
•

Sim, que falem, mas não mintam. 'E�r� "�s 33-
pontes constnLidas pelo 81'. Irineu Bornhausen, se

gundo urna das su'as'mensagens, estão duas que me.

recem fotografia especial: uma, lá em Canoinhas e
,

que ninguem não viu e a do rio da Madre, na es

trada' Florianópolis-Laguna. Esta última, hâ poucos
dias, festejou o seu 18° aniversárió de inaugura
ção ...

_. -";.'-� >
.. -'1" ,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


