
'Amea�a·à Vida de Elizabetb II
"Autorizado. Recomendo- !Adelaide. Ivom Green.de-j disse o chefe de Policia." , nem como chegou ás suas

me seja presente uma re:: clarava aos jornalistas que ° texto da carta
.

amea- mãos. Sabe-s� rtão obstante,
1ação de todos os que ser- está 'considerando "muito çadora foi revelado hoje pe- que quem a escreveu afirma

. ..J'I"

vem no Escritório Comerv ' seriamente" a mencionada lo diário "Truth"
-

e mais haver trabalhado para "Fi-
cial de Nova Iorque". I carta, que, escrita em in- tarde confirmado pela poli- d�ck". .-

SYDNEY, Austrália, 5 glês, foi recebida no ulti- cia de Adelaide, Green, dis- C. H. Fidock secretário
(U. P.) - As autoridades mo fim de semana em Ade- se que fqJ postada em Mel- da South Australiam Rail

policiais revelaram que es- laide. burne no ultimo fim de se- road Systern dec:firou que,
tão investigando cuidado- Segundo declarou Green, mana, mas as autoridades em sua opinião, o autor é
samente a origem de uma é possível que' a missiva ha- policiais se negam a reve-

I
um alemão que contratou ca nas. ultimas quarenta e

, �arta em que são proferidas ja sido escrita por, um imi- lar quando, a .receôeram há dois anos na Alemanha. oito horas.
id d t 1

-

b Ih' AmarICGDO. 'I,-ber..
va dos a leilão ante-ontem,

ameaças contça a Vi a a gran e a emao que tra a a ti ti I:
rainha Elizabeth II, enquan- como foquista em uma em- Va' rg'a5 Q S b

. tendo o Banéo ao Brasil,

to 50 mil australianos acla- presa ferroviaria, cujos res-

'

. uer . a e·r tado na· Tcheco- principal. credor, p��ido
mavam nas ,ruas desta cída- ponsavels afirmam que é

qUInlos Irabalha'm em' N. -Yo rk
I�SV!lqD·la 1;.�:�er;:Sci�i�::�, aod�::i�o�de a jovem soberana. possivel que seja um "dese- "

feito pela importância ele
No momento em que a quilibrio mental".

"
o. VIENA, 5 (V. A) - A sete milhões de cruzeiros. °

rainha e o duque de Edim- - Meus homens não RIO 5 (V A) E' J'
, ..

- m
:

ao Escritório-tte'Pr?pagan- le E"scritório, que se ressen- rádio de Praga anunciou. princ, ipal diretfl' &1 "Mag-burgo compareciam a um deixam pedra sobre pedra face de uma ex.posição de '. d'a E
�

C .

1 t d 1 '-I' d( \ e xpansao ,!mercla. e e pessoa especa Iza o, ontem á noite,

lôcãnicamen-I
Navegação" é o sr. Pedro

banquete oficial em Syde- em seus esforços para en- ti d ..

t d T "

r-............_......,_p
. mo 'lVOS o mmis ro ora, do. Brasil em Nova lo.rque I o presiden.�a República te que as autoridades tehe- Brando.

. o chefe de politica de centrar o autor da carta"'- balho, solicitando autoriza- a f d I b .

t d I,

-"'-'-c-
rm e co � orar no mcre-I exarou o .segum e' espa-, cas so taram da cadeia e

-
.

'

B8Od idos(:�DdO his.6- ::;:;;:;:t;��e I�e:;:;ci:d::� mento de aHvidade, claque- eho: ,::�pul�aram do pai, um A saude
rias de balitli�os _ I' "

d Os cegos no Brasil,I��:�de:Oadon9a�t;�am:��:an�f do Papa
'CHICAGO,5 (via aérea) viam amordâçado não esta- n�pera Rma O

d
! � ..... , prisão, em 1950. Trata-se .$1:1:" ;

_ Cinco ladrões deram va em condições de t�anqui-IJulzado. de PQ erao vo.ar de John Hvasta, de 26 anos CIDADE DO VATICA-
, 't' li . ,

grl
, RIO, 5 (V. A) - ° pro- � :�sp�nola Veiga,' o direito d i de idade, natural de Hillsi- NO, 5 (U. P.) __;, servico de

prova ante-ontem a noi e I
Izar as crianças e os ri-

M
�

de uma paciencia e uma tos destas apresentavam o e�o res fessor Espindola Veiga se- "O to uma vez que pelo co- ,de, Nova 'Jersey, a quem imprensa do Vaticano anun-

presença de espírito pouco iisco de atrarir os vizinhos. RIO, 5 (U.P.) -Como rá o primeiro cego no Bra- �Hgo Braille 'é capaz de ler o presidente da Tchecoslo- ciou ontem que lY-mado de

ordinarias das quais foram
.

Nessa situação uni dos sucede todos os anos nesta si! a obter.,« títuio de elei- o (',ue escreve a assina em vaquaí, Anonin Zapotocky saúde de Pio XII melhorou,

1íIuplamente recompensados. bandidos propôs aos seus época, o juis de Menores tor, Há algum tempo o pro- l,"i'as de imprensa, sua inv- pôs em liberdade atendeu devendo esta situação per-
Introduzindo-se na vila de camaradas que acalmassem desta capital baixou exten- pessou.Espindola Veiga

ten-)
crição como eleitor. Com do ao apêlo dos pais. O durar por varios dias.' °

um _jndustrial de Chicago :1S crianças contando-lhes I sas instruções calcada na ta\� �bter o titulo ,el.eitoral es�a. d=cisão ,do Tribunal americano 'fôra
' condenado. ,comunicad�' aerescen t o u

Pl1contraram, apenas- três "história de bandidos". Du- legislação em vigor regu- rerJIgmdo um requerimento Regional, esta aberta a por em 26,de abril de 1950, pOI' que o-Sumo Pontífice des-

ci-ianças adormecidas, sob rante uma hora, aproxima- "lando o c?mportamento de reio codigo Braille. Sua' ta oara os cegos

requere'l espionagem.' O:e.x-s(')ld�d('_ c�nsou bem' a noite passada
a guarda da criada. Depois damente os ladões se reve: menores aos fest�jo!,s�rna- rl'�ten_ção não foi atendi�a; ,rE'�l os seus tít}llos eleito' :?�erisa1t{e�tá\'a e�tu4i.ndo ..'e,�sta Illánnã, confere�ciou
de percorrer a casa_ e -rell- �aram junto ao seu inlantil valescos: ° ato do j�iz, n� pOI:; de acordo a,om a }egEl.

,

·"'JS.' ')
�

: �ri1 .Jjf��a. ('. _:. .. ,·l ..COIl;l os seus' �olabor-ador$.
f - .l_ '1._ la,;itl,. ·em""",'ioro·á os ceb'Ao' <;-_- ,,��. _ ___..__ ',-- ,-.. ' - .

- ,

nir os objetos de valor, os :mditorio, que apre�Bu_;'mui:' 3xp;t;(tsSao..1:!'l': .uma m�!Clla. '" "'! E>�

ladrÕes iniciaram os trabà� to as. 'suas historias. Quan- carnavalesca, pode-se con- que não 'poder' fazer io..

m �r 11·'ro o
�,

U� �IS o:�:sI::t:.b::.::r:o��;:;r":: :':gr�,,;:!:,d:':::acr�::: :::,"':n�,,:::�!�::a:ia;e::: �::��:�P�:'::a:'"�:�1�::
'

..;.
xito. Decidiram então a- Clbrigados a abrir o cofre, ência de, fiscalização come- rios para requerer o seu tí·

�

guardar a volta dos donos que continha mais de qua- ça nos proprios lares e se tl,10.
,

.

'I d 1 d 1 t t'd Não desistiu o prófessm.;, Ti"'I"n.
da vila, mas as crianças, tro mi o ares em notas e comp e a. com as au O_l'i a-

.

ruv, 5 (V. A.) - Está

I
postal foi violada, sepdo re,

.

ções realizadas, as autori-

despertadas pelo barulho, banco e joiascujo valor não des a quem compete zelar yc('urrendo ao S. T. F., des prest,es a terminar o inqué- Hrad� da mesma 69 regis- dades competentes, apontam
-

f 1dI'
- b

' la vez fazendo ver que a lei
começaram a chorar. A cri. era in erior a. cinco mi 0- pe as çlnstruçoes ora' aIxa- rito sobre o ultimo roubo trados, por um valor de 42 como autor do roubo o car-

l d nãn cogitava do tipo da 1e·

I
·

['da, que os malfeitores ha. ares, as. locorrido na Diretoria Re-. mil cruzeiros.
�

teiro classe E, Paulo da
tl"8, se manuscrita ou de im- �.

I • gi�âl, quando uma mala Ao cabo das' investiga- Costa Pereira, que 'trabalha

Sa'Iv'o O A'VI-a'"O'-_ �. ��'el�:�f:::u:g:d��: :;;:�:,Cainbio para a consfrução �:r;,�.arta seção do COrl'eio

'Jl to nVICO de escolher o".
.

1If'
'

.
.

d B N I dR·' As suspeitas contra o

'1�-�
o'.

;.�.;',,(, maildatarios do seu pais, a;; a�e ava e. eCI e ('arteiro, que foram levan-
#11. :"npeíraria manõado de se- RIO, 5 (V. A) - ° pre- I guimento das obras da Ba-

,

jJ> •

.1
- 'c:das desde 9 iníciQ do in-

I' a�
,

d p Dto gUl'nnça. sidente da República de- se Naval do Recife.

Pe a Per IC I '. O. I Não foi necessariõ�ent�i!- terminou à Superintendên- Impre'scindivel ao anda-
'[uérito, cresceram agora

<an1'o, o r'ecurso ao renledI'J
eom -o ultimo depoimento

( cia da Moeda e do Crédito mento das obras o material
'. RIO, 5 (V, A) - ° avi- Hausen, piloto do Ministé- dois .carros de bombeiros e lo acusado, durante o qual

'2gal, pois oS. T. R. E., vem que forneça cOQ,ertura cam- é patent;ado e fabricado ,:,le cal'u eln va'ri'as contradi'-ão PP-FEP, do Se.rviço Na- rio da Educação, quando uma, l}mbulancia prontos d f
_

..- dE>' conce er ao pro essor bial ao Minisi�o da Mari- exclusivamente n- a que I e .�
cional da Malaria, Be- na tarde de ontem, rumava para o socorro� Finalmente, I''I çoes,

echraft, pilotado por Karl de Mang1:linhos para o ae- depois de uma hora e quino
p

.

oha, a fim de que seja ad- país,. atingindo o seu custo

I
O sr. Julio Cesar da Fon-

roporto de Santos Du-
I
ze minutos em que ficou rocesso quirido em França o mate- a 4.339.000 frascos ou-seja . .;eca, pre;idente da comis-

Alvejou � o "Fan- mont,' ,.teve enguiçado 'o
I

sobrevoando o aeroporto,' t T ó.
rial necessário ao prosse- aproximad�mente_230 mil 'São d einquérito, acredita

trem de aterrisagem em pIe-I atendendo às instruções da COO ra. 80 rio \', cruzeiros ao 'cambio oliciaI. mesmo poder entregar o

t85m'a') no vôo, tornando perigosa e 'torre de coritrole, o piloto mO,5·(V.A)----ACâ-

L '·1
-'

S· d·/ I
reuàJustiça.'

difícil q�alquer tentativa 'Karl Heusan com perfeito lnara_recebeu, há dia�, con-
"

·egls. açao 10'· IcaPORTO ALEdRE, 5 (V. de pouso. ° pioloto Karl' domínio e grande pericia, forme foi amplamente no· -------

A) - Em Minas do Leão, Hausen comunicou-se com
I
realizou uma p,.erigosa ater- tieiado, um ofício d9_. juiz RIO, 5 (V, A·) - Para I detidal'pente o, projeto . de

na Fazenda Leão, o sr. Fer-
.

a torre de controle do ae-
I
rissagem de "barriga", pa- Na\'ega Criston, de Duque discutir váriãs materia!> que !lei"que reforma a legisla- O RISO DA CIDADE· ..

nando Py Sarmento, filho r'oport� Santos Dumont, on-' rando, o avião: d�pois de se de Caxias, solicitando li� lhe foram enviadas peld ti- �ão sindical ora em curso DJ.�I·lb,.. ;, 1
do fazendeiro Antero Sar- de foram tomadas as provi-' arrastar pelo chão por va- cença para processar ó de· tular oa pasta de Traba- :r:!a Câmarados Deputados'
mento, proprietário da mes- dencias de emergencia. A

I
rias centenas de metros, a-I p:Itado Tenório Cavalcanti, lho, sr.. João Goulart, reu- Como relator' da matéria u

ma, baleou o seu jovem a- pista de aterrissã�gem n. 2 fastando todo o perigo de aponladp por cúmplice nos niu�se .ante-ontem a Comis- professor A'ry Sucende a-,
'migo Fernando Bernardi, ficOl} desempedida, com' incêndio. assassinatos do delegado �ão Permanente de Direito presentou seu parecer, que
branco, solteiro, de 2.5 ano!! Alh::no Imparato e do seu

I Sindical, sobre a presidên- foi aproyado manifesta-se-
de idade. A5 MULHERES auxi!iar Arnaldo Bereco. O "--cia do dr. Osc-ar Saraiva.

-

inteiramente favorável ao·

Pela madrugada, o senhor neJ:do foi encaminhado à Entr'e os' assuntos subm'e- .

d "d d d' 11'y •
.

-

a d
· lO' ' regime a um a e sin, ica IFernando Bernardi, que, � Ingress!arao nas ..ca eDllaS comissão de ,Justiça. tidos ao seu parecer, a re- vigente no país e repudia a.

convite de amigos, há dois U O presidente deste or- ferida comissão examinou tese contrárIa, ist!) é, a pIu" I

l!leses estava na fazenda, 'RIO, ? (V. A) - "A as-, preensív�l e injustificaveis gão, deputado Lúcio Biten,
J
...---- ,,-� ralidade. '. Iresolveu com outro, Lui:t; censão brilhante e vertig!no precisam desaparecer". (·ourt, tem encontrado d' Oostavo CapaoeCarlos Pacheco, explorar a

'

sa da mulher brasileira aos' Com ,essas palavras o se- n(�;11dades em designar � .

.. .

I
versão de ser o lugar mal.' domínios das Ciencias, das

I
nador Mozart Lago, justifi- reJator devido à -falta de ma;- operado I Clodorico - Pra' ver

assombr�do. Trajando ves-I Letras e âas Artes. ' I cou O projeto de lei abolin- , nÚ";1er�. A propósito disse o RIO, 5 (V. A.) - ° de- O. Tempo o que?
t.es que o fariam parecer' ,./ Em n?ssa' pátria, es- i do as restrições relativas ao representante.mineiro: putado Gustavo Capaneme, Emissário - Presi-

fantasma,
-

Bernardi iniciou tá a reclamar que se lhes. ingresso de mulheres nas as- " Ainda não me foi possive] líder da maioria na Câma· I, revisão do tempo nté às -dente da Federa-
a b.rincadeira á 1 hora. �eu ;_dis�ense nà ,Ju�ta �tenç�o, ; s��iações. ou, e:ntidade c�e�- distr.'ib_nir o pedido de li- ra. Federal, foi submetid_o"j

1-1 hotas do dia 6. ção das AssocIa-

amIgo, Fernando. Sarmento abrmdo-Ihe, a- mtehgencia", bÍlcas, 1 !Iterarias e arbsb- cen4,;a para processar o de.

I
ontem, a uma',intervençao '�r- _" ções RUrais�

d
t, lt

' -

d d' , . 1 � . .

CdS ,'. t.mpo Bom, pa_,sando
aco: ou com,o�a�tasma" a-cu ura e.a yo��çao, to .as cas o paIS. ., r).�xtado �enorlO_ Cava c'anu, clrur�lCa �a asa, e .

au-
a :!lt'tável, sujeito a c:mvas. Clodorico A estas

e nao conseguindo iaentifi-I as portas da abvida naclO- I porque amda nao"Se encon· de Sao Mi�ue�! E sabsfa: Tt:mperatura - Estável. horas?
.... _. .. �T.-.,..� \_..c4-10: fez dois disparos que I nal. �s r�striç�es e .os· p:re- .

pe_ acor�o com êsse <pro- , h'::ll� n3-- Rio os'mem�r?s da t'�rio. o. esta�� de saú�e do Ventos .--De Nordeste <} ._.� Emissário

glr.
am o "mal.:assombra-, conceitos ·que amda Jungem I' Jeto poderao as mullieres COilU,ssao _ de JustIça, err_ ex

...numstro. é(;1.a.;�duca.çao e

I
SU�,ste, f

..

r escos.
I quanto

d
. d h t t d ti, f'" l' 't' d M' Temperaturas -::- .

Extre- <.

'.> ventre, prostran o-o o. e�Ol��o, �s om�n� a ra-
I per. encer oravan e a essas

, nun�ero_su lCIente\ par� ,fi pr,_cc�r po 1 l�O, e, mas_l mas' 'd��' �nté��1: M5ximB

-�;",;,,-""'�'""'""-iJado grave, ,-I dlçoes Ja hOJe em dIa mcon- , entIdades. reahzaçao das suas sessoes
1 Gen"Js. .

) 30,0. Miníma' 23,'0.

í

I

ae

-
-------=.=�-- _� ._-"-

I!�o'()��t�D��I'I'ComentáríoS estraageíres
•

m5U 8n "0 .1· .

,

ro d. S. C.t.rina , '!!caso do caíé»

t· -.

AfiO ·Xl I NOVA IOR.QUE,.5

(U·I
consumo do produto, po

'P.) -' Um editorial, pub�- rem, 'existe algum funda

I N. 11.819 cado pelo "New York He- mento pára se acreditar em

O(��
rald Tribune" diz que "a 1 que outros fatores estejam
coisa mais alentadora na atuando tambem. ° que diz

questão do café é a cons- respeito ao orçamento de

tatação do interêsse do pre- uma dona de casa é assun

sidente Eisenhower. Este to. que a todos envolve".

DIRETOR
Rul:tenl_ d.

Arruela Ramol
IEIENTE

Dominlol F.
d. Aquino�

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

Edição de hoje :_ 8 páginas Florianópolis, Sábado, 6 de Fevereiro de 1954
------------------------------------------------------

de americanos têm tam

bem seus problemas pes

soais, E um deles, por cer

to, é o custo de vida". °

editorial acrescenta que e-'
(

.

xistem muitas coisas no

caso do café, como as gea-'
das no Brasil e o crescente

Melo Viana )lra
vemente enf.ermo país enfrenta uma série de ü

problemas como o da .ener-

Navio no

B. 'do Brasil
� JS\!
RIO, 5 (V. A)- - A com-

panhia "Mag-Navegação",
foi

.

declarada há tempos
em falencia e possuia três

navios, "Rio dos Sinos",
'''Rio das Antas" e "Rio A-

lU,I". Esses navios foram Ie-

gia atômica e os suscitados
RIO, 5 (V. A) - Encon-

pela Russia, mas os milhões
trá-se gravemente enfermo
o senador do PSD mineiro

sr. Melo Viana. Atacado de

leucemia, o estado do �olí
tico montanhês é delicadís-
simo. Os médicos assisten

tes proihiram' visitas ao ex

vice-presidente da Repúbli-

\

ordens!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTA))O
� _-.-_

'

.....� .._------

.

i

E DI T A LI, ,'E D .I.T ALL ,.V.ende.;.se'- "'pel'eJUIZO DE DIREITO DA mos Pi.Deferimento. Bígua- JUIZO· DE DIREITO DA tecentçs cruzeiros)." E pa-
. ." I

.Ti"',t.e"'r.�'��'G,'·(l'i/S-.'COMARCA D'E BIGUAC'U
.

7 d
.

"

d 1954 COM'A'n'\',CA ,DE TIJUCAS. h h
.

um terreno de Iachinal com
"

,

.

,

'

',";o' çu, e Janeiro, .

e. ' ra--que c egue ao con eCI-.
'

.. ,1, (Ass.), Oswal Per,:eira -Baí- " #-
mento dos interessados e

uma area de 5.000,000 m2.

EDITAL DE CITAÇ O Edl·t.....l de pr '.'
'

, tendo um pequeno engenho :(/5!, ,A ,i x_o. Selada com estampilhas 41", aça, com o pra-r mnguem, possa �ílegardgno-' ,,� .. .'
'

...

t) r

COM O PRAZO DE TRIN I
t duai I" d C Co zo de trinta dias �, I 'A' dou- di

de serra, madeiras de lei e',: S', �,',_
r-..

�
r_�''''

.
'

,

_' -jesa uais no vaor e 'r.,', ,". rancia, man ou- expe Ir o :. '-.J l"J'
TA (30) DIAS' 135

.

tili d 'E d O Doutor Clovis Ayres- t dit 1 ,de qualidade, um pinheral � -

.

,

,o, mu 1 iza as. ,m ita ",
' , presen e e 1 a que sera a-, . ,, .:."�_."..;:;::;==?�;::;::�:=:��

.

•
'

; petição, foi dado o seguinte Gama, Juiz de, Direito da

fixad,o na sede dêste Juizo, para<corte, 3.000 aproxul_la: "IO Doutor Abelm·do. Costa' despacho'. A. 'Como requer, Comarca de Tijucas do Es 1 d t' , damente, boa pastagem ]2JO-
, "

"

-

no ugar, ocos ,ume, e' por. '
_ ,

Juiz de Direito dq. Coma!- designando-se dia e hora tado de Santa Catarina, na cópia, publicada .ruma (1) vida de agua abundante,
I

ca de ,Biguaçu, do Estado para justificação, ciente _ o
formb. da lei, etc... vêz no' Jornal "O ESTA- ter�'eno de planta cercado

i
de Santa Catarina, na fó1'- Dr. promotor Público. BI'- ,FAZ SABER aos que o DO" d FI "

, li D' em parte, casa residencial.
�

. '. , e orianopo IS. a- "f "1
.

I �ma da Lei, etc. . guaçu, 8-1-54. (Ass.) Abe« presente 'edital virem ou de- 1.0 o -passado nesta cidade cO,n °drtav:t cdom aguCalAe�-
1 d d C· le convh·..· t ti . .

.

cana a, SI ua a na o oma ;
ar o a osta Atante, Juiz, ecimen o iverem, de 'I'ijucas-aos trmta dias do L ldi

'����;;;;;�""!:
Faz saber a todos os qUE) de Direito. Procedida a ,jus- expedido "nos autos número, eopo ma

o presente edital virem ou -tificação, foi 'esta julgada setenta: e um, de Ação Exe- mês de Jáneiro do ano de çll:

d 1 heei t ti do teôr cutiva movida por Senator mil novecentos e cincoenta Tratar com o .proprletá-
I

:iii'
e e conr eeimerr o rverem por sentença o teôr seguin-
que.por parte de LA,URlN- -te: Vistos, etc. Julgo 'por B�tistotti' contra a Firma e quatro. Eu,' (a). dercy rio -,-Wilibaldo Deschamps,,"
DA MARIA DE JES

r

S·
'� "Indu'strias Reunidas Rosa dos Anjos, Escrivão, o datí- '

-

" U , 'sentença a justificação de
.

P ....;. - .'. '.

por seu advogado o'r. OS-, fls. produzida pela Autora S/A.", que :s'e processa pe- l�grafei, conferí e�SUbscre-l
a"H:C1:paçao, \.,'"

wal Pereira Baixo, lhe foi Laurinda Maria de Jesu's, rante êste Juizo e cartório Vl. (a) .Clovis Ayres Goma Cerlos-Angelo Fedrigo e

dirigida a petição do teôr para que surta os seus de- do escrivão que êste subs-
- Juíz de Direito. Está con-' Senhora participam ao seus

seguinte: _ Exm�. Sr. Dr. vidos uegais efeites'-Cite- crévo, que 'atendendo ao
forme o original afixado na parentes, amigos e pessoas

Juiz de Direito da Comarca se os confinantes do irnó- 'que dos referid�s autos dsede- dêste Juizo, no, lugar de' suas relações, o nasci-
I

de Bíguaçu. Laurinda Ma- 1 b D P consta" por despacho profe- o costum_e, sobre
,

o' qual I mento de sua filha
. �AR.-I',ve, em como o r. 1'0- ,'�

.

d J '

b '1' 1 'b'l' rido aos 29 doe Janel'ro de' me reporto e dou fe.

I
MEM LUCIA ocorrídó dia -

na e esus. rasi erra, so - motor Pu ico, mediante
teira, doméstica, residente mandado, Para ciência dos 1954, autorizou a venda, em . Data supra�; O Escrivão: ·á último na M:�rnidad{' I

�
d

.

'1' d 1 lid d .'

d hasta .públíca, dos I'mo'v'eis Gercy dos AnJOS. "DI,' Carlos Corrêa".
e ormei Ia a na oca 1 a e interessa os incertos, expe-,

.

Inferninho, Município de ça-se edital, na forma do .abaíxo descritos,- com suas

'

,

I 4
B' f li

- t

-- ,

�
inlir��;��i::�O�ei:S:�;�ga:: �:���5�i:il�oC::tasCo:fin:i ,�::�::t�va� :::c:;:�:� ��� UI}.�iO" l''A'''r 'P�r" H'nenp-k'eOAB., secção de .Santa cs- Biguaçu, 25-1-54. (Ass.) 'serão-. levados a público. ....$ � ,··«4;Uft.(�, 041..... -»)

tarina, vem, com fundameii. Abelardo da Costa Arantes, p:e�o de �nda 'e �rl;emata-I
'

�
--'------.------,;

to nos artigos 55Q. e \552 do Juiz 'de Direito. Para ehe-' ça@, asquem mais der o'. RAPID�Z - CONFORTO...,.. SEGURANÇA " I' .

- .,p�.r=-'"
Código Civil, e segundo as gar ao conhecimento dos maior lanço oferecer, aci-I VIagens el'lt�e FLOR���OFOLIS e ,R;I0 DE JANEIRO I MaterDIdadt Dr.'�t

"""

I'

ma da resp t' l'
- J Escalas mtermedIal'laS em ItaJal e Santos, sendQ -' ar OSrégras d�s artigos 454 e se- 'interessados;: p'ass�' o pre-

ec Iva ava laça0' t 'I'
. '

.

-I I . ;-.,. 'I nes e u tImo apenas para o mOVlmento de passageiros,
r

, •
guintes ao JCódigo do ,Pro- 'sente edital com o prazo de oe o porteIro dps audItorIos, ;

,
.

'.,

'

y-./
"'"

, ,

·

cesso Civil, propor �!' ,pre- trinta (30) diás, p1:lhlicado ou quem suas vezes fiZer;-' ITINERAIUO DO NlVI. "CARL HOEP.ÇKE" �
'c

'. _r/-:C-n rre' " ;

sent� �ação de usúcapiãe,' e afixado na forma da lei no dia 12 de março" p. vin-,' �
" ..

.
.

"
.. "/," ,,8 l

'd d'
.;" "

,

.

'- douro, a's 1'0 hor-as, no 10- ,Tabela d,t' �aídas prevista pal:a JANEIRO e FEVE�
" j, ." ','., ..-

provan o" me �ante previa Dado e passado nesta ,Ci- R O
.

..

1 1'"
ElR de 1954: ,/ '(DA ASSOCIACÃO IRMÃO JOAQUIM)

justificação, o seguinte: 1),' dade de-Biguaçu,' 'à'b� vinte ca .. em que se rea Izam as .

.. .'
�

Que possue
.

por si 'e por e sét-e dias do n{ê� de' ja- yendas em hasta pública, IDA 'VpLTA "

�"
Obstetrícia

seus ,antecessores, ha mais neiro d� ano de mil noye- determinadas por êste Jui- Fpolis ltajaí Rio' Santos
de trinta anos, pacifica, centos é, ciquenta e qua- zo, á .. porta do edificio

..

da

ininter.r;:tPtam,ente -e sem .tro. Eu, Pio Romão de Fa- Prefeitura Municipal.' Des

op�ição, um terreno na 10- ria, Escrevente Juramenta- cl'ição e avaliação dos imó-

,calidade' Inferninho distri- do, no impedimento ócasio- ',veis que, serã;> levados á

�o de C?uaporanga, Muni-' n�l J:lo Escrivão, o datilo- praça: --'- "Um terre�o, si- -;:' 1'" e. ,',
'

.� ,c�pi? ..!e'Bigttaçu" de .fórma gráfei e subscreví. I
4' "t�ad�no :lu:ar T�mbe���h?,. Horário de ..sáída:::' de-Fpolis., .as'24 hora�

� . 4'egu:l�r, ,m�dlndo 1100 me- � �igilaçu, 27 de-janeirQ dE! dl$.trItoQf SaQ JoaoBahstà;
..

'I d.o .F.io._:';"�, às fhõtaíl,: t ,i�
'..jtzfos ,'ao Nor�e, ' onde-' con- 1954. �', t,' :, �dest� Com�rcll, c ·C?� 1�J5 i

, àa;a \rã:S "'nforni��:�l;i��i:r�';�-� )
\' "

.. fr,;>ntarcopl terras de,Aris- (Ass.) Abelardo da Cós- metros d� frent�, pôr'.. EMfR�SA NAC.ION�-nE·;-rÁVEGAÇA.b.·tfOEPCKE
tides' Fe�J.'ei.ra;, 35 metr9s ta Arantes _ Juiz de Di- 1.1�0' ditos ,pe fundos; fa-

ao O'este, Cf1<le. ,confronta reito. 'zendo frent�s ao Norte, cóm RU,a: De�doro - Caixa Postál n. 92 - Telefone: 2,:!12

_com Õ �orro � <]0 Pavão; ,Confére , com o original
terras do espólio, fundos ao ,I "

-

l�O(P �etros ao Sul, on'de afixado ,rio lugar de costu. Sul,com terra� de Alvim; I---'�_;;"--
confronta�com.' 'terras de, me;,

extrema a Leste com terras

I
'

quem d'é di��ito e ,35 -. me- O' Escre�ente, PiQ Romão dos herd�iros de. J?aqUiml� e''rreD'lOS'"tros a Es.te�' onde,:ocQnÍFgn- de Fa1'i�.
' Leonardo de Ohvelra e a ' , "

j," •

,

·

ta com a estrada; '2) ,Qije a
' I Qes' ! com terras dos' her;. •

'

'Suplicante sempre tlso.u ' o
I IC " .deiJ.'os de José Colle'Oni, a-

· citado ter:reno pata a lavou� valiado por Cr$. 6.300,000

,�a; 3) Nestas condições re,-, (seis mil � trezentos cruzei-,

q4er a V. E:x�. se dign'e �d�- (·os)'. utro terreno, no m(!s-
I Oportu 'dad

.

1
.. -

d
- O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATorRIO

signar dia e hora para a mo lugar com 95 7 metros
m e espeCla para aqUlsIçao" com gran e

"
, faci}'dade d 1 d'd 1 t

'

VILA FL 'RIDA ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS NO PE-

'J'ustifiC'aJ:ão preVia, com 1e frentes por 600 d't dI, � um ,esp E'11 I o, o e na
,

O ". RIODO DE 8' 11 4
_

'

",' I os e Lugar -alto e saudável, e toda facilidade· de conducão. �s e 1 ás 17 horas.

ciência do representante ,do
,

fundos, fazendo frentes; ao, PriviligiacJ,.a localização, nas PROXIMIDADES DO ES-
Ministério Público, ouvin-" p.ovos faixa branca, 4 por- Norte, cdm �erras de Ange- TADIO DO FlGUEIRENSE, asseguràndo valor,ização
do-se· às testémunhas abai-' ; tas;, rádio' origi�al. Equipa.., lo Trainotti e fundos ao ,.imediata.. '

'

�o arrol�das que co�pare-
.

dO'com ecónomisad01; "Ru-' Sul, 'com ditas de C�rlos IN _

OS TERREÔNOS EM ZONAS MAIS DIS'rANTES
_ • "

,"" I.. .'

•

�>
'

',. AO PODEM F,�RECER AS MESMAS' VANTA-, "
,- -

cerao mdependentemente plex<. Cr$ -180�000,00. Acel- March.1; extremando a Les- GENS·.
_

, '"

I CAP�TANIA DOS- POR

de �.?tificação. Requer, ain- ,to troea por carro de me- J te 'com terras dos herdeiros I Peça �!9je mes)�o inflJr�ações 'a'
'

;
TOS DO ESTADO DE

Çla, que. feita ,a justificação no..f v�lo�.. de José Soares ·e a Oeste
'

.
,

, (
I SANTA C:A:TARINA

d� posse ,e ju}gal!a ,a mes-' Rua::- José do, Vale ,Pe- com ditas de 'Francisco Ba-: SOC�EDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
. ri

.

'

.

-dO v' E
. roel'ra ".Ià pro'xl'mo ao "Co t' t tt' l' d ,I' LTDA. (SUBRAL) 'I t

-
,

.

'f
"

_;.. ma, se Igne . XCla. man-
' 'I,

-
- iS o 1, ava la o por '\ "

• I ns r,,;,-çoes'para O tra egQ

dar citar -os éonfroritantes 1u�iros Pra!a ,Clube". Cr$ 1.700,00 (hum mil e se- Escritório:' Edifício Sã., Jórge, Sala 4- _ Fone: 2-1-9-2,
de 'qualquer embarcações

conhecidos e por 'edital, '\

-' 'I " nas' p.ráias de banho:

com o prazo de-trinta, dias,
'

1., _:_ Visando' coibir abu..."

os interessados auséntes e-

'

sos, que nãó só moles-

....
descohecidos 'll'ara, acompa- -_ tam os _banhista�, como
nbatem os termas dopro-" " .',.

em' inumeros casos re-

cesso até final, soh pe� de- .
. VIAJ� C!oN'rO'RTAV€l-Mt-NTt:. presentam a m e aç 'a s 2

revelia, contestando,-se ti- i'

�,0�re� O ""U'L ""O'_ 1ln,�,
,A 'L

contra as suas vidas, o

'v�rem' o que alegar: dentro � � V'DKH t Capitão dos Portos do

t'�::� :;:'��e��l!a::� .. •

.la _!,.U<.\LA ª p"� a) E'���. d:�;:!%��::
e expedindo-�e o competen- y

. proibido o tráfego de

te mandado para,a tran.scri-I
/ gualquer embarcação a

ç,.ão no registro
'

d,e. 'imóveis "....., motor, a remo ou à ve-

da sentença que atribuir a j
, ,� �.,.'

"

la, dentro de uma faixa

Suplicante o domínio do re-
.,..,._.... de cem metros de lar-

-

ferido terrena. Protesta-se' '1 ...-,?::-
/

:;..;:::�
pelo depoimento pessoal de

ii 22 H.R
'_ ---

Distribuidor

C. RAMOS·�f;A '

Comercio - Transporte.
nua Joio Pinto. 9 FpoU.

Gin:cologià Cirw'gia

.16/2
27/2)

-7/2
18/2

12/2
,23/2

1312
24/2

. COlnpleta assistênci; à, gravidês. e ao parto trata�

rne�to clírricos e' operações de' senhoras, com h�spitali- /

;açao, em apartamentos dç lux.o e quartos de la e 2a
classe.

na Iila Florida COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO,
(exames de sangue, urina, escarro, feZES, secrecões etc,
e

A

pro"as biológicas para diagnóstico precóce da gravi�
des). Exame de material para 0 diagnóstico do câncer fe- '

,.ninin,o, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
. .

A BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
SIi\ POR GASES (Foregger).

'

�

'MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X mar

;a Ph_illips, para exames radiológicos em geral (c;ração,
,lUlmoes, es�omago, intestinõs, vesicu.la, vias uriná;ia's,
tc.) com dlspositivos especiais para HISTERO-SAL
lINGOGn,AFIA

...,:Jútero;e trompas) e RÁDIO-PELVI
VIETRIA. (medid.as frad�olt>.gi·cás exatas' da bacia).

,
Gabinete d� fisioteqlpia, dispondo de ondas curtas,

deti'ócoagulaç.ão, -rai'Os infra-vermelhos e ultra-violetas,
'enda de o�igenio, metabo.Iisl1Zo básal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prem:l
mros.

(EStreito)
,

,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO
LONGO PRAZO SEM JUROS

.

MINISTERIO 'DA: "MAIUNIIA
gura ao longo

,

I ;" ..: ,". �-:::-,

praiás.
b) -As embarcações. que

se dirigirem às praias
deverão fazê-lo, nos lu�

gares ínel}os densos de
banhistas' e em marcha
v.agarosa,. e� ,direção
perpendicular, e com .o

_ máximo) cuidado para
evitar acidentes.

- Os i!!_fratores da pre
,

sente órdem serão pu
nidos severamente ' de
acôrdo, com õ, R.C.P.
(Regulamento da C,a
pitania dos PqrtQs).

Ruy, GuiIh&-n Pereim de
Meilo

Capitão de, Mar e Guerra
- Capitão �dos ,Portos;

quem queira' contestar a

ação, por inquirição de ies

t�munh.as, juntada de do- •

cumentos, perícia'� por to-
•

dos os meios de provas per- I

mitidos em direito. Dá-se .a

presente o valôr dé ' .. «i�is
mil e cem cruzeiro�' (Cr$:
2.100,00). - TestentUl'i:has.

'

José 'Joaquim de Carvàlho.
João Ho�orato Ferreira."
Francisco Jacinto. N. Têr-

'E8:(!�-la lécnica ,de '6oíDer
'�,cio > Sé-D8.. Pereira�

Éstreito básico: 2a quinzena de fe-
Inscrição, aos exames de ,vereiro.

admissão ao básicõ: 10 a 15, Informações, inscrição" e
de fevereiro. . ',.matrícula, diàriamente, na

,Matrícula aos básico e �ecretaria da Escola, da� 18 tcontador: 10 a 28 de feve- .3s-19 horas, no edifício do
.reirch- G E' I'

'

iJ.'UpO sco ar "José.' Boi-
de admissão ao .. !;eux", no ESTREITO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 9··' 5' 4 é O ano-que marca o 300 aniversário da ativi dade comercial em Florianópolis da firma \

.

,

'

.

:�
.pro ilrletáda de A MODELAR, 'e como início das eomemoraçêes que serão '

.

diversas, está sendo realizada
-'

,
'

__",._---.

Uma grande'venda especial d, Verão

10-1.
15·,.
15-1;
20].
-25·, ..

COM ,OS SEGUINTES DESCONTOS:
./

em maillots shorts -- calções
� '1

calças sport -.;'-ter�os de verão
'.,

camisas

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

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

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou 'Ionite..

� .

1.
.!

J

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

deci são de acabar definitivamente,eom a secção de
' sedas.

.'

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

DE IODE ABRIL A 30 DE J1JLHO:
A mais gigantesca.venda especial POj'- 'preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO-'
DAS AS ,MERCADORIAS DO SEU' GRAN-

'

..

'

\

DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no-
vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA- c- •

BAS. - " \

DE 10 A 30 DE MARÇO:·

Venda excepcional' de 500 conjuntos de col-:

chões e travesseiros DIVINO com 10ro de des

conto sôbre a tabela ou em 10· mensalidades
, '

J
-- -- _.--------

� � ;DiariO da Metr.po� 'Humanidades ftrt.-- 9
. ,

I,. _

I GRANDE REPARTIÇÃ'0 dignas. A I. V. é situada na

E SEU PARDIEIRO
. Praça Tiradentes c ,.ih-aI,

I _Alva1'tts de Oliveir�
I

mas e� prédio velhissimo

.

.

� : r caind� aos pedaços e. ta,l-:I --,.-._---
-- '-

_

. Toda vez que a gente pre- ves nao se possa demolir -
cisa a Inspetoria' de Veícu- como a famosa Alfândega

!p 0- "\
� Y\.O los elo Ri?, perde tanto tem- velha que está obstruindo o

.,: U,
.J�

I p� qu� se da�a todo. �ão avanço da Avenida Preso ' ; A'I d- � -. _T..!
I há maior castigo- para o m- Vargas para o _!l1a_r e .para ª\ - � . . .U:6It" �c�:' ' .�

r: -:'- ;. _� ��'
. -j.'fr�tOl- -��iitr(j'" do·,:.con1u�� '!on�:"suI"':""::" I;oi� .dev;'.co,JlS- .' -Sob co:tratQ-oti �ven?��s(

-,

> )� \��;_��,'.-:trafe�o ..-casioca, que rt de tituir-se também "patrimô- .a casa n 101 -' Rua Gen (:iTfJ/�', <'< (,j,
11' a Inspetoria pagar multa. nio histórico", . . Valga Neve� _, Estreite ) ;("� 'o

Muito maio;' que . a impol'-· ,E' Imperioso que se cons- recem:refor�nada�' C�I�'�' C'Jtâncía a desembolsar. trua edifíciõ à altura da Quartos, sala de jantar, co >, "",,�',,"':;""'IHI
A data nos recorda Há barafunda pela mistu- I. V. da Capital. Se o g�_ zinha, amplo quintal, insta
que:

I-a do trabalho. Procura-se vêrno vendesse aquêle pon- lação sanitária complete;
I· a multa no mesmo lugar, to da praça Tiradentes pelo água encanada da rêde 'i-

, ,-'.-'
'

. particulâr praça ou carga; seu justo valor, sem "mar- Estado.

'1'
-- em 1624, tornou posse

-

-, 1
-

b d 1 d " d
...

di h
. 'I' at 1 d'. �, .

_ >

-

.

,.0s,velCu
os sao ·co ra os no me a as ,a quu-ma ln el� r ar ao a o .

c��o q�pi�ão-�§r da, Capi- mesmo local, sem ordem, 1'0 bastante para um prédio
Eugênio Vecchietti Netto Itania de Sao Vicente, por I sem filas organizadas, Isto, decente em outro próprio f"qucz•• em ger.'

lter sido nomeado pelo Con- depois de se ter levado a ro- federal. Não deveria ser Vlnbo 'Cr'eolotada- Sr. Arnaldo Silva; I de de Monsanto,. Alvaro I dar em tôrnrf do quartei-I' central e poderia ser no 10- .

"

� U
'- Sr . Antônio Gomes Fi-

L
. 1 V 1 M

'

t
I
rão em volta da I V. para cal do emplacamento na A-'"

;
, ,(Silveira) ,

'

.

.

.

.

FAZEM ANOS, HOJE: lho;
,

.

- I :;_,�z>:_;d�o ..
-

a

ed·- ponsanLo
era

estacionar o a�t�, pai, é venida Francisco
.

Bicalho. '"i.-.·_�·�_:r,··I·tt'·... i.·,·Ã."�·.iJ.···�·O····.·R"··íIIS W 1 P·
.

de I S L' Ed d S
o 1'.(., erro . e ero opes .

d f' '1
.

.'
- r. a mor izzarn e-r. UlZ uar o an- _'. mais i lei uma 'vaga que Isso permitiria um edifício

C d I . de Souza e Irma de Martin 1" d 1 I ,.
- .

01' ova; tos,
.
_ po ,IÍICO. e pa avra.

I
com lugar bastante para e�-

- Sr. Aldo Neves dos ,-
- Sra. Dorathéa Gan-

f
Afonso, cuja sucessora,

. Repartição controladora tacionamento e uma repar- Vende-se, acompanhado
.

de,motor a 'ex-Reis, comerciário; .

_

dra; .,Condessa de Vimleiro ha-
I
do movimento de cidade co- tição que lida com veículos J

-
.

.

I posa0.
,

- Padre João Dominoni; Sta. Dilô Schumann Ivia nomeado para o mesmo

I
mo Rio, Ca�ital_da Re�úbli- n.ão precisa ser�? �e�tro da_ .

.

Capacidade folgada de 3m3 }lor hor�,- Sr. Carlos Cesar Me- PEreira;
cargo a Joa-o -'I� Moura Fo- ca, onde cIrculam maIs de CIdade. C_om edlflclO a a1tu-I., '

,

I . � Tratar na "AMODELAR",10; -:- Sta. Nazir Monteiro. ,ga�a; . ,100,000 veículos, merece-, ra será mais fácil organizar" . _��

l'644 B' I' d
ria com a necessária urgên;;- melhor a Inspetoria do Trâ-

t'_O t.e5'· a y,e' n.'da
- em , em e em O. .

-

1
- .

f 1 f "1'di.,

-

. .

ela - msta açoes maIs con- ego Jnc usive aCI lÍan o a
.Pa�a, faleceu o mUl Ilustre I -

. cobranca das multas e todo.
Pedro de Albuquerque, um ---_

- -
.

'-.
seu ex;ediente. \. I Últimos lotes, na praia· da Saudade, '�m Coqueir�s,

dos heróis da guerra con- do, o índividuo João de O atual prédio da I. V. é
.

ao lado do �rupo escolar "Presidente Roosevelt", -com
, .,� .' ... h

. ,

t t d -15 metros de frente, atea de 400 metros quadrados, ser-tra os holandeses,' que se Souza da Silveira, por ha- uma vergon a, e a es a o·
'd''; d . d I

-.
.

-

, .

A ; Yl os e agua encana a e uz.

em 1857 do pouco. caso que o' Gover-
I

.

Informações no local com o sr. Gilberto Glíeur.-,
no devota aos seus contri- '

. Forte do Rio Formoso; seu avp;DIA 6 - Sábado - SOIREE CARNAVALESCA pro-,. buintes.
movida pela Sociedade Catarinense de. -: em 1861, fOI aprovado - em 1906, s�gundo José'

Estatística - Res�rvá. de mesas .... I o contrat� feito com o -Yis- ;Boite�x" faleceu no RiQ d� I
.'

_Cr$ 50,00. n� RelOJoaria Muller,
conde de Barbacena, no Jarieiro o Conselheiro Igná-,

IDIA 13 Sábado e 14 Dommgo - GRANDIOSAS 801- ',;' _,,'. .' _. _

,'"-
.

RÉES com a apresentação de CAS- sentido de ser feita a expIo:.. cLO.,_da Cunh� Galvao, nas'"

TRITD· e sua Orquestra �e espetáculos. I

ração do car.vão,. dt;! pedra', cidoem pôrto Alegre e qu� ,

_ com numeros de mUSICas para dan- t ..' •• \
. "BIG SU'O'W 'ESPE às m:arctens dó Rio Passa- ·fOI PreSIdente da 'ProvlUcla.,Ical' e maIs o seu .l�.

- < <>
_

.

'Í'ACULAR" - para est;ls· grandes dois, um' dos afluentes do' de Santa.Catarina de 23 de
6- SOIRÉES !São convidados os dignos Tubarão' abril de 1861 até 17 de no-.

socios do Clube 12 de Agosto. Reserva '. ' _

de Ínesas na Relojoaria Muller a ....
- em 11'811 ,foi capt�l\:a- vembro do mesmliÍ' ano. .

�. ,

Cr$ 200�0 para uma noite e Cr$ 300,00 do na Lágulla, neste Esta- A1tQré' Niio Tadasco
para as duas noites.

KOTA: - Devidamente ·autorisaâos avisamos que o

.

"-GRITO DE CARNAVAL do Clube 12
de :lgosto fica transferido para o pró
ximo .dia .20, sábado.

DIA af - S3bado � Carnaval - Baile a Fantasia -

.,..

início 22 horas. .

'

DIA 28 - Domingo ..,- Baile a Fantasia Infantil, das 16

16 às 20 horas.
DIA 28 - Domingo - Baile a, Fantasia Infantil - das

16 às·20 horas.
-

(I�O
NO LAR E NA SOCIEDADE
·-0- 'I N V � J A ..,-0-

Odeio os sentimentos demonstrados
Nas expressões' faciais, em cara exótica.
São monstros que pululam desfarçádos,
Núma mundana hediondês caótica.

.
� A amizade desfaz-se ein

-

elevados � '_'
Padrões de inimizades: como a óptica
Nos engana em visões, sonhos atados
Nas volúpías da farsa mui, clorótíca-, _ �

t

O que não sabe, aceita com prazer,
Erra e demonstra a inveja, em não saber

Q�e é àvaro quem vive tão a êsmo,

No entanto, eu os desculpo mesmo assim.
É que não sabem nem do triste fim,

. Que os reserva as entranhas de si mesmo.

ANIVERSÁRIOS

Lir·a T. {j] ube'
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1l:S DE

DE FEVEREIRO DE 1954
.

•

\

MÊS DE MARÇO

�;* DIA 1° - Segunda-feira - Baile a Fantasia-- início
22 horas,

DIA 2 Tel'ca-feira -- Baile a Fantasia início 22
,

hol'�'s.

CURSO BOSCO
(Reg. no Departame-att: de Educação)

MATRícULA� Durante o mês de
vraria I1íder -:- Rua Tenente Sílyeíra,
,

. INFORMAÇÕES:' Telefone: '3.661 .

[aneiro, na

--�------

imortalizou no combate do ver assassinado

I
EscoJa Técnica "e-Comer.-'

tio Sena p'ereira
Estreito básico: 2a q\.ünzena -de fe-

Insc'ricão aos exames

.

de
;

vereiro.
'"

�
t

admissão ao básico: l°-a 151 Informações,' inscrição e

matrícula, diàriamente, na

Secretaria da Escola, das 18
às 19 h:?ras,' n� . �difício do

,-

de ·fevereiro .

. Màtrícula aos
I' .

. contador: 1° a 28
i .

, rel1'o.

Exames

básico e

de feve:-
Grupo Escolar "José Boi

de· adn:üssâo ào' ieux", no ESTREITO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A S C em' nr"ena' r·at·lv�:o'''·;s p�r-a'-J nro''m'"OV'U'fl O:.Nld:A=�:onieml o vJO�O:DO�ASC08�::�:�P:ntra a

•" • • '. t' I' .

'. .

u t' ..

·

'.

I

�:t::�e��re;o :o�:;;�::��: I ��ed;��:::,n::�::::::v:� 'e;,·:::�:�ara;

'se-nsa-c' 'I'onal com·�·,etl'ç"a"'·o· . n�·t·�to' 'f"18 I��:::i;:�e ;�i��::��:i .gu!�;Jo:�:!:a::�,oc:::
. �".

. Clube, pelo qual se sagrou t 1-,/

I
ra a se ecao;' o �\tuttgart 1893;

.

'"

'

.

- super-tri-campeão da cída- lu, em Glasgow contra o 20, em Moscou contra o
de. C lt'o S.�0 IC;

,

,

• partaca;
Em plena estação quente' Afinal, em que cidade

vi-I
do o título de vice-campeões

I
Aquática de Santa Catarina Profissional inteligente e 12. em Edinbu�go contra I as. contr..a

ouco de foot-ball se fala. vemos? para posteriormente brilhar não tem poupado esforços anojado, Manara vem fa-
o Heart; Informam

os chamados esportes -'1- O remo não vai nesta como nunca em São Paulo,
'

para que Santa Catarina se zendo brilhante carreira no
t 15, em Estocolmo contra

uáticos, como o remo, 3 nossa c:ítica, visto terem si- com as, c�nqui,�tas das Pro-, veja um di� forte,: Tabus-, Iutebol da cidade, espéran- o A. I. K.; IMBITUBA 2 X
vela, a natação, o water- do reahzados os certames, Ovas Clássicas Forças Ar- ta no conceito dos �1aJ.ado-. do .. se que dentro em breve

]S H b FL'1" "F d
I

brasíl . I . . o, em ampurgo contra AMENGO 2polo e saltos ornamentais que tornou possível a San- madas do Brasi e. un a-Ires rasi eiros! esti�Ja ·classlflCado entre os
�. P li I

.

, _ . -. • _ I
"

I
o ,_,ams au 1; ° amistoso entre Imbitu-

róprios para o clima, os ta Catarina a participação cao da CIdade de Sao PaU-I Que venha a ,compeüçao .nelhores valores do 'asso-'
')1 A ta,

.
�

. . , . _ _
.� ,em ms er am contra ba E: Flamengo disputado

espo•••-.;tas, exceção de al- no 'Campeonato Brasileiro lo' em barcos a OItO remos. natatória que nao faltarão clation" barriga-verde, 1
-

h I di"
'

guns abnegados, preferem' úe Remo, no qual fomos Os dias estão correndo e' aos seus organizadores o" Ao - Manara os �10SS0S I
a

s2'24' eçao LO rdr esa;
.

domingo último em Laguna,
'1" , '.' ,em on res contra o sob as ordens do l;Í'·'bitro'

silenciar. bem sucedidos conquistan- o nosso confrade He 10 estimulo e o apoio dos bons cumprimentos, embora com
A 1 I'

.r
:

.

.'

I
lSt:na;, MafJoel Tourinho terminouKarsten Silva o grande ba- espor tistas! al1"120. .

'

'I
.

.' 2�., em VIena contra, o empatado por 2 x 2. Ao que
-- _._ -

.

luarte da natação floriano-
, I'

I politana parece que está ',' R:cll�; ,

.

apllr�mos novo encontro

. encontrando dífieuldad e f>, MONGUILHOT PRETENDIDO PELO
�v.tálO - 1" e� Istambul, seu, disputado amanhã en-

I
contra o Besikitas; tre uii' mesmos, porém em.

, na realização da. segunda CARLOS RENAUXRecebemos e

agi,adece-I ;](1 'I'esoureiro Valdir! competição do esporte das .

':.I I �,contra o Galatasarai; I Imbituba, com o mesmo ár-
"Continua nas cogitacões

I
5 contra o Fernebaehs: bit it("""'5 o seguinte ofício: Silva -

I" , ,c «. , ·1.TO no apl o.'-'

_ braçadas, Na primeira corn- ,

1 T· J .:10 Carlos Renaux, o treina--Tlmo, Sr. Pedro Pau o 2.0 esourerro -

.

oao '

pet ição, efetuada no ano

Machado - DD Diretor B it
. dr'l' Newton Monguilhot a-, -_._--

---------__
. ri o passado nas imediações do

tualmente em Tubarão. Mes ,.E!-portivo de "O Estado" Diretor Técnico - Ger- Mira Mar, o êxito foi abso-
'T.'II

. , u 3 ] f son Demaria / mo com Dirceu Mendes, em

I
'

.. orranopo IS ·.Ie eve- luto. I

.

d 1954
' Gu'arda Esporte - Tra- neg".ciações muitos j.u, lgam�··�.lro e . Fala-se que na Je�ta que

L conheci- [ano Manoel dos Santos, oossível a contratação de
evo ao vosso ,a F.A.S.C. pretende realizar

mente que, em Assembléia CONSELHO FISCAL I Ao Mr.nguílhot. Iainda este mes no mesmo

d P' d P ".' 1 .- O essencial é que o Car-
fh,<.d Ordinária, realiza a resi ente err-iva local será incluida pela pri- ,

'

no dia 2 de fevereiro últi- Souza I'· di 'd' los Renaux necessita urgen-
. '_.., me:) a vez uma ísputa e

r1 ," .

_.

Cj)(:, foi eleita a Diretorla 1 o Membro - Domingos '1 .
• , . _ '

te.e _.um técnico, pOIS as
.

IPo o aquático. "
-, '1 t'

que c'irigirá os destinos des- Rodrigues.
-

O Hélio vem. empregando J
sim ,nao _

e pOSSIve con .1-
d 2· M b F

. '

'. unar. Que esta lacuna selata Sociedade, no período e .0 em 1'0 - ranClSCO tocas as suas energias pa- . .

, f
.

d 1954 2 '" tôni J li ."
- ;:t;'(encJuda o mais breves

;,_ úl' evereiro
_
e a· ."n 91110 u 10

1'a ('onseguir levar a bom
b O p('!"5ivel, para satisfação de

� tio íevereiro de 1955 � que 3 . .0 Mero 1'0 - smar tE '[mo a festa n�ia-tó�;iã qu� -

o uassim constituida: filveira. 1" n',i..H18ltes.,. de àdeptos do tri-1por �ert<? reve ar� �Jg'tJlS d
1:I'esl'dente de' HonrL'l' - Sem out�,o partI'c,-.lar, a- ,C�lor, c�mpeão . e Santa

�, UI 'v;;!oIes do esporte·.que pro�' ,. ., .

Catflrina.
.

Sr. -t":harles E. Moritz presento meus protestL5 de je'iúe no .cenárie· ,rriundiàl .,. ,_

fresidente Arnoldo estima e distinta cüll:"ide-
a-f' flguras de Maria Lenk,

3ilvt ira ração. . f .IV!obiglia, Paulo Fomeca e

Vice-presidente - Joel Subscrevo-me Silva, Okamato, o nosso

;-Iascimento Atenciosamente a.�rade- cnntHrâneo. Ademar Çrijó
1:0' Secretário Agil- cido F.::ho, Willy Jordan, Picoa-

lel to Aurino dos Passos Agilberto Aurino dos de Coutinho e outros.

2.0 Secretário � Hermí- Passos

SOBERANA FUTEBOL CLUBE

1.0 Secretário'"mo Pereira

OLARIA 2 X CAXIAS 1

Bonita vitória assinalou em Joinville o con

junto bariri - Hoje frente a frente com--o

Paysandú
:M",rcha invicta pelo sul I ;1'I.:a rumou para Brusque,

do Estado a" equipe do Ola-: cnde se exibirá hoje frente

ria, co Rio. Na sua 14° a- ao Paysandú.
prefentação em gramados -Amanhã .o Olaria estará

�uliúos, 4a feira, o grêmio . em Iiajaí frente ao MarcÍ

-la ma Bariri conseguiu le- iio Dias e quarta-feira tere

var � melhor sôbre o Ca- l�I(lS ensejo de ver em ação

Ixl�b, em Joinville, pela con- os cc.mpaíiheiros de Max

tagem de 2 x 1. w�ll diante do esquadrão
Ontem o esquadrã� éa-l dú Avaí. :'

.

ESTARA' NESTA CAPITAL NA PRO'XI
MA SEMANA O TE'CNICO DE REMo DA

C. B. D.

HI0, 5 (V. A.) - A C. r:eom;to Sulamericano, a ser
B. n. informou que Q técni- di::.�mtado em maio, nesta

.':'0 Hudolf KéUer, con-tratà- capital. Keller visitará. ini
do,�viajará na próxima' se-
nl:l;Ja para o Sul a fim de ci.almente, Santà Catarina

crÍ(.nfar o treinamen+::> das I':.lfnando depoil? para Pôrto

guarnições ca�peãs brasi- Alegre e, finalmente, Vitó
leiras para o próximo Cam- ria.

VOLTOU A SER DERROTADO PELO
sÃnPAULO O FLAMENGO

. logando, ante-ontem,. à pr::llista de 1953, pela con�,
ll._)j te, no Estádio do Paca- ta3f'm mínima.

_

Apesar de vencidú o con

junto d� Gávea tumpriu
.

Õ',,�, ' p�ifol':n�:C�b��1��11�i!"ta ·.tPEla:;.l...:�CI., ,�"!'i.

J.2, em Roma contra o

combinado Lazio-Roma;
IH. em Sttuttgart contra

o Dinamo.

de Br-isque:

I·
8ANCOdeG�fI)ITO POPULAR

I� AGRíCOLA. I I

Rv"ü; J'toiOJ':w, 1Ó . . ,

f'LOR!ANCPOUS - 5r6.e�r,�.'r.n�
.

Partícípacao
,

.

,

RODQLFO SILVA TARGINO MIGUEL DA

ROSA.e.

Vam?s, pois, apoiar a

iniciativa do Hélio Karsien

OTILIA L_AURENTINA
SILVA

:_ t�

e

OLIVIA MARIA DA
_ ............__.._;...---

ROSA

Si.lva, que no Departamen-.
to de Natacão da Fed'?racão

J
•

_ ••

partici.pam aos parentes e participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

I pessoas
de suas relações o

contrato de casamento de contrato de casamento seu

Do Imbituba Atlético bnü de 1954, com direito ao I
sua filha srta. Elza Concei-

I
filho sr. João Batista da

Clube, a simpática agre-l i�gl't sso em todas as depen-I ção Silva 'com o sr.' JOÃO. '. da R�sa com a s�ta. ELZA.
!mação imbitubense que denciaS"da séde e campo do . "

In'i'hou no úÍtimo certame, clube nos dias de festa e

jO-I'
JOÃO e ELZA

el<'si a capital, recebemos
I
g(1'.' noivos

um "permanente" para o Gratos. Estreito, 30 de Janeiro de 1954. 1'7.1;

PERMANENTE DOrIMBITUBA

•

Um
'produto digno
d,omundo

�
.,

d '''' M d"l "120"Apr",nran o o HOVO o
.

e O

/

A quaUdade do DUPLICADOR GESTET�ER· modêlQ
120 - se faz notar· em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa s6

. rnâquin,a, eficiência e presteza· à altura das cres�

centes exigências dos trabalhos de escrit6rlo - e a

famosa tradiçã'o GESTETNER, o Duplicador 120

prodUZ
-

cópias perIeitas, oferece grande Simplicidade
no seu manejo, apresenta uma aparênCia sóbria

e elelante e é protegido por uma garantiá que inclue

visita mecânica mensal por 12 mesu. Peça uma'

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

te. no momento que lhe seja mais conveniente

,
.

�'
..,."",�:� . ...::-'�' �

....)�.

·,·s. D. CISO PRIIl

�_.�__,,;.--,-, . ......,._,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 6 de Fevereiro de 1954'. O ES'L\lJu

i NOTA PAULlS'TA
8oDslderaç·Õ8s sObre o mOdernismo,
Roberto. MOURA TORRES'

Há. certas jovens que jul
gam

.

s e r moderníssimas

quando contradizem seus

pais, pretextando que êles

não estão bem à par dos

costumes atuais. Quando

sua vida perante a socieda

de que 'frequenta,
Se existe a possibilidade.

ele alguém levar a mal êsse.

procedim ,!!o, isto significa
que os çostl,lmes não se de

seuv91vem em ritmo acele

rado e que, apesar da teo-

bebem aperitivos, fumam, ria modernista, ainda exis

saem a passeio sózinhas tem costumes antigos _que
com algum amiguinho e eztâo em desacôrdb,

praticam alguns esportes Para ser modernista, em

viris no que concerne aos iôda extensão da palavra,
. pais, estão fundamental- seria necessário desdenhar

"mente erradas, salvo se te- as opiniões alheias e viver
- nham a' idéia de que para uma vida de absoluta

inde-têles o tempo parou e que pendência. E poderá
.

isto

vivem em"êxtasis" al11eio a s:r p�ssivel? 'Cremo'S "que
: .� J.t f)PA.

realidade que os rodeia. nao, IStO porque a mudan- �. f�

Entretanto, o certo é que ça de costumes é lenta e! �<?:.::. '.

seus pais continuam viveu- dura séculos. I ��-'o/�� r

do enquanto .ela começa a
.

Não queremos' dizer com I I:L 0:J.-i'.ER'=:
'iniciar a vida, tendo êles, ISSO tu�o, que devemos Sei'

I Pll?fEiCIIÕ SEM /GUIlL
portanto, a seu favor, os saudosistas, agarrados as

. .

sucessos antigos e at.uais a-. ,idéias e ideais antigos que 1
lém da' acumulação da ex- hão perrnitiam ,qualq\ier 11-

periência de muitos anos de berdade às mulheres, po-. PLACM 8IJI'ILITICA8.

observação e analises da ré�, tu�o dev� ter o seu li-
'

Ellllr de Nogueira
vida.. mite. Toda a liberdade de: lI..uc.�. �axlIlar a. tr.,
O que se passa, é que masiada é prejudicial a. t....t. d. .1Im•.

as jovenzinhas adquirem qualquer jovem que sepre-I
scus conhecimentos moder- ze, por isso seus pais pro-Inistas fóra de casa, transmi- curam sempre, vigiá-las,

. ridos por suas amiguinhas, dando-lhes conselhos e de-' A. ten�a""Ojulgando que seus pais ig- sejando saber com, quem
I

7
noram tudo o que elas es- andam. Eles têm razão � as: Casa de família, aluga-se

tão;'aprendendo, sem com- .._moças devem confiar .nos quarto com café pela ma

r'l'eender que êles
. procu- pais �ois são os seus .: me-

I

nhâ a rua Conselheiro Ma,

.1 am ocultar-lhes, algo dei- lhores amigos. r I fra n. 93

xando de ensiná-las aquilo
que acham prejudicial a

sua formação moral .e lnte-

S.'
.

.

lectual. .

Se uma jovem moderna

está noiva, deseja 'sair so-
' ·e

zinha 'com o rapaz, alegan-
-_ �-----d� que não. vê nada de sen

surável no que faz, pois
f-hs não precisam de es-

ANO LETIVO DE 1954

ringardas ou revólveres pa,

ra que se façam respeitá-
1

veis, desde que sejam am:,

rJaradas por sua pr'{pria se

riedade. Entretanto, muitas
2 � As matrículas d�s aluo

'

j ..wens que possuem grandes "nos que frequenta-
,

ram o Jardim de In-'
ooses de seriedade, :depois
de ingerir algumas bebidas

fortes, perdem tôda .. a com

postura e vão além dos li

mites .. _

Po�ém, elas insistem que,

I
:3

o essencial é que tenham

bons princípios morais, pois
rqueles que não os tenha, Ifica insegura de si mesma,

tanto 'em casa como em

� qualquer outro lugar_
Reconhecemos que, em·

..•�.

:;�:S;::;.�::�::asr:�:;;Curso ..São'. Vicente· de Paula
.

nao entendemos e a que .

" '�cipios morais elas se
I Curso pl::Íl'i1ári_o � Equiparado áos grupos escob-

. -' pn
. . res � Diretora: EUDORA -SCHAEFER MEYER

, :referem, pOIS parece-rros . b t; 'd .

1 4-' d . ,. d t
.

! .

� a er ura as au as: e marco � InICIO a ma .1'ICU

" que devem Ser aq1ileles qU,e la: 10 de feverei.ro; d�s 9 'às 11·� Rua: Visconde d(.'

� _ seus p;üs lhes. ensinaram; puro Preto, 123.'
,

extraidos dos costumes an- ", '

.. tigos 'que tanto desdenham

;,� ::!:���:�n��, co�
�êu i ,acad-emi-a de· COmer'cio de

Assim,. 9c.amos indecis9s ��., , .' \
se as -jovens sabem que (o'

S Bt "C" t
. ·

bem significa modern�sIÍlo, I ' a a� a 8:'118
pois vivem preocupadas se.
suas atitudes podem com

prometer a sua reputàção.
Que será que elas,enten-
dem por reputa,ção? No di-

cionário) reputação -é a fa-

ma ou crédito que desfruta

alguma pess�a. O cré�ito e

a fama' outorgados por

.quem?
Vemos que ,apesa-r da a-

'firmação de -que. são �mo
c1ernistas, não estão. bem. se
guras de que seu proce,di�
menta é correto e tolerável.

Extste ainda a preocúpa
�ão 4e q!1e a opinião de ()u

tras pesoas seja, desfavorá
:\'€,1, pode�goaté enodoar

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTESIA.

E EF1CIENCIA

Ja.rdlm d'à:� lidA,Reia «MorUo' BraDa)1

MATRICULA

acima

As aulas terão mlClO

no dia 4 de Março

fância em 1953 serão raso

5 � Fóra dos diasrealizadas nos dias 8,
9 e 10 de �ever�iro,
das 8 ás 12 horas.

HOMENAGEM
À CARLOS CHAGAS
RIO, '!' (V.A.) -'- Ná ses

.são de ontem, o sr. Bernar

des Filho ocupou a tribuna,
para transmitir à Casa que

� homenageado . deste ano'
r-o "Palais de la Découver

tE"', criado em 1936 por Jean
Pe�rin e subordinado à Uni

versidade de Paris, será o

dentista brasileiro Carlos

Chagas, "o. homem cuja vi

da e cujas obras cientificas

Marcos, de Buenos Aires,
além do premio Schandlin,
medalha' do Instituto de
Hamburgo mostram que
Carlos Chagas faleceu glori
ficado dentro e fora da sua

pátria" � disse o sr. Ber
nardes Filho.

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

REP-RESALIAS CON�'
.especificados não

se-1TRA A.GUATEMA�A
rão atendidos os pe, WASHINGTON, 4 (U.
didos de matrícula P.) -:- Os membros da Co-Os Pais que não re-

servarem a matrícula de novos alunos.
nos dias acima dis. Florianópolis, 5 "de Fe-

criminados, perde- vereiro de 195,4'-
rão o d�reit� �� mes:.[ ,Luiz '�. ,�. da �Trindade
ma, apos o IUlCIO da Dlret0r

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

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

AVISO

EXAMES DE SEGUNDA ,iP,OCA,
-

.

'

I�sél'ição: d� 1° a 15 �� fevereiro.

Realização dos exame�: -Última dez�n�a de fevere'iro.

MATRICULA AOS CURSOS BÁSICO'É TÉCNICO
DE GONTABJLIDf\DE

Durante o mês de fevereiro,
,

)
Início das Aulas: 10 de m·arço.

,\
_

Infai'mações: Avenida HerCího Luz, 57 � das 17

métodos' comunist;s". '

GINr�SIO
EM 1 OU? ANOS'

Cursos "José Bonifác.io'"
Diretor: Pl'õf," Antônio

R. RoIdo

Praça da Sé, 28� TeJeI.
33-9070 y �

Cx. Postal, 6374 � São

�--------------- _'.__ . --o- _

Sr. �"CruI&iro· �o Sul'
� ...... ""';--

\.

RECREATIVO-CULTqRAL-ESPORTIVO

,(FILIADO AO CLUBE 6 DE JANEIRO � ESTREITO).

GRANDE "SOIRÉE' CARN,AVALESCA.
i

as alterações introduzidas'
pelo aviso n. 320, de 2 de

févereiro de 1953 serão

PrenD,U.·o do 'Olaprestadas aos interessados r lJUn
na' Capitania e suas Dele�' ,

UM ATRATIVO PESSO •

IE D T A L·

Acham-se abertas a par- o . h N 01 .

I d------------ til' de 10 de' ��vereiro a 31' \:Ia_",,8:a a- 8CIOD'8 e retirar, de entre os dent

ue Março do corrente ano,
.

Ed d'. G .
restos de alimentos. A e

na Escola d� Aprendizes
' uc,an MIOS

; r'ataltos côva deve ser passada ns

Marinheiros de Santa Ca- ."......�,�, 'IóJili,_J '.i sentido vertical, de cima p.a
tal:;jna,.aa,i9$,<;J.is;�es, pl:!_ra a

;O:II&.'slo." "�Dl·ou�,·le�ta� ·'de B·ar'rn.�,
'

rmaa',ba!.�6e' dÍ'1.ei)�·bacl-<>I:x)'lotepsarmatrícula dé".llll1didatos 'li O" VOU

Aprendizes Marinheiro, nas- ANO LETIVO DE 1954 , .ma, nos dentes de baixo;
cídos entre 2 de Fevereh'd

INíCIO DAS AULAS: dia 4 d�' marco:
. '. lá�o da frente � nó lado I

. inscrição de no,:?! d,e 1953 e 19 de Fevereiro. '

'MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de 'fevereiro. So- I trás, e em ,segUida, na b
alunos.

'

de 1938. .'., I mente para mai?res de 14 anos, que ten}lam ocupações da livre.·
i � A matrícula de I_!0vos As informaçÕEs poderão durante o dia.

,
.

.

,
. Escove os dentes;' co

alunos será iniciada ser' prestadas na referid� I .EXAME DE 2a. ÉPOC�: Dias, 16 e 17 de fevereiro. vigor, ao levantar-s
no dia 11 de Feverei. Escola Pref 'tura C p"t

j , EXAME DE ADMISSAO: DIas 18, 19, 22, 23 de pela'manhã, depois
.

, , .

' eI 5,
.

a I a- i fever.eiro.
1'0 e. estara aberta ats ,l!ia dos Portos, sua Delega- Florianópolis,
o dIa 13 do mesmo eias e Agências,
mês, . das 8 ás 12 hó- -'-----

'Irmllndttde
:::�r:l�r:;���a: :�e �:� �MiDisJ.erU. '. da,' lW"arj"ha' 'l,' � S� _

dó 'ra
. um dos vultos mais eminen-

c-, � I ir ,
,

.

.'
. �.;o

•

FLORIANÓPOLIS
tes da ciência médica e pa- CAPITANIA DOS POR- Primeiro Condutor

N,IotoriS-I'"
d do I

-

tológica, dos mais notáveis TOS DO ESTADO DE· ta, Segundo Condutor Ma� �. De 01' eu: o irmao p

pesquisadores brasileiros". SANTA CATARINA quinista, Segundo Condutor �ed�r convld� a todos

O representante mineiro fez I Motorista,' Patrão de' Pesc�;' arrnaos desta �rmanda�� '"

então', amplo relato sôbre a E X A M E S I' Carpinteiro Naval, Atalaia-
ra tomarem parte. no atc\ ci

. ,

.

_

' .posse da nova diretoria
vida e os trabalhos de Car- 1. De ordem do .sr. Capí- «or, Mestre Amador; serao

los Chagas, formulando um tão de Mar e Guerra RUY prestados nas Capitanias de

apêlo ao govêrno para que GUILHON PEREIRA DE Portos de qualquer classe e

.não se ausente das come- iVfELLO, Capitão dos Por- Das suas Delegacias.,
- corrente após a�':a

-

"O tít I d I h' t 3 A
.

t
-, 8 horas.

moraçoes. s 1 u os e (·s, evo ao con ecimen o . s ms ruçoes para os
d

Doutor Honoris Causa de dos srs. interessados, que as, exames do Pessoal da Ma-,
Agra eço o comparec

!'I.,aris, de Harvard, de ·Bru-· . - , . .

h M te
mento.

• mscriçoes para o. próximo rm a ercan., a que se

IE' d ,,..
. '. rnam Aureliano a <;j

xeIas, de Madrid, de São período de exames do pes- refere o aviso 3.122, de 24 ,

'

, '2° Secretário
soal da Marinha Mercante, de dezembro de 1951, com

missão de Relações Éxterio-
res da Câmara dos Repre-

i

", I

sentantes solicitaram, hoje;
a adocão de-medidaS' Contra I

"

'a 'Gu�t;m'aia, em vista da t CU1'SO con-espondente aos Gl'UPOS Escolm'es

expulsãQ.:de' dois jornalistas I' ,

nofte-am'ericanos
'.

da uele ,.

Prepara alu.nos Rara os exames de 'admissão aos Gi-
,

q
naslOS.' "

. .

paIS.
_

. I' Professora dos).° e 2° anos � Srà. Alaíde' Sardá
O representante republi- Amorim,. '

.

cano DanaM Jackson, d�cla- ,.... Professora dos 3°, 4° anos e Curso 'Médio � Sra .

rou à Câmara que os Esta-j Maria Mada,leua de Moura Ferro.
, .

d
'

U'd d' d" , A matrIcula acha-se aberta do dIa 10, de fevereIro
.os m os evem ar se-

.

d' 'd 9' 11 30
'

S ld h M
.

h
.

. . _ " '

.

I em 13nte e as , a rua a an a arm o, 34,
na conslderaçao a suspen- . todoS' os dias úteis.

. '.-

são das compras de-- café na Início das aulas. Dia 4 de março. /
.

Guatemala, pois elas consti- Telefone � 3.737.
.

tuem um grande fator na

serão abertas durante o cor

rente mês, realizando-se os

exames entre 1° e 10 de

março.
, 2. Somente os exames pa

ra 'prático, Prático Auxiliar,
Praticante de Prático, Con
ferente de.Carga, Mestre de

Pequena' Cabotagem, Con-

gacias.
Pôrto de Florianópolis,

em -1° de fevereiro de 1954.

Nelson do Livramento

'tra-Mestre, Arrais, Primei- Coutinho � Escriturário,
ro Condutor Maquinista, classe, "G;' � Secretário.

'

1
", -

1° de fevereiro de 1954. .

.

Luiz S. 'B. da Trindade
Diretor'

Curso ParJicula.r
(São

.

Diretora: Professora MARIA MADALENA DE
M6uRA FERRO

Expresso fl,ori8:Dópolis
de,

ANDRADE.& KOERICH

TI'O?lSp01'te de cargas el'n gel'al entre 'Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

'Com via)�ens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Con'selheiro Mafra, 135
.

Fone: , 2�3jt. - - Caixa Postal, 435
End. 'relegi".: SANDRADE

Agência:::� CURITIBA
h'enida 7 ele Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End .. 'I'elegr.: SANTIDRA

Agência: .- SAO PAULO
Rua, Rio Bonilo n. 1247

-o-

F'oHe: 9-3l-96 � Atende' R.âpido RIOMAR
I' End. T,�legr,: SANDRADE '

'( t\npllcimr' no Rio de Ja'P.eiro " em Belo H()rizcnte
t'rá��go mút·oo ,atá São Paulo com a,. E "ê '

p
- - Minas ",'C""""",fó,-I""

",...

.['ealizar-se na igreja de N.
do Parto, domingo dia 7

Os> dentes . normalme
implantados e bem cons

vados constituem um at
tivo pessoal. Sua limp� I

deve ser feita; todos os d

lhores escôvas são as de
das resistentes, capazes

cada refeição, e, à _n1o.)
te, antes� de deitar �'

.

� SNES.

'* fSllnRI�nD

,e) Centro' de":::' I'r,radia.Çã()r-
( Me�tal "A�o.r e ;Luz" réaliza
sessoes Esotencàs, todas as se

gundas féiras', ªs 20,3Q'·à rua
Conselheiro ,Miúra, 33 - 2°
andar.- ' ,.c·1'f;�
,

.

ENTRAI?KFRANCA _

�---,,\�----------��---

Precisa-se" ria- A MODE

LAR.

Pede-se referências .

TERRENO
V:eride-se. - Rua Rf'V

m,und'�'�eol't'êª,��!ri!fD �
Area 340 metros quadr,�
dos � Locªl, com' úgua en

canada perto d�. praia ,

Cr$ 28.000,00.
Trat�r cony.Q ;.;r,:",l

, ',,,,, ., .
'

'Padre Migu" .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flo;ianópol_is, Sábado, 6 de Fevereiro de 195{1 O' ESTADo'

.(*��:::f?::·:·:·��:··.,
.1-:' �i/;:}�V»;' J'��':
::�:�;: ;::.:.>'; .\i);=

Elevando o Espirifo :\:�.':/:;> '

.•:\ H:....
,

Roberto Moura Torre. balho, porém, há tesouros .'

.

i' ]iD1:AS
��lm:';Ó�iC�U;� cro�â�;ef���;������f'i��:::��:��o��:��; 1�.-IItA ;:�:::: �����:::��:

I

�I::::ve:::�q:::DOR!zl::';7;fi�J;'
.

'1 d d 'd d
" 4 1/2 7 '1'/2 9 1/4h clue na avareza, vício de

).e_blica hoje, integralmente, das pe a' iniquida e os ca- nicado: os pa res operários - - s.

�omunicado que 73 pa- tólicos, - devem êles, nu- 'dá.a concepção cOÍ'Í1U�en- Ray BOLGE-R em: feroz egoísmo, As mais ?O-
".

operários dirigiram à ma exigencia total de justi- , tI? adotada por êles quanto A TIA DE CARLITOS bres profissões se
.

acham

":·ensa. Num comentário, ';:1 e de universal caridade, à sua presença na classe No program�: maculadas pelo afã imode-

puBncado em consequência ter a peito levarem, sobretu- upet:_ária, não p�rece indicar Atual. Atlantidas Nac. rado de lucro. sua

, I J
.

h' '.

dí
.

d d f'
. . P 7,1.6 3 5 Ao compreender que so- pensamento, ".r

"

dêsse texto, o jornal dec a-
.

o aos omens cuja con 1- que a atitu e e initíva que reços:, o -

, o ,vida. Milharas de passoas s�tre� esses
, ra que essa carta é profun- câq esp�sam, o dom de se deve esperar dos -73 sig- Censura Livre Crianças mos alg? superior a ITlaté- energias: - porque onde dores, quondo poJeriam evitar, de' vez,

damente lamentável. Deus. Porquanto também natários seja � mesma. maiores de 5 anos poderão ria, c�mpreend�mos tam- E'�tá vosso teso�r�, alí esta- tais padecimentos, tomando as' Pilul�s
Percebe-se nela, prosse-' =xistem ó pão da alma, bem Cremos que é preclso , a- entrar na sessão das 5 hs. bérn que- o nosso destino Ia vosso coraçao . De Witt para os Rins e a Bex'lga.

como a liberdade dos filhós ceitar as decisões da hierar- não pode consistir em acu- Chegará o dia em que Especialmente preparadas Raro
mular riquezas. êsse coracão sofrerá a te- combater· os

.

distúrbios r�';oisi as

De nada nos' servirão elas mivel an��stia de anelar Pilulas Da Wilt aliviam as dor�$

1
.

d d prontamente, restaurando o .vigdr
para à nossa felicidade pre- ê, go mais ura ouro e po- .

.

. ., . b
.

e o vitalidade 00 organismo, gro,Q1_
. sente e futura, enquanto SlÍIVO que os ens rnaterias ..

.

'fi _As 4 - 8hs. .. sua mognl co açoo tonifiçO,nt •.

Joe KIRKWOOD em:
.não purifiquemos nosso co- e, assim, tarde ou cedo --

'

LUA DE MÉL A SôCOS ração � não abramos os quanto antes melhor - sõ- .

-lhos à realidade eterna. mente a fé, à caridade e a

A comodidade e (1) bem esperança na bondade de

estar podem ser' uma justa. Deus endoçará o nosso in

recompensa de nosso tra- timo.

.

tação, de esperanças ... Cer- Completa assistência à gravidês e ao parto, trata

tamente isso tem o caráter mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali-
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

de imediato. Mas será essa, classe. .' 'l f.' \,� ',��

'I'
Instruções para o tráfego

precisamente, a função, bem' . �'l>"'"�;��'''.�-.''''''''' -.'
" "

.: de qualquer embarcações
COlHO a missão e a graça de MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar- .:

'.

nas praias de banho:
ma presença sacerdotal no' ca PI:illips; para exa�es r�diológic�s em geral ('C?r��ão,

'.
.A:s 5 _..:, 8hs•.

'

1. - Visando coibir abu-=-
.�nmd0 operário? pulm)oes, eds�oma�?, mtestm?s; veslCula'HvISIaTsEuRrOInSarAIaLs, I

Silva FILHO _:_ Iris Del sos, que não só moles-
.

.'
,

_

etc. com. ISPOSIÜ":OS -especiais para
_

-; MAR em'
.

b hDe Deus, do Cristo, da, PINGOGRAFIA (utero e trompas) e RADIO-PELVI-
, ; tam os ari istas, como

vida divina da Igreja, nada METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia). I E PRA CASAR? em inúmeros casos re-

diz o texto. . Gabinete de fisioterapia, dispondo, .de ondas curtas, Gozadíssima comédia do presentam a m p aç a s

", Sem dúvida, por uma es- eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas, cinema Nacional contra as suas vidas, o
I tenda de oxígenio, metabolismo basal, etc.

.é5,ie _<!.� .l2#Q.r, no momen- 'BERÇAJUO e ESTl!JFA p�rairecenmascidos�prema:- :ro programa:
-...�,', I

Capitão /dos Portos- do
� em que, com maior ou turos. \. '.

, I .

'

I
tine Jorn:àt Nac. -'� , Estado, determina que:

menor intensidade, se a-
-_.---. ·....'_--7·_··'_·_�_·�'"....,...,.·�,�"·""'At'�.

r .Preço�: 700':- 3,50'
.

�
-

I a)- - Fica expressamente
fronta a Igreja, e também COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO Livre.

-'. ( proibido o tráfego �e
porque a sua 'condição ope- (exames de sangue, urina,. escarro, fezes, secreções, etc., . I qu�lque� embarcação a

• e provas bioJó�dcas para diagnóstiéo precóce da gravi-'.

estava diretamente dês). Exame de material para o diagnósticõ do câncer fe-
. motor, a remo ou à ve-

minino, pela citologia, "biópsia, e cólposcopia. ,':W1 .,- � r:I'!!J �a, dentro de uma faixá,
BANCO DESANGUE E SERVIÇO DE ANESTE- J�_:::! � :--!..r:.3... de cem metros de lar-

3IA POR GASES (Foregger!.
'

Alvarus de Oliveira, do novidade, tudo Í:>arecen-
I.1 do fresquinho, descoberto

�

A QuiI}ta da Bóa Vista àquela hora mesmo. A

é dos lugares mais aprazí- montanha russa do Parque
veis,do Rio. D�ntro de uma Shangai é dos melhores di-Ii!idade que cresce para os vertimen'tos e as sensações
lados' e .para cima ha neces- que desperta são realmente
sidade de pulmões para dignas de serem experi
respirar. Com a ojeriza que mentadás.
existe por parte dos nos- E' pena que a Quinta
sos administradores pela não tenha o trato'que me

árvore, ain<!a mais necessá- recia. A' P�féitura esque

rias se tornam' as manchas ce um dos mais famosos
, ,_ ,,, verdes dentro das "metró- recantos do Rio, cheio de
DOMINGO DIA 7

.

.

. poles brancas. " atrativos naturais e outrós
O GENIO' DA '·JjAMPADA T I

.
.

.""'. "".,':,
N-

.

,
.

t't'
.

. colocados pela mão do ho-
, ao so se com; 1 Ul a an-

.

, - mem comó o citado parque'

AT.:E,NÇÃO: tiga residência imperiaJ um

I � o Grande Jardim Zo_oló-
Em �irtude da Grande refúgio dos' que moram na

.

I gico. I �� JIt DJj<t�"Falta de NiqueI, a EMPRE· zona norte, que levam suas -;;V f�
.

lA solicita, encarecidamen- crianças para gozar am- As ruas estão esburaca-

�
" .

'.e, a� coop�ração de seus biente natural, que proc,!-!-: das (nem podia deixar de . �Z:����•. ,di�tiptos frequentadores, eam refrescar-se nos dias ser) os jardins mal trata- � "0E1=1L. , '

: tl:�zen4o .0 DINHEIRO de intenso cakn�, dos .pares aos, com grama careca, "" I �

- 'rT�ÓCADO, .pelo que agra- de enamorados que esque- queimada. As árvores es-
f PI,fFticRO SEM 1(;(/11, . :

':' 'clect...'TIos.
.

.2em o calor e ficam agarra- casseiam, parece que' rrãQ!
•

I
.

dos, trocando caríciaS. Exis- há um replantio (las qUe
- -_.' '._--_._

tem outros atrativos e gen- são cortadas ou vão mor-I P til· Ite de dive.rsos bairros, pro- rendo. O lago formoso onde 00 O 1I0melCIB J'
.

curam-na, inclusive na zona os barcos e outros bom

en-I' Aluga-'se ótima Sala pró��

P oi • sul que, .cansados da praia, t:eti�ento, está tão' ,sujo,' pria para. Loj�. co� 5 por�',a.r.iclpaçã� vão buscar entretenÍl;nen- t:o lm�ndo ,

que as. aguas,. �a� de ·!�en.,te Íl�:��:H�.t? -.rd�}.�tos diversos. dao nOJo ate tocar! E' ,a ombus - E�TREITO. -f'
'Na Quinta está localiza- gruta, motivo de atraç�o; Tratar coDi h .Sr. Cariar':":

do parque· de diveEsões, mi- jaz abandonada, suja e mal da� Silveira:' !.,
niatura do famoso "Coney cheiros�, pois na falta çle .�

. , .

r
.

' .'. .

, t."Participam aos' parentes Island", Em tarde de s�l?a- polieiamento, lazem dentro
e re�s?as de.-suas relaçÕ�s 0'1'

do ou �os 'domÍIigôs, encos� dela � que devariam. fazer'
naSCUi1ento de seu fIlho tam "jeeps" com a moçada em lugarés vedados· se hou�
Lúiz Alberto, o�orrido a 28 e ti juventude. pl'oc..4ra os vesse em abundânda, mas

de _janeiro na M�tel'�idade I divertihlentos daudÓ" ex- nã� há. A Qui�ta pre�isa,
Dr, Carlos. CorreIa.. '

I pansão ao entusiasmo pró- merece, exige a aten'ção da
"""",.;.Ap"'''''....... 1 prio' à ctc:lade, 'tudô achan- 'Prefeitura!

"O terna adotado, escre-

Maternidade Dr. Carlos
Correa FLASH GORDON - 1/2

eps, (O HOMEM LEÃO)
No programa:
Cine Jornal. Nâc.

�J.e, 'nitidamente, uma res

sonâncla marxista. Desse ele Deus e a paz do Cristo".

ponto de vista, seria utíl

11M arotU."aJ D.04.,�J"'. J.· ...Ja.· \''''' \

i "_,",,0
rULCkA ..... PROSlE8RAS

quia",

que se pudesse dizer quem
<, ,3rugiu" a interessante sa

\.!!oI�r_s� ('0'110 loram 'col�lÍdas;
as assinaturas.

.

, CURITIBA

Lloyd BRIDDGES em:
O CERCO'F�.,"�a Croix", e os motivos

�:'l.'eVIameIJe tomados, de
monstram, e como ... dema
�;adameni;e bem, que as-me
fulas tornadas pela hierar-

quia para manter um sa

cerdócio na sua-linha car

eta são [ustíficadas.
Fala-se de luta, de liber-

Cont. do Seriado
O PORTO FANTASMA

(DA ASSOCIAÇAO IRMÃO JOAQUIM)

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

Obetetricia: Ginecologia Cirurgia
<,

f3Lt)�IA
Es:!relfo "

em causa.

As 8,30hs.
Ray BOLGER em:

A TIA DE CARLITOS

O jo.na1 "La Croix", além
oisso, declara:- "Quando pa-

Idl'es tem miss�o. da Igrej, O GABINETE DE RAIpS X E O LABORATÓRIO
,....,r:a classe. operarIa, frustr�-lATENDEM AOS PARENTES'. EXTERNOS NO PE-

,

�a em seus direitos e cheia RIODO DE 8 ás- II � 14 ás 17 horas.
. No programa:

Atual. Atlantida Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
.Imp, até 14 anos.

As 8hs..

",
,'o'

Inúid BERGMAN e�:
'JOANA D'ARC.

No programá:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 6,26 - 3,50
Imp. até 14 anos.

'_ OSY'ALDO GUEDERT E

S�N.HORA.

-Noías" Paulistas <

f
\ c '

•

-Pilulas

D�WITt
para 05 Rins e a a.xig.'

Em vidros de 40 e 100 pllul.s t
O "ande é mais econõmlco

_."

JI!I!!! __
\,--�-_.........�---- .. _ ...._�._-- ��.

MINISTÉRIO DA MARINHA
/1

longoCAPITANlA ·DOS POR

TOS DO ESTADO DE

SAN.'rA CATARINA

das

que;VencJe'-s�'
se dirigirem às praias Por motivo de' mudanç-a;
deverão fazê-lo, nos lu- vende-se, um quarto de ca-',
gares menos densos .de sal, com as seguintes peças: .

banhistas ,e em marcha dois guarda-roupas,
$ urna

gura ao

praias.
b) -As embarcações

vagarosa, em direção comoda, uma penteadeira,
perpendicular, e �om o

I
dois criados-mudos, dois ca-.

máximo cuidado para bídes, dois tapetes. Ven-:'
evitar acidentes.'

'" I dem-se, ainda, .�ma sala dei.
2 -- Os infratores da pre-.: jantar constante de mesa.

sente órdem serão pu- 'elástica, bufet, cristaleira,"
n!dos severamente de·1 seis cadeiras, ,um tapete'
acôrdo com o Rc.p.l-grande; uma sala de visitás '

(�eg�lamento �a Ca-' (,(,1'r1 grupo � �st,o�d� e ta?�.z�
pItama dos Portos).' te; um eSCl'ltorlO, constafi-.

Ruy Guilhún Pereira de te d� duas mêsas, duas cá- .

Mello deiras de braço e um guar-
Capitão de Mar e Guerra da-livros.

' J.
..j

- Capitão dos Portos. Vêr e tratar à- Avenida

I Trompowsky nr. 56, das,
-_.

'14 às 22 horas, até o próxl-

IAbandonad� QUintall.:o,dia
25 de Fevereiro.

. da Boa 'VIsta .

PARA AQUELES QUE

DESEJAM .9 MAXIMO, �
EM CORrEZIA

E EFICIENCIA

�
..,;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicado I ,Profissional ULTRA SONO-
-,'., ,',

TERAPIA
o MAIS MODER:'JO E Efl('fEN'f};� TRAT.HIEN.

ro PAUA INFLAMAÇÕES E· DORES.
TIUTAMENTO SEM OPERAÇAO� DAS

SIN·USI·TES
;;; 'lNI"LAMAÇOES DA CAREÇA E G.AROAN1'A.

l'HAT.\MENTO ée�1 HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
�ONSULTORI(l - VISCONfllli DE OURO PIlETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
aÉSIDENCIA - FELIPE SCHMIDT N. -UI.

.
' ,

OLlf08 - OUV1J)()8 .:.... �AIUZ • Q�AltT-'
DR. GU.ERREIRO DA. FONSECA

.)lleCIaUII&a •• ,u......
a..�.fv... Oculoa - Exame d. J'ua"llo •• Olbo para

r,lualtt.qlo da Pr_lo �rl.l-
,

'Jlod.raa Aparelha...m.
c....U,. - Vi.à_oa4. ,. Ouro Pr.to. I.

.

:.. r " ,

•
/

Com êste va.lo!!' VS,
•

ó.brirÃ uma. Cdnta. que
•••••

'
• -

lhe ..endel"t. jul'O com·
o ••

o •

pe,.,s�dol"
, e

�����§�§�.� lev�r';' p�l"� suÁ t'esidin
I I! eie, um lindo e útil pl"tse�te:

um BELíS!1/MO eoFREde A(?O CROMADO.,

NerOAGRiCbLA
1a..c.q c7' 16 '.

_--_' FLORIANÓPOLIS �;"TA CATARINA __......"....
'

...

•

.VJatein ,com sPgur�oça
r

e
.

rapidez
80 NOS _jCO�FO�TAV�I,S MICRO-ONIBUS�DO :

.

RA?IDO . �(SnL-B,B4SltEIBO)
.....,.,...."

'( .,{O ....

.Agência: B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Sllvelra

-Ftortanôpolís-......�ltajal :="tloinviUe· .....
-

Ourttrba -

.

,
- - ,�

-

r-

DR. I. LOBATO Menos aos Sábados

FILHO Res.: Bocaiuva 135.

Doenças I do aparelho res)li-.
' Fone: ..::... 2.71�,..

ratôr ío ,I

a' C I T ETUBERCULOSE' .

RADIOGRAFIl\. ERADlOS-· .

- - ..COPIA D-OS PULMõES
Cirurgia do Toras

Formado pela Faculdade
. Nar :onal de Medicina, 'I'isio
logista € Tjaíocirurgião do i

Hospital Nerêu Ramos'

0l{rso ue especial izaçâo pela
S. N. 7. Ex-interno .e Ex-as
sistente Je Cirurgia do

prof'lUgo Pinheiro Gu imarães
(Rio).

Cons: Felipe .Schmidt, 38 I

� Fone 3801.
, Atende em hora, ma rrada.
Res: Rua São Jorge.30 '--',

·Fone 2395. I

: Agência
de

/

.

'

,

p,u blic'ida·de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A LOCALIZAÇÃO
DA NOVA CAPITAL
FEDERAL

o C�RCO RIO, 5 (V,A.) - O Pre-

_ sidente da R�ptiblica auto-Quer queiram ou não, I Aludimos, há poucos rizou a Comissão do Valecom todos os defeitos de
dias, a-o cêrco (devagar e do '-São Francisco a contra-um sistema que de tão em-

Florianópolis, Sábado, 6 de'Fevereiro de 1954 l*

pírico já está fossilisado, ___.. sempre) que se vem razen-. tar com uma firma norte-
com todas as deficiências;' do às ambições políticas do 'americana os estudos de fo-
por mal pagos e consequen- 'N-O Hasp·I'- 'a-I: desta G 'MI·II"IB'r deputado Nelson Brasil. to-análise e interpretaçãotemente mal recrutados e

'

.

'

.,.,', Barreira viva e (quiçá) in- destinados à seleção dos si-mal preparados, são, os po- .

_

I
. ,

discuti I ã d CaPe a transponível. Mencicnámos tios adequados à localizaçãoliciais militarés, in íscutí- .

oaul(1Irrç, e
.

velmente, os melhores e
_ 'alguns fatos concretos que da nova Capital Federal,

mais produtivos agentes de /, '1 it a gang udenista, capítanea- condicionando, porém, a ce-Esteve' em nossa Redaç'o', I no,s com um gentí convi e
polícia. da pelo sr. Bornhausen, ar- lebração do contrato à reso-Tapa-brechas nas horas ção, demorando-se em agra- afim de· assistirmos ama-

, 9 h quitetou (e consumou) con- lução que vier a ser toma-difíceis do apêrto, êsses dável palestra, o sr. Major nhã, domingo, as
, oras, a

d d1 tra o simpático eputa o. da, relativamnete à cober-"esquecidos" são sempre Médico Dr. Ruy Portinho de inauguração de uma Cape a

lelnbrados nos momentos
1 1 H ít 1 n Inclusive o caso da mina tura cambial, pelo ConselhoMorais, atualmente nas e e- naque e OSpl a , ,que co -

,

de "Escorar a parada", Ain- 'I '(Federação das Associações 1e Superintendência da1 vadas funções de Diretor do tará com a presença de a -

I
da agora o Governador va-

Rurais) .arrebatada, nas ca- Moeda e do Crédito.leu-se dos oficiais da PoU- Hospital de Guarnição des- tas autoridades civis e mi-
CA

ladas da noite, das mãos do Para a execução desseela Militar para instalar e ta Capital (antigoHospital litares, �
..

P f' -

- -r. Brasil. Quando fizeram trabalho especializado, a Co-crganizar as novas re el-
Militar), à frente do qua1 No ato d.!nauguraçao a

N P' d' S Ituras. Fez o que já.fizeram
vem-se revelando pelo seu :"':apehi' será abençoada pelo ) deputado Clodorico acor- missão do Vale do S. Fran- O antaae O aO1.;.ll'OS governantes que.lan- dar extremunhado (do lei- cisco dispenderã350.000 do-

ca- am mão dessa preciosa espírito organizador e em- Revmo. sr. Arcebispo Me-

Tradicionais '-estils 8011a10.sas'1 d
'

tropolitano, devendo, em to), sonolento, para uma lares, a serem pagos em
1)

i.:c�erva de energias discip i- preendedor, procuran o"d d chegadinha ao Palácio. E duas .parcelas semestrais e�r�.�l�s�,e p��ad�-:�u��:��� com ingentes' esforços, do- �gUl a,
1 �r ;�sad

a

G
uma

de lá voltar, -nom os olhos mais seis milhões e quatro- Em Pantano do Sul rea-
crrses pequenas ou grandes, tar àquela Casa de saúde de' m.ls�a �'�t ape a; aQ �::�' desmesuradam�nte abertos centos mil cruzeiros. Iizar-se-âo, hoje e amanhã
c.-s os fortuitos ou ealamida- �elhoramenios que se fa"l mça�d BI lldar,- pa

re UI

(e insone)', vestido de Pre- '

b ddcs. E acertaram. Sempre zem necessários.
.

Davi a essar.
_

D O BRASIL CONDENA - (,Sá �do, Domi�g�), tra i.

tive: am êxito. Atestam os No decorrer de sua visita O ESTADO muito agra-
sídente da Federação. 0-,

, I cionais féstas religiosas em

d d 'no da mina (eleitoral), de A CAMPANHA NO�- I honra de São Sebastião.comentários- pró' igos em
o Major Dr. Ruy honrou- Ieeea gentileza 0 convite

NA Jlouvores, que sempre foram que é sacio o arqui-eapita- TE-AMERICA
. Hoje, Sábado, às 21 ho-

bem servidos. Pena é que a lista sr. lrineu Bornhau- CONTRA O ALTO rás, haverá procissão de Sãog;"ande, a absoluta maioria, Bodas de Pra.a sen, com grande número de '

DO CAFÉ "Sebastião. Amanhã, Domin-dê-ses chefes, ouvessem es-
...

.: FI' em tudo ' •' .

'O ·coes. a amos
WASHINGTON 5 (U. go, haverá a procissão dequecido os seus colaborado-

1I,·gU81 DaUI Lldla" aDI
4

\

(
" ,

rcs e a existência da secu- ". :-,' -... ,

'>

isso, mas esquecemos e

P.) _ Os governos do Bra- Navegantes, com trajeto pe-
1.,�' Milícia que, sem os cuí- fô�os alertados), da maior

sil, da Colombia, de EI Sal- lo mar.d,··,'''_', que de justiça mere- Entre �Júbi1os, e' festiva- tínto casal, mandada .rezar falsêta oue foi cometida r I
- _

-

'"1 vador e do Mexico apresen-c.' lião tem marchado para- mente, comemorou, ontem, pelos 'seus dignos'filhos., �
contra o jovem político, . . d

• � _

lelr ao progresso das de- "d d di
,

1 taram hoje um projeto e
�

o 25° aniversário de casa- No eoorrer o la e a Quando da escolha, peros I
- , C

. -

ti1;1'::;<; Instituicões. Muito reso ucao a ormssao o..

mento o benquisto casal noite muitas foram as pes- adereiros (consoante <)�-l'
,

1" .ucos são os Governadores , �..
_ m,' Café do Conselho Economi-

<JW' retribuíram os serviços Miguel Daux-Lídía Boabaid soas que
...
foram levar o s�� terminação do Pre5iidendte co e Social Interamericano,recebidos, beneficiando de Da;l-x, pessoas muito rela-

'

abraço .de felicitações, -·nac. Vargas) do candidato aao no qual condenam a camIa:u os soldados estaduais, cionadas na sociedade local, só ao casal, como, aos de sua dasse,- à PresídêncíaSeI á que isso é azar, Mi- -

t panha atualmente em ,.(.\1rso
licu't Ou é má vontade? on<le gozam de justo eon- descendência, pois que o- Institutô do Pinho. O sr.

nos Estados Unidos contra
Pi evençâo? Ciúme? Incom- ceit�. dos convivem entre nós, g.o- 'Nelson Brasil- tinha o seu

os altos preços do café.
pJ.ljbilidade da parte do fac·

.

'

':'afido da--esthna geral, pela í;ome fort�mente �poíado O projeto propõe tambémci<:,"ismo partidário', para Na manhã de ontem, na
I
elevação de carárer.

'

�
la história tpelo golpe) , .

que se inicie um inquentoCOI:1 a rigidez dos regula- Catedral Metropolitana, foi O ÉSTADO, embora tar- reunião realisada em It�,? S' I' f A , -

para se ãescobrir as fonte�T. frtos .. eJa a o que, oro
celebrada uma missão, pe-, d,iamente, apresenta since- ;,aí.. Mas sua candidatur�Mi.lS a verdade é que a má

,� os motivos âã campanhavrJill?de é tanta que em vez ,las bodas de prata do dis-, tas fel�citações. � não vingou, porque, pessoal- .'ontra o café, tendo em vista.d d t M·)'"
_

mente, o sr. Bornhausen€' se a ap ar aliCIa as ,

d lançar uma ofensiva parat'xigéncias da evolução, d0- �ome'D.OS' drama4.-cos e. derrotou-a! Escolhendo (E!�. •
,. ('ontra-atacar tal campanhahnc!o-a das atribuições que ..

'

d) e do-.' •O· preSSIOnan o o nom .

Afirma o texto da moçãomodernamente -lhe cabem, um· p 1._ Q�, __ , sr. Pedro Sales. Negando ?ia7em o contrário: surru- ..

; que sie deve dar prelerenciàlP;;:;in as funções sim',J:Hicas ' , '

i,
.

, iité, que a sessão fôshse le-
atença-o a' sl·tllac

..
a-o do 'café_. 'IiIO, 5 (V,.' ',A, .') - Tel,· rel'iun ao campo"" 'de pouso e

_e dC'ixam aQ 'niíician:>, sà- vantada por duas oras,
f A • 'I .

�

I'
.

t o na Con erenCla nteramerbnWllte as dos "acaba l.omí- grania::: de Belo Horizont� i '�,'llmaram a pIS a com ",

prazo solicitado pelos apoia. d C
.,' d " '- I d

-

"Na-o C'OI1','"'11 os momento's crl'tt·· f"l'OI'S 0"·>, seus carros. De�·

I
cana e aracas.C,\l e o pe�a ara0. ou ... �

oores do candidato derrota-
N d

_
._fÔI a o esforco hel'oic) dos �os por que passou ante-on, sa maneira, pode aterrissar

h
o curso a reumao, v

r),·(,·'I.: rios milí�ianos e as ado h
do. Que esperavam a c e-

Costa Rica anunciou quet,-:n o pIloto da empresa o avião às vinte oras e
I

.

t
-

dada (a qua quer momen. . , . .
tnInJS raçoes, ao que parece, .

.

t O '1 t ".
_ deseJava auspICIar o proJeto"ILn't)erial de Transportes vinte mmu os. PI o o, dte·j.o .. iam mantido rctróga- to) de votantes a serra, d'"d d 1 d 1 A;'I'e(')S", quando h..rcleu r' Claudino Franco -Tunior, com os emalS palses.os e es oca os, nos mo· ....t"� 'f

que sufragariam o nome do •

C
. - -..

to oucr�s daquela polícia espanta- r0úl aoé �noitecer, enfre'l- declarou à imprensa: "Jul- . i\. omlssao nao m '

sr Nelson Brasil. Mas o sr.
1 d'

_--' . d' tlho que for:l1n os t�.nidos tanco i.-))'te temporal com guei que tudo estava :perdi-
.

'd f' qua- quer eClsao lme la a
QUADRILHEIROS d) tem- Bornhausen liq1.tt ou a ,a- sôbre 'a moção mas nomeou I-,\:.1.1 ':)J):nelho de r�dio quei. do e não esperava . salvar- -:-.. 'd t (

_.

po de EI-Rei D� João VI. ,tura, rapi amen e,
" se.m;a uma subcomissão especial ILnicas reconhecidas pela m�do, :i::('ando assim com, me. Estou sinceramente a-

concessão do prazo) hqUI-'

I, d D '

'

para considerar seus termos(\mtituicão -do País como p,}eÜl)l1ente desorientado.

'I
gradecido ao povo e ivi-

dando o seu. correligionário, d ' d 1
_ Av€l'cié.deir"aetitular da m'dem Os motoristas da locali· nopólis pelo que fez 'por

. -

I
e o

-

e uma ec araçao so-

l-'�Uica, as Polícias r�lill'ta- 'J d D' TI
_

" ' impledosame�te. E hoje, bré a situação do café, apre-
_.

na €" e ivmopo IS âco!:'- mim.
1- PdS 1rej têm sido usurpadas. sOl'- quando se e, e ro a es, sentada pela República Do.t'ÚE-iramente, atrav�s os Ex�r.,omb'a tentes' c'o o-tr'a a ab: Presidente do Instituto do

minicana.tF'mrOS, de múltiplas fun- ,I Pinho, devia-se lêr Nelson
A subcomissão designada.cõ!.\!; suas que são confiadas �

T'
/

'I P 'd' t d d't� virias "guardas". Essa' solv,-il'ã.O de; alio Nascimento �a:sl�ão re:�o:�e:eu� �:� é_�tá il\tdegrada PlordrePCrelsen�cé:.ó1i('a organização de múl- Y
tantes o Brasi, a o om-ti(as polícias só. desapare- RIO, 5 (V·P.) -:- O Con� Foi acusado de fazer es- 'culpa exclusiva do sr. Bor-
bia, EI Sálvador, M�xico (acerá no dia em que um es- selho Nacio'nal da Associa-'_�, pi"onagem- a favor da Ale. ,1hausen qu� (a essa épo- Costa Rica juntou-se poste- .tr:{�:sta de visão,

pátriotis-I' ção .-dos.Ex-combatente� es· manha nazista na guerra

r ca)
iniciava o estr!lngula- riormente) e Estados u:ni-Imo f cor,agem faça co�o fez pediU CIrculares a todas as oassada. Pediu agora anula. ,nento das pretensões do

dl....lI l'resldente do ChIle que _ ..' -

os.
Ill�m só decreto extinguiu' 2ecçoes estaduaIS, pedmdo �ão do processo ao Supre- J i6vem dep�ado udenista,

I
Este organismo recem.'

a" Í11coIltáveis e dif<.'nntes I que protestem contra a pos':' :no Tribunal Federal. 31'. Nelson, Brasil. Era o
nomeado deverá apresentarpdícias, entregando aos-- ca- Slbilidade ao ex�capitão Tu· E alguns juizes já vota-I êrco funcionando...
um relatório às últimas ho.r"b:neiros todo. o vOlida-llio Regis do Nascimento vol. ram em,favor dec sua!", cau- ( BUM ras de hoje. 'ir_fnto e que aSSIm, de um

t I 'Ir 't _"l' , .

'1 t" f a ao- .,..xercI o. .lU lO, e o 5a.s') go pe, ex mguiU a con U-" .. •

I
•

Uic reinante e promoveu o umco braSIleIro que contl-

cr-�randecimento do corpo nua cumprindo, pena.pol

I D. Na_ir M .. 'Coelhode CARAB1NEROS DE sentenca do extinto Tribu. '" -

CHILE, hoje inst�luição nal de�SegUrançá Nacional. IDallor2�ã8 de Em �ossa Capital e no ditosa .dama gozava de ge._fI,('Gernizada, grandemente . "
ef {·imte e, por isso, mun- LIDER' GUERRI- '-acho '-rro. Cemitério Municipàl sepul- l'�is estima nesta cidade,
r':'-'rrente famosa ii U tou-se, ante-ontem, a exma. nao s6 por ser elemento•• ,,'. J, , • •

LHEIRO MORTOS, SURI ,iirio -ª.ra. d. Nair Melquíades -destacado da sociedade 10.
NA ,COnEIA \ Coelho, esposa do sr. Ma· cal, como pelas qualjdades

.

SEUL, 5 (U.P.) - Sol- RECIFE,5' (V. A) _ No jor Yeterinário N"lson de .e virtudes qu ornavam

dados governist.as m,ataram dl'a 1 do ,corrente, rea.ll·zoU'_ Oliveira Coelho, do Exér- o cora
-

, sempre afeito a
.

I {.,_•. ,,' ,

"'I'to Nacional. _Irá 'ca do bem.
I

o comandante-chefe de to- se a in�_'a;guração do trecho ..

O ESTADO-,.r

A f t flh d t ado , apresenta aodos os guarrilh�il'os comu-1 ferroviáriq Afogados de ln-
.

ex m�: 1 a � r 1·
sr. Major Nelson, bem como

nistas na Coréia do Sul, do- gaseira a 'Flores, em Per- ClOnaI, �ªnuha barriga-ver. à exma. família enlutada,
'1 ,-

I
..'

de, encontrava-se" última.. seus sentidos pezaresmingo u timo, a noite, se- nambuco{ com a extensão. , _

.

gundo informou . ontem, o de 49 km. / mente, em Curitiba, acom· I '.

porta-voz do Exército sul- A inauguração teve cara- panhando seu esposo, onde
coreano. ter solene, com � presença

veiu a falecer, vitima de

I BAR E SORVETERIA

Diss,e o informante que o ,de altas autoridades, tendo pertinaz enfermidade que
-

'Ib 1 .A. � AMERICANAlíder dos guerrilheiros se nesse �ntido o ministro' ur ou a ClenCla e que cons·'

I.

, -' '. I ternou profundamente aoch:�m�ava Bang C!1Ung _!{un. da Viaçao' r�cebldo comu-
vasto círculo de suas rela- Vende-se o Bar e Sorve-

Outros _66 guerrilheiros, in� ',nicl:j.ções 'do governador E-' cões.
'

teria Americana sito à Rua
cl�sive .um� niulh�r, foram telvÍno.LirÍs, do administr§l-

,�

Transportado o corpo pa'l Sa�d��ha Marinh.o n. 13,
�

da d "" -.
d . 'I f .

.

EdlflCIO Machado. Tratar notambém mortas no encon- dor Re e FerrOVlarIa o ra esta Caplta 01 ante-on-
1 I U b t

-

, " .' ,
"

,oca com o sr. m er 0-tro travado -ao ,,ªudoeste da N.Qrdeste .-e do engenheiro_ tem sepultado com granc;1e ,Machado, o qual eXJ'lCará '

Coréia. Manoel,Gonçalves Torres, aeompanhamento, pois a ln.. o motivo da venda. , I• .......",..__._.-- • ti .'
._.

.

to
_�,......�

• • •«Pa\1 p'ra
toda obra»

ITIM"
,

\

/

, '

I
�

•

lalor José 6.
Cldade--
Encontra-se recolhido a

.
_

um dos apartamentos do
Hospital des,ta Guarnição
MilHar, há dias, o nosso

benquisto conterrâneo sr.

Major José Geminiano Ci
dade, da R�serva do Exér-
cito Nacional.
Visitando-o O ESTADO

deseja .ao ilustre Major Ci.;.
dade pronto 'restabeleci-

�

menta.

Recuperaçã.o <-.��-'iI

de Menore
RIO, 5 (V.A.) - Com a; por solicitação do diretor: do

presença do prefeito Dulcí- SAM, sr. Guilherme Roma
dio Cardoso, do sr. Tancre- no.

do Neves, ministro .da Jus- Dentro de poucos dias, s,e-'
tíça, deputados e vereado- rá também inaugurada ou

res, será inaugurada na tra escola 'no SAM na Ilha

próxima terça-feira, dia 9, do Carvalho.
no SAM na Ilha do Gover-
nador, para aprendizado Essas escolas serão dirigi
dos próprios internados na- 'das pelo professor Pereira
quela dependência federal, i Filho, diretor da Escola de
a Escola 'de Aprendiz de ; .t\prendiz de Mecânico da
Mecânico de Automóvel).'Superintendência de Trans
mandada instalar naquele' porte e estão sendo monta
inte�nato de menores, pelo das com material imprestá
prefeito Dulcidio Cardoso, l vei, de sucata,

Segundo estamos infor
mados haverá movimento
de ônibus desta Capital pa
ra o Distrito de Pantana do

'

Sul.
Durante os festejos have·.

rá profusa queima de fogos
de artifícios e,barraquinhas.
para maior realce das sole.

nidades que serão levadas
a efeito. -

�_.-

/

SLOPER

Os jornais e 9S demagogos da U,D.N., como o

Chiquito Mascarenhas, ficam roxinhos de 'raiva
quando afirmamos qÚe o sr._ Irineu Bornhausen- é
um governador gorado. E gritam, então, que o ho
mem fez 83 pontes, 20 postos de saúde, (150.000,00
cada um), que macadamizou a estiada Concórdia
Joaçaba, que importou 500 vacas, que ligou Capi
varí com Jaraguá.

A nossa crítica é clara. Sabemos que' dessas
pontes, no total algumas foram enntstidas, Sabe
mos que nos grupos escolares o sr. Bornhausen nun
ca diz os que foram feitos pelo Ministério da, Edu
cação. Sabemos que' postos de saúde que não gra
vitem em torno de centros de saúde (5 a 6.000.000,00
cada um e n'enhulJl' construído pelo atual govêrno)
são obras de precarissimo alcance. São sentinelas
avançadas que não servem a nenhum exército. Sa
bemos que a ligação Florianópolis-Jaraguá ,consu

miu mais de 60 mijhões e na prática não está ser-::
vindo para nada. Mas sabemos que o govêrno' fez
alguns grupos, alguns postinhos de saúde, adquiriu
500 e tantos reprodutores, etc. Na verdade, em três
anos; para fazer isso, o sr. Bornhausen gastou nada
menos de UM BILHÃO, CENTO_E OITO MILHõES
DE CRUZEIROS!!! Se, depois de dispender essa

fabulosa importância, nada apareGesse, nem mesmo

um grupinho escolar aqui e alí, um postinho micho
de saúde de longe em lon�, uma pontezita de raro

em raro,- 'então o caso seriá até de inquérito pm'la
mentar!!!

O que êles não querem compreender é o sentido
da -nossa crítica. Q sr. Bornhausen foi eleito pa-ra
cumprir o programa que apresentou como candida
to. Esse programa, hoJe, 'passados três anos da sua

posse, ainda não foi atacado senão anedóticamente.
-S. Exa. prometeu_ asfaltar estradas para resolver o

problema do escoamenfo ,da produção. Será cum-_

prir essa promessa mandar assentar uns paralelepi
pedos alí nas Capoeiras? Prometeu usinas elétricas
pelo Estado, condenando, as termo-elétricas. Onde
estão elas? Prometeu fazer baixar o custo da vida!
Fez? Prometeu acabar com os aumentos de impos
tos! Acabou? Prometeu dar uma situação mais que
razoável ao funcionalismo! Deú? Seria inocuo con

tinuar. Fazer o que o sr. Bornhausen está fazendo,
com uma dinheiranha enorme, qualquer um faz e

faz melhor e mais barato, porque sem marmela�tsen,
Nós queriamos ver era êle fazer pelo menos um

pedacinho bem peque1'r1tehinho daquilo que êle pro
meteu, S. Exa. veio com fama de jóia rara. E o que
se está vendo é qoo não passa de berloque slQper,
daqueles que nem venda de sitio compra mais, par II
p-ngana:t' os ,nossos poores tabaréus.. .
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