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. BQGOTÁ, 6 (U.P.) -) guem 'lhe observasse que.bs
" Alio XL' Cantlnflas, atualmente n�s� 'batedoi'es de carteira bogo-

•

ta capital, foi �ítima de a:2 tenhos são habilissirnos/ôle
. dazes batedores de carteira responde�: "Pois-terei que

I. Rodea'do de admiradores, o levar para o- México alguns
_______;; .!I'(�����:!!!!��,,_!!.�'I�'_�_��; "artista . .perdeu sua carteira exemplares dessa natureza,

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 7 de Fevereiro de 1954 v..._

______:--_. ��------
� �-----""!" com:notas e ou-tros objetos para refrescar o sangue. A-

,. _

"'I�p'�a' 'p··
...

e··I'·_:m,l;.'o·'·e·.·d-a"'';
.

·e'm:'. pessoais, sem que se desse creditava que' ali, tinhamos
conta do fato, quando esta- os melhor�s "descuidístas'L.
va, domingo último, no es- I Agora vero que estão em

mau estado 'tádio de "El Campin". po-I decadênc�a e há que melho-

I·U' P) O di I rém, Cantinflas não perdeu
I
rá-los com um .bom cruza-

RIO, 6 ( .',
- Ire-

b h CId
,'"

. d A
.� seu om Uluor. orno a - mento com os aqlll ...

tor da .Caixa e morbza-, .....
.

ção d�signo� três comissões

POLIT ICApara Investigar nos Estados

de cáranguejo - •.

E' uma política adotada

I
diaram uma 'casa e espan

.relativamenté. aos nossos caram uma professora hra

estado, bem assim a causa problemas. Há algumas dé- sileira.

da falta de moe'das divisio- -cadas passadas, o Congres-: Em São Paulo, em vasta

N. 11.820
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seráo"empregados na industria e Da lavoura
RIO, 6 (V.A) ..,..- O mi- grato; considerando que gração e Colonização depen- zem precisas para encami

nistro do' Trabalho, sr, João
I
com êle. vem famílias nume- ,de ainda da regulamentação r-hamento dos nordestinos

Goulart, logo após õ=despa-
I
rosas em busca de melhores da lei .2.16�, de 5 de janeiro chegados a esta capital a

I
.

»:

cho com o presidente da Re- situações de vida; conside- de 1953, que o criou; consi- locais onde possam exercer

pública, ante-ontem no Pa- rando, que-é dever do Es- derando, outrossim que o suas atividades na indústria'

lácío Rio Negro, em Petro- tado amparar e encaminhá� probleml'!. exige solução e na lavoura. Essas provi

polis, entregou à reporta- los ao trabalho, aproveitan- Imediata não podendo a- dências deverão estender-se

gem do "Correio do Povo" do as aptidões de cada um, guardar o tempo necessário a todas as localidades onde

a portaria por êle assinada, considerando que atualrnen àquela regulamentação; re- haja. concentração de no1'

dispondo sôbre o amparo te o Estado despende gran- scIve determinai' que o pe- destinos egressos das secas

aos nordestinos chegados aó des somas na imigração, partamento Nacional de e nelas serão .empregadas

centro do país, fugindo da buscando no estrangeiro os Imigração adote imediata- todas as verbas destinadas

inclemência das secas. braços nece�sários ao de- nente as medidas que se fa- & imigração">
·E' o seguinte o teor da senvolvimento das nossas _ .

portaria assinada pelo sr. la�ourase.dasl1ossasl�ús�. INFORMES P,RE.CISOS
João GouIart: "O-ministro mas: considerando que par- ,

do Trabalho, Indústria e to dessas somas pode ser SO"bre a sa u./l>de do" p
.

.

.

,. Com§i'cio considerando que empregada no aproveita- apa
os nordestinos chegados a mento de nacionais; consi- I CIDADE DO .

VATICA-I
raná, onde poloneses incen- deixa muito a desejar, por-

.

I
diz que desde 25 de janeiro

esta capital em levas fogem rterando que a instalação do NO, 6 (U.P.) _ O Papa Pio 1
que não era e não é fácil

.

,
Ú timo, o Papa estava com B f O Oa, inelemência do clima in- Instituto Nacional de Imi- XII h d

. D .,e�m O sr. s.. penetrar ém
.

determinados
..... se ac ava, ontem; e-

.

ligeira febre,' sintomas de I,
• -

bilit d d íd
'

iddI' Id A b
nucleosde alienigenas ...

. uita o, eVI o a I a e a- gastrite e, há três. dias, so- Vg O r!l O a
d '

( "'8 )
� � (Do. "Jornal do Brasil",

vança a quase I anos f: luços insistentes. Entretan-
à impossibilidade de se ali- to, exame cuidadoso não re- RIO, 6 (V:A.) - Acome- de 5 do corrente).

mentar. O Sumo Pontific( velou outros distúrbios na tido de um resfriado, eI1

N
_.

d· ase acha enfermo desde 11
I membrana do estômago. Os contra-se acamado, em ;':la. ao Impe 1 r o a

RIO, 6' (V. A) - No a-I deputado
Rui Ramos. visi- dias. páiido, o venerado �ames médicos revelam ,residênci�, o ministro Os· 1 redução da

vião internacional regres-
..
tou a Suiça, Alemanha, Ho- chefe espiritual de mais dE: •

que o Santo Padre· não so- valdo Aranha. Seu estade •
-

,

sou ante-ontem da Europa landa, Bélgica, Espanha e 100 milhões de católicos 1'0- fre' de hiperazotemia, que não inspira cuidados e, poso coosumo
a delegação Brasileira à Portugal, coligiI}do dados manos descansa num sim-

.

si�nífica excesso de nitro-I sivelm�nte, j� .�� p_!'óxim2
Conferência da Fao, que se "fbre a organização agríco- pIes leito de madeira, _no I genio no sangue. A franque 2a. feIra temlClara sua$. WASHINGTON, 6 (U:

realizou em Roma, O chefe 'la em cada uma dessas na- Palácio Apostólico. A inélis-
.

: za das informações c;l�.hoje,' ativid,ades no min.ist�rio. P.) - Os Estados Unidos

da nossa delegação disse-I ç.ões, par� esü:do 'co�para- posição do estomago, que contitr6a, embora os soÍuços dépo_iS' de 10 clias de insis�' -....
. .. _

'!-
-

recusaram aceitaT um con-

nos que naquele conclave,. tlVO da sItuaçao naclOlial. aina'a não foi explic�da, tenhan� 'desaparecido.' '. , ...filites1:>oÍetins·otimistas, re- .

\'ite dos países latino-ame-

co!n' representa.lltes de 76',. .

.

I 1} ânsia' para conhecer;os
fleten� á preocppação -;0 ricanos produtores d!:' café,

p:!í�'(;s, foitin;dehàtidôspt,o-·'O I-e"�ta""e·' 'r.'tto'-� \,�
__'o de�"a�hes�sô�:ré"a 'sal'rtle"'do própl'io Vaticano. Há sinais, no sentido de combaterem

lJlemas da agricultura e ali- ., - �&& �.Z' . '"
,

- --b'ul,1.'1trJlol\q[lc-w.cresca... . :de,;"que.o Váticaflo:.êStá de.: as iniciativ� destinadas a

-

mentação. Cada um

desses\, do sr Cristiano Machado tod�s as pa:1.'�e;_ do '-intm ,-êRlicto, â�:1�hei::e���;h;�:� reduzir o consumo, tmdo

p::lÍses apresentou um rda� .
. • . :\1uItas mensagens chegam eões mais detalhadas sôbn-

. em vista um�1 diminuição
,. '.-

t
.

d d RIO 6 (V A ) Tele
.

�'ericórdin de Bt: lo Horizon- V' d dtuno cn'cuns anCla o o\" ..

� -

ao ahcano, as mais is- .•1 'saúde do Papa, durante o I nos seus preços.

qtle está fazendo e seus pla- grama de Belo Horizonte te sua parte 11Un\ aparta_' tantes regiõ�s da terra. Os neriodo atual. I Depois çle minucioso es-

nos futuros, naqueles seto- infôrma que foi aberto o· mento à Avenida Ataulfo 111embros da Ação Católica PRECES :2SPECIAIS I uclo, o govêrno de Was-

res. Depois. de se desobrigar testamento do sr. Cristiano Paiva, nesta capital, reser- italiana j'á começaTan1. a LONDRES, 6 (U.P.) hington disse que não podia

da Conferência da FAO, o Machado, feito antes do seu vando o .usofruto à sua -orar pelo restabelecinH��to I Na noite passada foram ofe. Jte;:der o apêlo; mas con-

embarque pm Roma.. cunha�a Sperling Lima e D. de S. S .. 'O corpo de médi-l I ecidas preces �speciais pe-' ,;,rdava em que não se de-

_ Reunião de dirl- o saudoso diplon�a�a uma ftlha desta. cos ao qual se reuniram dois i 10 restabelecim€l1Ío do. Pa- ·iam fazer declarações pre�

.

t m·llltares I
con:::titu.iu sua herdeira uni- [lOVOS. especialistas, collfia I pa Pio XII, em todas as irdadas cap:lzes de causar

DOO es . �a a sobrinha Maria I:.uiza Conferência dos €:'111 que se o Papa se l:ec�-, Igrejas Católicas da Grã- �L·.ejuiz03 no mercado do cu-

Machado Gontinjo, a quem b1'a1' um pouco de sua debl- Brétanha. i 2.

Np.POLE.S, 6 (U...P.) -I·diz o testamento "considero 111'0"0. I ] d
.

d
.

f 1 .

'

--' ---__.__

II u -
ie a e, po era - 'azer novos....

-
-__

�:;::��O���d:;h:;::::o�� I ����: ��;;a;::S' ::��:o-� (�E�IM, 6_ �. r) . ,�a;."
de �ai�' X n�r�gião Trem'o·r'e-s ,Ier Te r ra �'"'.. _:_ ...1

�: �:�:::::��r::;t: ec�;:: ;:.e::;;�;:�:.:' como fi- ���r:��17::�: n�r;:���:�� r!::)�:�i::i:=�;i:.:: - -' .. U .. i .

de para uma conferência de A} d" d
'

dler eira, casa a com o gunda-feira, sua primeira tia a revelaram de anor-

estratee:ia entre as nações I' M t Md' E t d U·d� - '.�ngen lell�O ozar ace o sessão secreta, para consi' I 11 aI, o q_ue terminou com as

da Organização do Pacto do Gc:stinj6, é filha ,do escritor derar o pedido soviético dE':' insistentes . �ersões inteira- n.. OS. s a. os n lOS
.

Atlântico Norte. Não foi � ') 1 M h d
' .

'
•

'·.111,J<1 ac a o. uma conferência de cinco' mente extní-oficiais àe que
revelado qual o tema deba- O C

.

t' M 1 d
-'

I
NOVA YORK, 6 (U.P.) sentido na. Califórnia.

sr. ,1"1S lano ac la o· P,otênc.ias., com. a i.nclusão o Papa Pio �.II estivesse .so-lido, nada se sabendo quan- I 'C! C d M
',.

- Dois tremores de terra PER'tO DE SÃO DO-

I inaLh.ã,
aproximadamente a_,

egou a ,>Janta ;1sa �. i� da Chma comUl1lsta. . trendo de cancero Tem Sido I
ti) às decisões tomadas A '

" foràm registrados ontem no MINGOS' i .700 pllihas ao sudEste de

c',mferência foi reali·zad� no a SucessaC> o Pernam.bm:ana·.,
tal a ansiedade manifesta-

sismógrafo da Universidade CLEVELAND, 6 (U. P.) �l('veLnd, perto da Repli-
da quanto ao estado dé saú- I

rí�bl'nete do alll1I'rante WI'l
.

_,_" de Fordham às 439 e 445 - O sismógrafo da Univer- . UiL. ti·, S. Dbnlin!!os.
F,d .

- de dei Papa, em todo o mu:rí-
" . , 1-

liam Fech)eler, dos Estados RIO, 6 (V. A) - Tele� nião dos membros do dire- do, que seu rpédico particu-
noras da madrugada d,e ho- sidade de 'John Carrol re�,

.

.

Unl'dos (lue e' o COll1andan 0I'ama d R 'f d' t"" t' d I' d .

PSD
• :.e.' O revdo. Joseph Lynch !!:strou, ontern u.,m "fôl'te" I' ; I ,ti.', 250 nA, ... ,- '", e eCI e lZ que o ·01'10 es. a ua o· re- lar, Q dr. Riccardo Galeazzi-

-

te da Natú para a zona. sul governador Etelvino LI'ns .'c'ttl·vamente a's d h L" 'b
dl=claroy que os tremores 0- .

emarc es ISI
•

se viu o rigado a fazeT' Nã
'.

Ad tda Europa. continúa auscultando a orli_ "ara a sucegsa�o.. A'nte-on- ;'}frl'eram a uma oito mil mi- O, pO 8 ii ra-1-' .. .
. um comuhic�do 'pessoát

tem o governador pernam� Tem circulado notícias
'lhas de' Nova York_, eiu cli-

V"S-s·ar-·' O cana I i
A Po'sla d'a Gu'erra' f

. ·',eção indetermi�adà: Não (I
,

. ',_ ,.'
l?ucano con q.:nciou duran- de que o Papa tem sidó.a'li- ,-,. . ,_. .'

I

- e It IeDeraI Zenóbio da Cos ta ;1&�ê;o::�,,:°j,:u�e�!:: :�,;;a:; ';:':ut�i:�:::,e:: :��abo" mten..dade do,,� d�!!!��o�, 6 (u.\ p
RIO, 6 �V,A) - Como nem sei se o sr. Getúno mano, filho .do saudoso es- nhecido médico suiço que NA CALIFORNIA P.)�O port�-a:viões "Fran- -1������já ocorreu há tempos, o 'no- Vargas pretende substituir tadista' Agarnenon Maga- I dirige uma clínica em Tour

.

BOSTON, 6 (U.P.) - A . klin D. RooseveW� deu' a
'L

me do general Zenóbio da o se� mil1istro da Guerra� Jnãc.s, devendo entender-se I de Peile, e o dr. Cesare Fru- 2stlição sismográfica do Co- volta pelo Cabo Horn, tor
Costa apareceu, novamente, O que se divulgou, repre- l,óm.ó deputado Jarbas Ma� goni, ·facultativo italiano, a- légio de Boston, em Wes- lando;se o maior navio dos
no noticiário

.

da imp�ensa s�nt�: para mitu, uma novi;-I ;"mhão,' vice-presidente do judam o m�dico partiçular ton, Massachuset"es, a�un- Estados Unidos, no Pacifi�
como tendo Sido conVidado I Jade .

.

PSD local.
.

do Pontífice. O dr. Niehans dou que havia registradõ co. O navio era grande de-

para' ocupar a pasta da 1
-_,.---_. é endocrinologista e espe- dois tremores· de terra, o mais para passar pelo Ca-

Guérr�, em substituição ao O TrlboDOI 'aílaaral' "e HlIcor'os- e cialistâ no estudô de SE!cre- �'rimeiro a 8.700 milhas de' nal do Panamá.

general Ciro Espírito Santo, VUII Y li ., ·ço-es I'nte"'na1s; das gf:an�dulas B t d'
_.

d t A
I

Ih I
- -

L os oni em Ireçao m e er- marinha do,s Estados

Cardóso, que, por sua vez, a coo1r o çao para a Petrobrás endócrinas..e de sua fisiolo- minada e o segundo a 2.400 Unidos informou que o va-

seria nomeãdo embaixado,r (o

-. gia. O especialista s�iço é :nilhas -ao oeste ,de Boston. so de guerra de 45.000 to-

d.? Brasil junto ao' Vatica- : _

devera s�r julgado um dos também múito conhe�i�do Ambos sismos' foram quali- ne1adas, havia passado pelo
no. o- comandante 'da zona>

"

.. cRIO, 6 (V.A) - O Tri-I mandados de segurança im- por ..seus trabalhos sôbre Jicados ,de "fortes". O p:d- cabo IÍorn no dia.2 à tarde,
rni'Jitar leste, porém, desa;u-, bu�al Fed��al �e Recurs�s petrados �or .. proprietários uninálise. �pi':lo� que o pa-l melro se r�gistrou .às 4,38 ê é qu� em sua viagem pas

�,oNrc:a'Zoou ,a notIcia dizendo: VaI .�e re�n�l,.�oJe em �essao I �e automovels co�t�·a. 0_:pa: pa ta�vez tIvesse algo mais (I segundo a$�10,2� ho:a,s 'na I SOl'" pelo. Rio de Janeiro,
fui conv1<;ladq' pelo e:trapr"dmalla. Ne�sa oca- gament�. de contrlb'lllçao a que s�ples d�ença estom�- manhã, Segundo se. a(''1'edi-j' lV.lalclonado e Mar deI Pla-

presidente da RepúblicA,' SIao, �egundo se ,mforma, Petrobras. I cal. O comulllcado de hOJe ta, o seg�ndo abalo ter-se-ia J:l. i

o motivo por que "não se

faz com celeridade a dese

jada substituição do papel
moeda que circula em máu

Foi designado Para presi- sileirarx ao menos na lin- ritima, existe um agrupá

gua, grupos de' estrangei- mento japonês em que as

ros . verificados, no .sul 'do autoridades
�

paulistas não
.

-

I
exercem a menor jurisdição

nárias, dificultando as ope- so Nacional discutiu e vo- extensão territorial
-v
c em

rações mercantis". tou leis nó sentido de abra- alguns pontos �a costa ma-

.

dir a c,omissão que se de�

sempenhará daquela missão
.

./
nos Estados do Sul do país
o sr. Roberto' Velascb

Krupp.

País.

Medidas várias foram a:
dotadas com tal orientação.

e forma uma das mais po

pulosas agremiações de ní-

Depois tudo voltou ao mes

mo. Durante; última guer-

ponicos, hoje' aparentemen
te submissos, mas amanhã

arrogantes. desde que vol-ra, houv:e atividade e rea

çâo .
dá parte de alguns dos

grupos, notadamente no Pa-

tem a ter fôrça ...
Aliás, o 'censo apurado

Deleu,ação Brasileira
a ConfereDcia da '10, em Romá

üemOi' de terra às 10,23 da

. Praia, sol, as crianças
.

jOgando bola, emfim

um dia ao ar livre,
longe da Repartição!

_:. � O senhor veio de óni-
bus ou caminhão?

Chapa-branca, m�l

'velbo' Está escondidQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l'ADVOGADOS',l
'MÁRIO pE �t\RMO I DR. ALFREDO /.DRA.�LADYSLAVA_! DR., JO�É 'MEDEI- Reda��:eI�If��:�s?Ã� rue

ÇA�TIÇAO J
CHERE-M', -<; I

W. MUSSI ROS VIÉÍRA I
Conselheiro Mafra, n. 160

- MEDICO. -

I
� e - ADVOGADO -

; Te}. 3022 - Cx. Postal, 139
t:LíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB 'Caixa Postal 150 _ Itajaí Diretor: RU�ENS 'A.
A D U L TOS DOENÇAS l\fENTAIS' _ Santa Catarina _

,
RAMOS. E

Doenças Internas Ex-diretor do, Hospital MUSSI Gerenté: DOMINGOS F -. ,DE

COnAç4-0 - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLíNICA Representantes:
'I'ratamento moderno da tais.' GERAL�PARTOS - t; .

Representações A. S. La-
,sIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório - Rua Tira- . Rua 'I'Iradentee n. �. cializado das DOENÇAS DE. ADVOG1\DO: Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9.. Consultas das 15 às 19 SENHORAS; com modemos Dr. Estêvam Fregapani - 1'0. andar.
HORÁRIO: horas. métodos de díâgnôsticos e Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. I r CONTABIIASTA: Janeiro.
'horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPÇ>SCOPIA - HISTE-. Acácio Garfbald] S, Thiago Reprejor Ltda.

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA I Assuntos fiscais em geral.. Rua Felipe de Uliveira, n.
- 2.276 - Florianópolis. .' TEL. - 6245. - METABOLISMq BASAL! Edifício ".IPASE"-50

anda!'

121
- 60 andar. .

--�---
- Radioterapiap or ondas I ':

-----'-

..

-

'l'el.: 32-9812 - São Paulo
l

OLHOS - OlJVID08 - ,.AIUi • 8AUJUIT.l
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-

Icu�tas-Eletro':.�agulação
-- DR. MARIO LAU-. ASSINÀTURAS DR. GUERREIRO DA FONSECA-

PIRES DHAUSEN' Raios Ultra' ioleta e Intra I RINDO Na Capital ............ BeQItaI
_ "M'ÉDICO - CLíNICA MtDICA DE Ive_rmelho." . .'

. Ano. . . . . . .. Cr$ jJO,(i)(I, ReceitA de Oculoa - Exame ,de :rua40 .e OUao J&I'.-
Com 'Prática no Hospital ADULTOS E �RIANÇAS Consultório: Icua Trajano, I e

_ .
Semestre .... Cr$ 90,00 CJauiticqio da Preado Anertal.

São Francisco de Assis e na Consultório _- Rua João: n. 1, l<l"1lndar - Edifício do DR- CLAUDIO No Interior Koderu ApiLr.lh,&••m.
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. - Montepio. � BORGES' _ 1

Ano 81'$ 200,00 c.ual'ért. - Via,oda •• Ollro Pr L

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário : mas 9 às 12 ho-
ADVOGADOS . �eme�tre.. C'$ 110,00

CLI'N' ICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSl. ". I Anúncios mediante con-
- Foro em geral, Recursos

l "t.'DULTOS m. CR,. lANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. . t'; T'r ib I ra o .

•"\ "", .

M SSI ;jeran e o Supremo 1'1
.

un�, .

c, I
,,'

A G "I' Júnior 45 Tel 2812
. U Os or ig inais, mesmo não

onsu t01"10) v. etu 10 ' .• ••• I.' Fed e rn l p Tribunal Federal
Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. lResidência: Avenida Trom-

de Recursos. publicados, não serão devol-

Horário: Segundas e Quin- OLHOS � OUVIDOS - powskf, 84.

1
ESCRITóRIOS vides

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA
,-.-

F'lorianópol ís _ Edifício
A direção não se respon-

horas.
sabiliza pelos conceitos emi-

R ídência Lux Hotel DR•.NEWTON jSã01!Orgde, rua Trlaja1no, 12
tidos no!' artigos assinados,

�sl.enCl -. I' DR. JÚLIO DOIN
.

.D·"'.''A'V""I"L-A" "'-. '1-::
'. -an ar � sa a ." ,-<"_'("_'(�_(><Il.J

tAlO T I 2021
.

Rio de Jane. iro - Edifício
� ap ",� _e..

_

.

I, VIEIRA'
\ ClRURGIA GERAL Borba Gato, Avenida Antô-

DR. WALMOR �O- Doenças de Senhoras - .40 'Carlos 21)7 - sala 1008. farmacias
MER GARCIA

ESPECIALISTA EM DOEN. P.roctologia - Eletricidade �---'
'_--'- ----.,.-

.de PI·,.·)· ntão I,. ÇAS DOS OLijOS, OUVI�'. Médica DR. CLARNO .'. G.
D�}J!omado pela F��uldade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor lGALLETTI ' 6 Sábado (tarde) - Far-INacI�nal .

de Me� Icma. da
_ Ex-Assistente na Policlínica Meireles n. 28 --:- Tetefone: I

Unlverstdade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307. .

' I - ,ADVoGADO - mácia da Fé - Rua Felipe
I. d nua Vitor Meireiles, 60. S h idtEx-interno por concurso . a Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 -horas c rm .

Maternídade-Escola •
Pensões da Leopoldina Ral- em diante.

'FONE: 2.468.
7 Domingo - Farmácia

(S
. 'd P f O t'

. - FlorianópoHs .:_
ervrço o ro. c ano lway e no Hospital São João Residência: Rua Vidal .

../ da Ff: - Rua Felipe Sch-
Rodrigues Lima), Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.42�.

Ex-Interne do Serviço de Curso no Departamento Na-
Cirurgia do Hospifal cional de Saúde

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das
Janeiro lO às 12 horas. '

Especialista do HospitalMédico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às
Caridade

.

às 18 horas,
Moderna Aparelhagem

ENÇAS DE SENHOR' ··S Lâmpada de Fenda - Re_'00 • }h Atende .no Hospital de
- PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas.

frator' - Vertometro etc.
O lei'or encontrars, nes

to.
n R J

�

Pi t ]6 Raio X, (radiograf iâ .da Ca-. .Sáb d ( d)I .ons: ua oao m o n. • Consultório : Rua Vitor li' roill'na. infurmações' qUt 2ti � a a o tar e -

d' 1600'· 1800 beça), - Retirada de Cor- 'i
,. as , as , Meireles, esquina com Sal- ·1t'et'!'I:.III a. rliàrhlOlt'll,le e dt Farmácia Santo Antônio --'
horas. danha Marinho. �

, pos Extranhos do Pulmão e
·"",clialo:

., IEsofago Rua João Pinto., ,

Pela manhã atende R idê
.

rr' �
., � .. ,

.

eUsl encia : . 2ravessa Receita para uso de OCUI$S' .., I
.i 2. Domingo -- Fàrmacla'diàriamente no 1I0s- ,... -

pital de Caridade.
russanga

02'
-

)COl1sultórío - Viscon e JORNAIS Telefunr
'

Santc Antônio - Rua João -

Residência:
Apt. 1 . de Ouro Preto n. 2 - Altoé

10
Estado,.... . . . . .. 3.022

Pinto.

Rua: GeneralBittencourt DR. VIDAL
-

jda C��aA B�lo �oriz?nte). A.��zeta (2.656 "7 S'b d '(tarde) -�--------------- ----
. Residência - Fehpe Sch- Dlarlo da Tarde: .. '3.57� ? a i! o

p.��$
�

n, 101. C,LINICA DE

CRJAN.�A� midt� 101 - Tel., 1.560. Diário da ManhA .. 2.463 Farmácia Catarinense

cO .1--Telefoné: 2;692. C.ONS�LTÓRIO
- Eeh-

IA
Verdade 2.01(1 Rua Trajano. _-

$'- pe Schm�dt, 38. Imprensa Oficial 2.688, 2$' Domingo _ Farmácia ' ,DR; 1\RMAND(1 VA- '.'. CONSULTAS
-

Da_s.4
DR. SAMUEL

I H��P���i��oe: I
Cat�,rinense ..- Ru� Traja- l/ ,AI """�1

LERIO DE ASSIS
I
as 6 horas.

.

.. .

FONSECA I (Provedor) 2.314. no. • �,_ "OUIlAllTE TODO lJfA
- .MÉDICO :-: . RESID�NCIA - Cmpun ,CIRUR��ÃO DEN!�ST� (Portaria) 2.0361 O rerviço' noturno será I /ffi" .

'

Dõs .ser.VIÇ�S .deACI!ntca I�., Mira, 2,5. '"
_ Jon.sulto.no e Residencla: Nerêu, nam�";. 3.831' efeiUado las farmácias I, I "OS \IAPCJOS -f"

fantll da Asslstencla MUlll- FONE _ 3165 I
Rua Fema�do Machado, 5. "ilitar " 3.157 ,

pe
A. 1 '

cipal e Hospital de Carida(le

I,.
.

/

'. ,'. C.línic.
a Geral

..

- Cirurgia São \Sehastião (eR!!a Monerna, �anto An,tomo e
.

J,

D'�"R�'ttCLíNICA' MÉDICA -DE
, .'

"

1!3I:cal. Den�aduras - Pontes de Saúde) 3.t5� N(,t.urna sItuadas as

ruas. ,,/_;; -:
"€IUANÇAS E .ADULTOS, DR- ANTÔNIO MO_,'\10ye.ls

e f�xas., \Iahirnidadf' nnu'or 10i::o Pinto e Trajano.

I
� �

'" -

� ,. ,

- Alél'gla-' Ra:o"X e Infra-vermelho. '" I ('. 2 Jl t t b I
-' iIl ... � �

,

. ',. ' / NIZ DE ARAGÃO ' .

\ Itr 0;' orr. a ... 3.1 1 .n presen e a e a nao po- ;;;;::. '

Consultorlo: Rua Nunes' HORARIO: De .segunda a !·HA:\I;\n."-S CH. " 1t d
' .

'" 'II
\

� j
Machado., 7 _ Consultas das .' ';ext�-fei.ra das 10 às 12'ho-

. GENTES
oera ser a era a sem p!eVla I

' '"

15 às lK,horás. CIRURGIA TREUMATO· . l'as, e das 14 às 18 horas. Corpo de Bombeiros �.3131 autorização
dêste Departa- -

.� .">' .

•.

Residência: Rua Marechal LOGIA Das 8,30 às,12 horas' aos Serviço Luz (Reda- m:·do. . _JR..-slr'
Guilh"m" 5 - Fond783.

18con,ul�:::�',;'!;o Pinto,
,'bado,

.. ' PO!!:�:T�.'� é�;';b.:: :::: F�;ic:�ta;;"�:Oja::i;';Ú�:. Negocios . de' Ocasião
Das· 15 às 17 diàriamente.

. . .. ..... . . .l9rí4. -

DR.· DIB CREREM Policia CGa:'. Dele·
Menos aos Sábados filado)'

Luiz Osvaldo d'Acâmpór:l
• 2.5.!H

Res.: Bocai.uva 135. ADVOGADO C01\fPANl1iÀS' DE" - Inspetor de Farmácias.
Fone: - 2.714. Causàs cívéis, comerciais, TP.ANSPORTE ,.

criminais e'tr:abal�istas.· AÉREO
Consultas 'po:p-Ulares' TAC . , ;. 3.700

Rua Nunes Machado, 17 Cl'uzeir.> do Sul "... 2.500

(esq. Tiradentes) :.._ sobra-
Panaii ,".. ,' 3.5á3

Varir 2.32.5
do - sala 3... LI..·d A I.'

..".4·02uI e creo '.

Real .. � . . . . . . . . . .. 2.33'S
Scandinava8 ·2.500
HOT&JS
Lux .•............

Mareátic .. _ .. , .

Metropol .

La Porta :

C�cique .

Centrá: .: -

.

Estrela •...•......

Ideal -

.

ESTRElTO,
Disque

.

.: ••... ;.:.
..._-,---.;__-__:.--'�-------------------

'Vende-se
.

CASA. com seis quartos,
sala de jantar' e Co.pa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7�das 14 às 15 horas.

Indicador Proüssíonal
,

'

ESTADO

Rio de

is

13 Sábado (tarde) - Far-DR. GUERREIROJ5A
FÓNSECA m{'�iaModerna::- Rua João

n' ,

-I.I:.'llIÚ. '

.J 4 Domingo - Farmácia
Moderna - Rua João Pin-

DR-' I.' LCBA'fO
FILHO

!
08

"

Doenças do apare'ho respi.
J:�tório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS

CQPIA DOS PULMõES
A C I', E .

O MELHOR IURD

5%
Cirur'gia do Torax

Formado pela Faculdade
Na ....:onal de Medicina, Tisio
logisia e Tlsiocil'ul'gião do I

Hospital Nerêu Ramos

CJ,lrso,de especialização �ela
r<.N; T�' Ex�inter'1o. e E",�as·
siste.nte Je Ch�ul'g�a do Prof.

UgO Pi,nheirb Guimarães
(Rio).

Cuns: Felipe Schmidt; 88
- Fone 3801.,

AgêDci�a
de �

Escola pllm4r,a
,

. Adventista "

2021
2.2761
3.147
3.321
J.H9
2,U�

.U�ll
�.ta9.

� .

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

\

r u blicidade Matrículas Abertas

C..lfSOS: Primário e Aâ-
missão. '

Rua Visconde· de Ouro
-,.

.

Preto, 75 ..

_ ..

Caixa Postal. 45

:t'lorial)ó�oU8
Santa Catarina

fLORIAN6poLts' ,Atende em ho.ra marcada.
Res: Rua São Jo,rge 30 -

Fone 2395. I
/

..:;'

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAl\IEN·
T(' PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DA·S

SINUSITES
INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
,TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

�ONSULTÚRIO - VISCONJl'8 DE OURO PRETO
ALTOS DA' CASA BELO HORIZONTE.
RESIDgNCIA - FELIPE SCHMIDT 'N._ 113.

•

Com êste vele.. V. S.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO
.

-RAPIDO ,<SUL--8BASILEIRO», ' r
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitiba'

,

,

'

..Age""Il
....

·"C'l..'a· Kna 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 doutinho'

Duas casas de alvenaría e uma
.

de madeir�
(constrJ.lção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

Um conjunto de casas de madeira - Estreito'
Loteª-. de terreno situados mi Vila Flórida' _:

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
?ois, lotes situad9s na Avenida Trompowsky,

medmdo, cada um,' 13 x 50. '

_

Urpa vila -de alvenaría na ruaArací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenaría na rua- Fernando Machado'
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramo�

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
Um terreno na· Avenida M;luro Ramos, medindo

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

�

, I medindo 13 x 30, distante eincoenta me�ros da praia.
'

-----------

CASA MISCELANIA distri·
Imidora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.

_

. Rua eonselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEI)ADE I
-

.' "
.

ACROSTICO
carinhosas

'I de apreço
.

efeméride.

rVAN LrNEU DO NASCIMENTO i O ESTADO respeitosa-
.

- mente apresenta felicita-
A minha querida e saudosa Mae i _

deixo esta simples e sigel� . ho��e�a- I
çoes.

gem, que �pesar da sua mSigmfwa'!!- . .

Na póde muito bem expressar quao GAL. DR. AQUILES
grdnde é o meu am?1', por aquela, que PAULO GALLOTTI
em vida foi para mim uma fonte �ne�
gotavel de ensinamentos e ve1'dadei-
1'0 amôr e, que agóra �onge dos meus

olhos, contimía a estar bem perto do

manifestações
por tão gr_!:lta

HOJE E � 1St
NO PASSA··DO

7 DE
. FEyEIREIR.O :', I' de setembro de 191� -.'/,

.

. ....,... em 1859, em San �l-
A data nos recordá que: vador, Bahia, nasceu Romu
- em 1633, quando os aldo de Carvalho Barros,

holandeses fizeram a quinta que 'foi fuzilado em a For

investida contra o Forte do taleza de Anhatomirim, em

Rio Formoso, conseguiram abril de 1894, no pôsto de
entrar vitoriosos e> encon- Major de Engenharia do E-

o ESTADO

Zuarte negro, do luto, d'amargura,
Um forte pranto me legaste ao peito
Lágrimas tantas... Oh .. , quanta tortura,
Meu ser transportas para o .eterno leito ...

Película celulósica IMPERMEAVEL,
a quente.

colando

umco sobrevivente, mas 8uette;
gravemente ferido. Um sol- - em 1929, às 19,45 ho
dado holandês deu-lhe voz ras, nesta cidade, à rua José
de prisão e para êle se di-. Veiga n. '17; faleceu Cori

rigiu afim de lhe tomar a' guasi Austricliano da Cos

espada, mas o comandante ta, funcionário do Tesouro
holandês o impediu decla- do Estado, filho do Revmo.

xército Brasileiro;
- em 1894, foi criado'em

Florianópolis, Santa Cata-
/'

rina, um pequeno arsenal
de' Marinha, sob a direção
do engenheiro francês Luiz

me:1.L coração:.

Transcorre hoje o ani

versário natalício do nosso

presado e distinto conter-'

râneo sr. General de Divi

são Médico Dr.' Aquiles
Paulo Gallottf uma das

mais expressivas. figuras
I do Exército �acional e des-

,.
tacado elemento do Serviço
de Saúde; em cuja admi

, nístracâo se vem revelan-
I J

do um profissional de mé-

ritos invulgares.
Muitas, por certo" serão

as homenagens tributadas
ao ilustre conterrâneo, <}uer
n.9 Capital, Federal, onde

.

serve ha anos, como em ou

tros Estados, principalmen
te no de seu nacimento.

O ESTADO, visitando s.

excia., apresenta felicita

ções por tão grata efemé
ride.

A Fábrica' S. A. LA CELLOPHANE
produz e fornece

�,

Paris

traram entre as ruinas ape
nas um sobrevivente dos 20

que guarneciam o Forte, in-
,

.

clusive o comandante Capi-
tão pernambucano Pedro

de Albuquerque. Era êste o

,"'<é

Dos Industriais
CELOFANE

POLYANE
Termo plástico de .polyetilene impermeável

ídolo amado, que me deste a vida,
Roubou-me a -morte tua companhia.
Ausente estás, Ó minha mãe querida,
Meu ser é sempre... eterna nostalgia ...

x x x x x

Deixas-te a vida, o mundo de pecado,
O falso amôr no homem existente;
No lar Celeste tendo Cristo ao lade,

I

A vida eterna viverás. contente ...

mel;
Dr. Constancio Kru:n-'Vende-se

- Sr. Adolfo José. dos

Dr. Antônio'André Lino da

Costa (ex-padre católico) e

Ie d. Celina de Miranda
em 1691, por carta- Costa. Nascera em Itaberá,

régia do Rei de Portugual, Estado do Rio de Janeiro,
D. Pedro II, foi autorizado em 15 de agôsto d� 1889;
o Governador-geral do Es-,) - comemora-se h o j e,
tado do Brasil a dividir os com' razões e alevantados

po�tos dOlnar do Geará em

capitanias que seriam dís

tribuidas a particulares que
as quizessem po\;'oar;
- em 1711, segundo Tei

xeira de Melo, foi criada a

cidade de Mariana, em Mi;-

rando: - "A um herói co
mo êste não se tira a espa

da!";

As minhas dôres e tristeza imensas,
Zelosas noites de vigília formam,'
Zênite escuro donde' cáem intensas,
As tempestades que minh'alma assolam ...

Informações para importação:
ROBERTO FLQGNY - C. P. 2082 - R(o de
Janeiro

-------------------------------._.--------------
"

sal, com as seguintes peças:
rantes Ribas; dois guarda-roupas, uma
- Snra, Gema Damiani

. comoda, uma penteadeira,
�lcntura; I

�

dois criados-mudos, dois ca
-Snra. Nair. Melqua bides, dois tapetes. Ven-

des; dom-se, ainda; uma sala de
E agóra , " teus filhos, ó mãe bondosa, __:: Snra. Sophía Bernar-
N '1' b f li

. , - - 'REV. JONAS' H. DE jantar constante de mesa
o a utar, e ízes ja nao sao... dina Cunha;

Tendo a tua imagem a viver, saudosa, OLIVEIRA elástica, bufet, cristaleira,' do D. João V concedeu pre-
1·

"

- ;__ Snra. Leopoldina Rosa di do de íd d
.,

tãOh! mãe queric a, em nosso coraçao... ' seis cadeiras, um -tapete nca os 'e Cl a e a en ao

x x Transcorre,. n,a data de da Conceição; grande; uma sala de visitas Vila de Nossa Senhora do

EXp4rl·ma,ate bJ\]·a se evapore. Ajunta-se, ao amanhã,"o aniver�ário nata- - Srtá. Maria da Gló" C d d II
'

li V li I' li com grupo estofado e tape- armo, mu an o':' se, o .no-

necessário, mais gordura, licio do ilustre' e benquisto
I
Na Puríflcação; ,

te; um escritérlo, constan- me para Mariana, em
_ ho-I Paraíba a 26 de janeiro, sob

até completar 'seis-colheres Pastor Presbiteriano Rev. - Sta. Vanda Melo, di-
-

E' D o comando do Coronel Sie.

DE te, de duas mêsas, duas ca- rr.enagem' a sua sposa .

-

"UM· PRATO .

e depois mais seis colheres Jonas- Holanda de Oliveira, léta filha do Jorn. Osval- M
.

r d A tri '-gesmundt Von Schkoppe:
CIA" 'I deiras de braço e um guar- ariana e us rra; ,

REsIs,rEN de farinha de trigo. Ponha- há dois anos convivendo en- . do Melo; da-livros. _ em 1741, por Alvará I
- em 1687, uma carta ré-

. ..... se no fogo a .místura, me- .tre nós, onde, por suas e., I - Sta. Zulma Luz; VA
à

Aveníd do Governo da Metropole gia mandava que fossem
Um prato de resistencla· , ' er e tratar a vem a '

,-

d b xendo-se até que tomé-uma levadas qualidades de espi- - Jovem Adair Louren-
T k 56 d' I foi aprovado o contrato fei-

I fdrnecidos indigenas paraé- um perú servi o com a-
d' _ A.' I·', � rompows y nr. , as'

,

'

. I' . '.

tatas reobeíadas e' brocõli.
cor castanho doura a. A- rito e coraçao, se vem im- ço; '"

-14' 22 h t' ,. to com Tõmé Gomes Mo-· as mmas de prata e ferro-

junta-se as duas xícaras e pondo ao respeito e à admi- - Jovem Calcyr Igua- .... asd. 250rdÇl, Fa
e o'�roxl-, reira pa.ra se est�belecer; de Sorocaba, na então Ca-'

Eis a receita dêsse deli- lua. Ia e evereiro.
.. _

,._ meia' de caldo que tinham racão dos catarinenses. temy da Silveira; ('o,m uma Armação de pes- pítanía de, São Paulo. Esta
cioso prato; .> ., "

.

.

-

1 perú de cerca de 2,5
sido separadas é�o feití=!: é P�sto�eando, a Igr"eja I

- Jovem, Silvio :::t�ntá� ca da baleia na Ilha de expedição foi confiada a

, continua-se a mexer a mas- Presbiteriana Independente, na; '�

"

". I Santa Catarina; Luiz Lopes de Carvalho,
Kg de peso (já limpo) cor-

I
-', {-

tado em fatias.
sa até que se torne espes- desta Capital, o ilustre sa- - Menino Renato Naza-

A
.

#III
.� i

.

-=-em 1809,-Dà então Vi- Servir�fn aquelas jazidas,

1 cebola cortada em fa-
sa. Tempera-se à vontade cerdote se tem re-:elado. a l'eno Wag�er; '. ' tençao, la do Dest@rro, hoje F 0- ,de f:rro CÓ�'b-.base à cons�

tias
com sal e pimenta. a:�ura de sua s�bhme mls-1 1- Menmo Noemar Be-l Casa de familia, aluga-se I rianópolis, nasceu o Capi- truçao da Fabnca de I_pane-

1/2 cenours cortada 'em
,Veja�os, áiora, a receita sao, pela elevaçao moral de �zerra. .

quarto com café, pela ma- tão�de�Mar-e-Guerra João ma;

fatias
-das batatas recheiadas: seus sermões, sempre opor-I .

' nhã a rua Conselh�iro Ma- Nepoinuceno de Menezes, - em 1730, o Gove.rnador,

Sal
4 'batatas de tamanho mé- tunas e' cheios de consagra- FAZEM ANOS fra n. 93 um dos veteranos da Guer- do Rio de Janeiro, Luiz Va�

Pimenta
dia' dora fé.

I
AMANHÃ:

i'1 I lIa
da Independencia; hia Monteiro, recebeu-cinco

3/4, de xícara de farinha
3 colheres de manteiga , Gozando de grande pres-

. Poo,to uomercia - em 1827, a 3a. Divisão cartas régias referentes as

, de trigo,
1/2 colh.eri,nha de sal

1
tigio dentro da Igreja pres-l -Sr. Eponino Maçuco; Aluga-se ótima Sala pró- da Esqu�dra Imperial, ,sob, winas de ouro do território

Manteiga
1/4 de xíc�ra de leite histeriana Independente do I -Sr. Hamilton Cardoso;

pria para Loja com 5' por- o comando. de Jacinto Ro- hOJe chamado Minas Ge-

/2' d' l't : .. Cozinham-se as batatas, Brasil, o Rev. Jonas ver-se-l � Dr. Fulvio Coriolano
d f do que de Sena Pereira bateu- rais. Uma delas proibia o

1 XlCara e el e. '.
'

I' . .
tas e rente no ponto

'C
� h' f

,.

1.
em fogo VIVO, durante cer-, á cercado de justas e

signi-1
AducI, brllbante advogado oAnl'bus _ ESTREITO.

�
se corri a fôrça argentina· descobrimento de novas mi-

ozm am-se em ogo en-
I

'

.
i ' '. • -.

•
.

_ .
-

:
.

d.A
' ca de 40 mmutos, e,

tIran-1
flcatIvas homenagens, nao nest-a CapItal; ,

o Sr. Carlos post'ada em frente a Martin nas sem autorização prévia; /

to, . com· agua que e ape- _ . ,Tratar com
"

b' 1 I
do-se um tampo da parte só por parte dos seus, co- - Sr. Joao da Mata Pe-

da SI" Garcia, na foz do, Uruguai,' - el1T'-1846, faleceu um
nas para co 1'1- os, o pesco-

. i veira. '

. d d 't superior de cada batata, mo pelos que gozam de sua reira da Silva;
_ em 1840, Luiz Alves de dos mais inspirados pintores

ço, a parte ossu a o pela, . . I" .

,.

- l' f' .

esva1'lando-se a mesma. amavel e catIvante ' s�irtpa- -, Sr., Oscar Damasceno '-o, Lima e Silva assumiu os brasileiros. Chamava-se Jo-
o cora-;ao, a moe a e o·Iga-, I
d

.

'd
,.

t'
. t' Bate-se bem a polpa das tia, sendo grande o numero da Silva, alto comerciante adruI'n' I's,tratl'vo e' sé Leandro de Carvalho a

o o peru, Jun amen e cargos _ I
'

b 1,' 1 batatas, juntamente com de amigos já conquistados desta praça; militar:.. na Provinci'a do quem Duque Estrada cha-
com ce o a, (:enoura, sa e ,

duas colheres de manteiga, f!m' nossa capital e no inte- - Sr. Osvaldo Dasmace- � d d d mau de novo An�rés deI
piníenta á vontade. ,

Marannao, e, cuja ci a e

C� 1 't d
- sal e leite, ate tomar uma rior do Estado. nG da Silva, prestimoso re- de Caxias tomou o título Sarto. Os exalt�dos I dó "7

o oca-se o reI'> o o pe- '. A • "
, .

,

d d b I d
conslstencla de pure de ba- ,O EST l!t.. DO, visitando-o presentante comercial; b'l'" de abril" obrigaram-no 'a

nC entro e uma o sa e I
. �� no I IarqulCo com que e ca-

l f· h d t' I tata. Mistura-se, em segui- apresenta felicitacões ex- - 8nra. Aaelia Moritz brochar a obra prima que,
pape com arm a e ngo t· ,

nhecido;
d E t

da, com uma clara de ovo te,nsivas à exma. famIlia. La Porta, esposa QO sr. Fe-
_ em, 1848, nasceu o Ge- pintara na antiga Capela do

tempera a. squen a-se a '

,
'

f
.

'd'
batida ate endurecer. ,

'

lippe La Porta; neral de B.rigada Firmino Carmo, por ser· a represen-
mant�iga numa rlgl eira I

."
,

, f
I ColGca-se essa massa no

.

FAZEM ANOS, HOJE: Sura. Fla\'ia Perei� Lop�s Rego, falecendo a 1'3 tação da Família Imperial.
ate que arme uma cama- I. '. •

j'
, ".

d d t· t d I mterIOr das batatas e fn-, �

1'a; . ,.",.. 'I l' 'f",�,'� 'iR.' 'r" • And1'é Nilo TadllSco
a e um cen Ime 1'0 e·

' " '

,

_

'U d' tam-se as mesmas. ..:..... Sr. Orlando Damiani, fita. Francisca Ll,1z '-
.

espessura. sam-se. uas , .

'

'

1 1 'N'l T d
.

, t t t
I -o-

I
industrial e pessôa' muito Paiva; "nc l'e i o a asco

frigideiras, para os ar 0- , /� , , .
....

IS S ESPO'RTE' t', A N I V E R S A R lOS: relacionada nos'meios co-
.

- Sta. Nadyra da Ro-
-

CAU A .

'

do o peru ao mesmo em-' ." . . "d'
,

E d"
. �

.
I .T.erClalS o sta o;" cha Paiva;

pO,' em fogo, brando, du-
SNRA DALMIRO CAL- S' J

,.-, --V 1 't' Rosa MI'rl'am
.

t
.

t T" r, , ase a en 1m Stá.
rante uns vm e mmu os. 1-

I DEIRA DE ANDRADA Burgonovo,
. alto comeréian- Lehmkuhl; . ,I

ra_:-se � gordura,
. diminue-
I.

. .

d N T' I 'M J H
se a temperatura, ajunta-se Festeja, nesta data, seu

te resi (!�té em
,

.

�va ren- - enino ayme 4m-
. ,., . to;'

_.
"

bert0 CardosG. '

uma colher de água e co-. amversarIO natali�ib, a

bre-se' a frigideira. Deixa- exma. sura. d. Eglantina
se no fogo durante uns 50

I
Luz Caldeira de Andrada,

" I .

minutos, vira,ndo�e os' p�- I
digna esposa

A

do nosso pre-

dacos de peru de vez em sado conterraneo sr. Dal-
, -'

" \

quando; pará que cozinhem miro CaldeÍl:;a de Andrada,
uniformemente. Tira-se. a

I
alto funcionoária dos Cer-

,.
,

tampa durante os últimos
I
reibs e Telegrafas, nesta

dez minutos, para que a: Capital. '.
'

"

pele fique bem tostada. D�ma de Virtudes excep- ,

Prepara-se o molho da I cionais; gQzando de um!

seguinte m'aneira: vasto, circulo de amtzades,
Esquenta-se a cozinha e de destaque na sociedade

deixado pelo peru, numa local, a distinta aniversa

frigideira, até que a água riante ver-se-á cercada de

Reis;.
'- Sra. vva. Celeste

Por motivo de mudança,
vende-se, um quarto de ca

A-

sentimentos de 1'egosijo, �
dia consagrado aos, nobres

I seguid01'es da sublime arte
.

'
, J

de Guttemberç - OS TI-

POGRAFOS ..

Serena .e. calma para o céu subiste,
Com os celestes anjos deslumbrantes,
Inda mais linda para quem te visse,
Mais belo e puro tinhas o semblante ...

-0-

nas Gerais, mas Rio Bran

co o contesta e diz que foi

a 23 de Abril de 1745', quan-

8 DE FEVEREIRO

A data nos recorda que:

- em 1635, chegaram ao

Recife a Infantaria e Cava

laria' holandesas saídas da

Importante fábrica de São Paulo, necessita de
agentes-vendedores para colocar finas camisas es

porte a particulares, pelo sistéma de reembolso pos
tal. BOA COMISSÃO. Dirigir-se�à Caixa Postal -
6.519 - SitO PAULO"

,
'

• PLAC�! SIPILITICA&

I !��!���!�ar.a��lt!!t•••t. da .lfma.
,

AVENTURASI:oq ZÉ-MÚTRETA •••

I.
,

" �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" Florianópolis, Domingo, 7 de Fevereiro de 1954
____� ...;;.�.......--�-------------......' _"'"',.._.,....,__......_�"t ..����.. ..,.....L==_========-xc:=="""',,,,,.=

o IISTADQ

,
NA NOITE DE QUAR'EA-FEIRA rRÓXIMA O ESTÁDIO.DA RUA BOCAIUVA DEVERA' FICAR SUPERLOTADO. E' QUE ES- <,

. TARA' 'EM AÇÃO NAQUELA PRAÇA DE ESPORTE O CATEGORIZADO ESQUADRÃü De OLARIA, DO RIO. O AVAl, TRI-
,

'.
. CAMPEÃO DA CAPITAL SERA' O ADVERSÁIUO DO' GRÊMIO BARIRI. AGUAI�D EMOS!

\ "

.

...........'!" ��.,..••·.fij �Iia ·.·_..• ••• ,....,."f-..••• ·.·.- ", � ')"_'()�C)" �""""""'-..a��
.

,..,... �"" _w_. ....,."" ·,.-.-.-.-_·.-.·.·.·_-_- -.·..-.- -_-.-_· -.....".,_

]jJ s t:" a d o E Is,P o r t i vo'
�.���-�-�_�_�_���"_�.�_�_M_�� n

.

.-- Gualicho, o "fabuloso": - Londres, ,6 (U: P i
I

cavalo, ex-comoeão das DlS- Três equipes de foot-b-ill
I

-'

i t<�s sulamericanas, deu cc- sul-americanas deverão che-

,llro e�cerrada su: :al'1'U��;') gar a Londres onde [ogai áo NA LIDERANÇA DO. -5 - Trio Seguro com 7
I 1.0 Grande Prêmio S:.;o com as equipes principais TORNEIO 'SALVADOR" vitórias
I Paul� quando obteve o 4° da Ingl:1i.erra. O� São P';ll.lo O· TRIO "FANTASMA" 6 - Trio Caveira com 6

I' lugar, apesar de fa.voríto. A �o Brasil, é esperado, �ara CANTIDIO CONSEGUE' vitóriasdespedida de Gualicho deu-I Jogar duas partidas, a ,,0 E. EMPATAR COM O TRIO 7 - Trio Caçula com 1

! se terça-feira quando in-I �4 de ��e'.'ereiro. c> Raçing, INDIVIDUAL vitória
: gressou no "Haras Jaú", ue Buenos Aires e o Flunu- Concluido asegunda "ro- No "Individual" entre os

I onde servirá como, gara- rense do Brasil, os qu 11S, dada" do returno do 'Tor- ] O primeiros é a seguinte a

i
nhão. pro�av(+"'ente, jogal'ã? t�'�s neio "Salvador" que vem. c lassíficação dos bolonís

I No jogo de despedida partidas cada um, nos dias
.ce realizando nas Canchas

I
tas, após 180 bólas jogadas:

I elo Vasc� ele São José, �e �O, 13

e�.17
de l�Ui�'�O, se:1"1 da Sociedade Carnavalesca I 1 - Ivo e Cantidio com

[Costa Rica, no qual .regrs- (O que �s duas partidas ,.1) Granadeiros da Ilha, é a. 1290 pontos

: tl�ou-�e um em�ate.. �.e "" d.ia 17 serão realiza�as P,)�-I.:;egUinte a clas�ificação. dos 2 - Ego� com 1.288 p.
tento, houve. víoleneia e in- sivelmente na Escócia. 'TRIOS: 3 - EUrICO com 1.256 p.

I vasáo de campo pela assis- 1 _;_ Trio Fantasma com: 4 -Osvaldo com 1.24� p.
, 1 -R�vela o "Diário C'\-

I! t n-e .. que super atou o es- 15 vitórias 5 - Paulo com 1.214 p.
I rioca", do Rio: .

. t?,J'C. 2 - Trio 3 Mosqueteiros 6 - Zigomar com 1.196 p.I 1
- , h "Entendendo-se c o q o .

II -.(\
se eçao gauc a; em e Trio 2 Az�s e 1 Coringa 7 - Vadocom 1

..
182 p.

.

'match-tre ino efetuado 5a campanha do campeonato
com 13 vitórias, 8 - Henrique com 1.1'73,

fei
-;..

1 lho: lodo o ano de 1953 de �,- I .

eira a noite evou.a me ,01'; .

.

.' 3 - Trio de Ouro com pontos.

I sôbre o esquadrão 'do Cru .. corda com o bglanço, que 9 vitórias I 9 --:- Môa com i.�68 p .

.
'

4. 2 d será brev�:�!e�.te aprovado .
'

DA' 114'')i zerro por x , emonstran- j. .

. --'\
'. '4 - Trw da Ilha com 8, 10 - oa com . .., pon-I

d u 't-a; disposta a ba : verificamos .que o Depa "ta -

{ itó
. I' t

'

0_ q e e::. .
-

, VI orlas os.'
i
l .•. nt o" ratch" rcento Profissional despeu-

I er novame e se ,:, '

: naranaense na luta que lw- deu ao -tOdO Cr$ 8 728.71'3.2,0
I
...0....0....0... _;'" 1IIIIIIIito()'_'()'_'(�()""(�""o__(O

! Jr seri levada a .ff«;ito .em: paga,�do ord�nados e "bi.: •

'T
.

( 'I b
.

I Port-o Alegre. .

.

". '

C ',I chos, cobrindo as OUi'C3S IL '11- '[l
,

"

u eS- g�""". ';':e '�-s';.'dl.·versas despesas. com II f-I' ,,'
• ). .

.

r
- ao os se um. s �.�" . .. ,

. encontros program�g.ós pa::,' ;terial, COl�centraç�ol etc: .. A'I '.'
,

.

h.'.
'

'

.•.
' t'

."..

,;,.,..;'�.
- ,.' "r

..
E arrecadação do; 'Jogos, r,')

I
PROGR

..

,AMA DE

F.
ESTAS PARA O M1l:S DE

ra oje, em' con lnuaçao a-o' .

,,'. ..•. " ,

. '. .

". � �
.' '.: ,perlOdo atmgm Cr$ _

DE FEVEREIRO DE 1954
,

-=

-

.

" , ,_ Cam�ona;to:;ErasIl�.? d� . ,

.
" .

DIA 6 -' Sábado - SOIRÉE ,CARNAVALESCA pro-
. d b '11 + '

r.�
CIp'AN'T ,. F!"�t h'rll n·..:·, G ''de'> 1�' .7.996,461,90. TIvemos, P(l, -

.

'd 1 S
.

d d
.

C t" dPor nwt.vo a 1'1 1'111 e ['braços do amigo que_n).ui.'� ;:,'ENDO UM Eo
, .;,�... , �!.-J e�,;,

-

�v19:":: rarr e \;!.'), ,.
r

mOVI -a pe a oCle. a e a annense e
." __.'

, " , ' --,�'-, "_' r-'" .',
,_,

r� ;;_t' tanto durante o ano d; 5., , .

R datuação do Clube de RE';I:'- to se honra ser COnSOCi') LR,Q.VG NO;MTJ.NDO lN,,;' ��lEar��j�J:n p�� ",
'

..: ' Estat:süca -

es:rva.· e mesas

" ,.." C
�

, .: .,.,..-n"';-S--AL--: li -'.' 'P
...," b' 'M' e, \ um deflCIt de C�$ .... '" Cr$ ;)0,00 na RelOJoarIa- Muller.tas ALDO LUz.. ,no ::.l'l.'-'-

\
Aldo Luz-pt Arnaldo ...Rar- T�JR_e .F7\r::.!ITl� r �;, �

� I�gre;,� er�fl.�n ueo,x I�,�::-' 732 251 9� Os g��tos po. DIA 13 Sábado e 14 D�m.ingo _ GRANDIOSAS SOI-
peonato Brasi1éiro e 11-1'> ; 'nardi. ,.,' '\TE AqUA,PE' . DE SAN- Gerais, €:lY!, Recife;, .Parna ..

"
. , M',

RÉES com a apresentacão de CAS-
Provas "Forças Armada" do I - P.arabens grande \,,�tO" TA CATARINA VG QU.E Ceará, en' Belem e Goiá" x, -

H' TRI'Í'O e Sl� Orqtiestra' de espetáculos.rem, serao maiores.
.
a o!

Brasil" E' "Fundação da Ci- ria Regatas Adão Paulo rt TAIS FILH.QS CRIASTES Mato Grosso, em Goi�nja, . j - caril numeras de musicas para dan-
prêmio de campeonato ,CS-, "BIG SHaW ESPEdade de São Patilo", rel'.!::- Rui Tjburcio. Lobo PT UM BRAÇADAS DE r� O Vasco já se encor:.- . I"" çar e. mais o seu . -

. ,.' A. �

,

, timado num to.tal de .. : ..• TACULAR"�_ para estas grandesbeu o s�mpabco gremlO os.' DE CURITIBA,: Con�r1l- t\BR�ÇDS R�CEBAS fia 1ra na Guatemala, devel1l]c,
Cr$ 520,1)00,00;' Cada joqa- -SOIRÉES são cànvidado� os dignosseguintes telegramas: tul6�me significativas vitS-, VELHO ILHEO EIRA estrear hoje. Ignora-se flnd rlor ganhará, por parti]" I sacias do Clube 12 de Agosto. ,Reserva

Dó RIO: Felicito vaI).. -rias obtidas Rio e São Pau- - Minhas sinceras feU.. o advers61'i-;; do,Clube de' de mesas na Relojoaria Mulle" a,cumprida, Cr$ 1.429,00. S'2 I
$roso coestad'uanos es!)�;.'a- 10 pt ,Toão Batista S. Ti:�go citaç?es brilhante êxito d- São Ja:1Uário.

não me falha a me�ó!':a, I Cr$ 20000 para uma noite e Cr ,: 300,00
"'ü131' '/i'ória alcançada S�:; Costa Pereira. ,caI1çado CampeonatQ B"�i- - O conjunto do Olari;; . para as iduas n?ites."omente Poy., De Sor,d'i, pt KOTA: Devidamel).te autorisados avisamos que oPaub pt AbraçJs K0rldeT

.

- Parabens brilhantes sJleiro Rem{i desejando. fll- que veremos na próxim3 /ta de Valsa e Maurinho if)�/l.-' GRITO DE CARNAVAL do Clube 12
;l1a:s efus'Iva saudaç So vI'to'rI'as pt MartI·nez. �.uro bastante, pro·spero. pt ·feira 'fn'nte ao Avaí, ""X:- d t f' t f'd

'
.

- d •
.

'

.

-

T?m as 28 pelejas do ce�' ':1- e :l.gos o lca ·rans· en o para o pro-
valorosos remadores tanto DE BLUME'NAU:' rIn Maria 'Lourdes, Campos.

-

bir-se-á hoje em ltajaí (>11·
• b d' 1.

. ximo.dia 20, sábado.
. me, pelce en 0·0 tota oe

DIA?7 c 'b l' C 1 B'l F t
.

- contribuiram n.osso ". Vir.€ I grand.e. calo.ro,so. a b r a ç.1.)
- Rect:ba e, t�ansmita. va- -frentando o Marcílio Dias, C $ 00 C A' - -...,a ac o::=-- arnava - aI e a an aSIa -

,

_

r
. 40.� ,o�. orno �e ,,'e,

I . início 22 horas./ �
.Campeonato 'como bnlha'1- magmflCas vItorIas Camu20-11orosos ?tletas tao bem Vf'�1S jlocal. mUlto d:nheIro .� mUlto �+, DIA 28 _ Domingo -,Baile a Fantasia Infantil, das 16

te atuãção pistas paulista., I
nato Brasileiro Regatas S'I afiAntando meus cumpl'i- - Lqnslres, 6 (U. P.) .-

crifício custa um títulc oe I
. 16 às' 20 horas.

.

pt Senador Francisco Gal-, Paulo pt Marcilio Med ·i- mentos retumbantes vi "i-, 'O Arsenal,. campeão da Li- C'am'peão'
.

DIA 28 - Domingo _ Bailê Çl. ,Fantasia Infantil _ das
�otti. ros. I rias alcançàdas PT Milton ga Inglec;a _na última te�.f).)· �

16 às 20 horas;
- Récebem meu. cordial' Congratulacões b�i· Leite da Costa. rada, anlmcíou, hoje, q"le ()....()�(J�)�()....()

abraço magnífica vitória
I

li_ante feito at1�tas eS'-ie
I

Recebeu ainda ú sr. :Vioa· concertou uma partidã à

prov; Forç�s Armadas B('a-
'

C!ube nome Liga Blurne-' dr Iguatemy da Sil /i!\ra, mistosa com a equipe brél
sil domingo São Paulo pt' nauense Futebol vg Clube ,1.0 Secretário do, Club0 de siléira 'de foot-ball, do Soo'
Remadores agora vitorio�os r Náutü;o America e rrmndo Regatas Aldo Luz, Co _;I;.. - Paulo, para 20 do correníe

t0riam conquistado prim( i-' D�sportiv�_ blumenauense � gUint,e expreSSiVO. telegra-::--I,mês, no Está�io de ?Ff5h
ro lugar campeonato· bra.-, lj Sebashao Cruz.. ma: RIO-OFF-134-35-NIL I bury. Esta ser'a a prImell'a
Eileiro se não fosse dohra - DE JOINVILLE: Aceite - Somente. agora ao re- élpresentação na Inglat2:'':é'. ,

f�:to hoje comentadó 1111- l'sse valoroso coirmão r:.0S- gressar RIO ,recebi ,"'eu a- do conjunto do São Paul.:,

prensa �t Redobro pal'al:>ens sas calorosas felicitações pe- mável telegrama pt Grato F. C., considerad? como ,rlI)

nova vitória prova Fu.nda- .Ias magníficas vitórias �l- g(;ntileza envio efusivas fe� dos melhores dI) mUll.ío.
ção

• éida�e.{ srQ Paulo pt eançadas sua guarnição oito I licitações pplos novos be- /� credita· se que o c1ub bi'3'
Os catar inas conquis�ª,m 111- vg que demonstraram mnis i los triunfos tanto enrique- '3.!eiro· c0ncerÚu á com ti·
ia lama nacional pt Abl'a- uma vez hegemonia remo I cem patrimônio glorias des- mes britânicos 'outros do's

�os 'Wan�e�ley �r. ,'. l.catar�ne!1se �? qua,
1 ' Aldo' portivas n?ssa.' terra pt PFlcontrós, como parte ce

.

- FelIcIto DIretOrIa e I�uz e o l,egItImo repr�s<!n-I LU}Z GALLOTTI. (sua excursão p�l:'l Europa.
Explendidos remadores du- tante SDS'CLUBE . �AU- . "'.

pIa vitória Jurubatuba pt TICO CACHOEIRA.

1
- -�.-�--,

Hercílio Luz Colaço .

"

"

DE BRUSQUE: Não é

DE S. P1\:ULO: Sinceros r:,ússivel externar no meu O PAYSANDU' HOJE EM NOVA TRENTO
parábens grande vitoria de coração de catarinense P('_

I � '�
.

ordem pt Abraços Rubens k grande segundo feito' pt
I O Paysandú, da rua

BO-I
:ondução especial, o es;qu&

Kurz A todos o maior grande a-J c�üuva, com alguns lI:€SeS drão. do Pa.�n;andú Htar�,

DE SANTOS: Minas fe- 'braço [,t José Boiteux plH.r- de existência. já vep.I se- em N.9v� Trento, onde, á

licitacões entusiasticas o:=!· 2a. projetandO' nos meios ,l\l.te-1 fili'de, medirá forças eou� !l

t• - l'ncon�stável' DE .FLORIANÓPOUS·.I boH,ticos ::ar.ze,.mo3 C:Olll.O equipe do Humaitá. .mons raçao
�

súpremacia catarinense re- SALVE ALDO LUZ'oSAL" u�a autent;u:Ol )�ro�essa I ". .,.

mo nacional pt Gilbe ...·to VE TU ÉS O MAIO.,;Jl ° ,g:m:do g_ela .utleltgenc::.I d�

I
O embate, dado o eqHlll

Cunha TEU PATRONO Et FOR'lE' Dino Paim. : brio de forças das duas ..:-

DE PORTO ALEGH.E: F TINHA VULTO E COM. I E(�e, ás pdmeiras ll(,HIS: q:l:pes litigantes., pr,):T;"te
Iguarnição PUSTURA PT ESTA'S da manhã, viajando ern ser 1'2nido e empolgante.

"O
Ainda: o� �rjllíaoH� feito

.

�o
C., ,R.' 'At�o lUl

A guarnição do C. R. AldO' Luz, que conse

guiu elevar bem alto o remo catarinense. Da

esquerda .par�·a direita: Iguatemy, Hamilton,
Chicão; Tuca Kalil, Edson, Azevedo Vieira,
'.

Kalifa e Sadí. /

NOTICIAS DIVERSAS

M]i:S DE MARÇO
DIA 1° - Segunda-feira - Bailea Fantasia - início

22 horas:
2 - Terç3-feira. _- Baile a Fantasia - início 22�

/ horas.

Aluga-,se
. Sob contrato ou vende-s{;

a casa nO 101 - Rua Gen.

Valga Neves - Estreito

,recem-reformada, com il

1 quartos, sala de jantar, co

zinha, amplo quintal, insta
lação sanitária cl)mpleta
água encanada da rêde

Estadfl..

fraqueza. em seral
Vinho Creosotado

(Silv.eíra)

\
pRGAHISADO
,é_

EDITADO
POR

ri'ratar ao lado.

Lotes.· a venda·;
Últimos hltes, na prai� da Saudade, em Coqueiros,

·ao lado 'do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 l11€'tr0s de frente, area de 400 metros :quadrados, ser
vidos de agua encanada e' luz..

Informações no local corn o sr. Gilberto Gheur ..

.. ,'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 'ESTADO

BftNDEIRa E � a
DO ESUDO

Ildefonso Juvenal
-,

Faco saber a todos os habitantes dêste Estado, que
o Congresso Representativo decretou e eu, sanciono a

seguinte lei: •

ArL 1° - Ficam estabelecidas as armas e a bandei-
ra dó E�tado.

Art. 2° .:_ As armas consistirão em uma estrela

branca, anteposta à qual uma aguia, vista de frente; de
asas 'estendidas, segurará com a garra direita uma chave

e com a esquerda, uma âncora) encruzadas, ornando-lhe
o peito um escudo com o distico: "17 de Novembro", es
critnhoi-izontalmente. Um ramo de trigo do lado direito

e um de café do lado eseplerdo, ligados na parte inferior

por um laço com as pontas flutuantes, de côr encarnada,
que terá o' distico: "Estado de Santa Catarina" inscrito
COh1 letras .brancas, circundarão a mesma aguia, sôbre
a qual se firmará o barrete phrygio, de côr encarnada.

, Art. 3° ;:_ A bandeira do Estado compor-se-á de Ia

chas .brancas e necarnadas, dispostos horizontalmente,
em número igual ao das comarcas do ,}J:stado, de um lo

sango de côr verde, colocado no centro da bandeira,
tendo também impressas tantas estrelas de côr amarela,
quantos forem os' municípios do Estado".

, '

Ao tempo, contava o Estado 23 comarcas e 33, mu-

nicípios, porisso, D bandeira era composta de 12 fitas en

carnadas e 11 brincas, e o losango verde continha 33 es

trelas. Se chegasse até nossos dias, sem modificação da

lei, teria agora 17· fitas encarnadas, outras tantas bran
cas, correspondentes a 34 comarcas e' 52 estrelas, (ama
relas), representando os �2 municípios, isto é, afóra os

novos, recem creados pela Assenibléia Legislativa, cuja
instalação não f!:li ainda efetivada.

Pe los anos .de '1922, a 25, operou-se, em 'diversos Es

Lidos da Federação, um movimento em parte, vitorioso,

,liderado pelo Dr, Munhoz da Rocha, Presidente do Pa�
raná' no sentido da supressão dos símbolos estaduais, O

ideal ou intenção lera: úma só bandeira, um só hino, um
só escudo, representativos da Nação. E' de súpôr que

Santa Catarina tivesse logo aderido ao movimento na

cíonalisador, e daí, a supressão do hino, bandeira e ar

mas' do Estado, por meio de lei ordinária ou qualquer
Portaria, visto que, de nossa cansativa pesquiza, nada

(!1coritrámos a respeito, cabendo ao, historiadores cata

rínenses elucidarem a questão. '

" Porém, em Outubro de 1926. era apresentado à con

side racão da Assembléia, um projeto firmado pelos depu
tados Artur Costa, Carlos Wendhausen, Ivo de Aquino
e Osvaldo Oliveira, restabelecendo as armas .do Estado,
projeto que logrou aprovação unânime, e foi logo conver

tido em lei, cujo dispositivo tomou o número 1548, sendo
sancionado a\21 de Outubro, pelo então Governador Dr.
Adolfo Konder; resolução que haveria mais, tarde ficar

"

'j "Ó�1 efeito, pois a Constituição Nacional de 10 de ?utu
-�� bro de 1937, (Art. 2°), estabeleceu que a bandeira, o

'lino, o escudo- e as armas nacionais, seriarri� de uso obri

r;atório em todo o país, não devendo .haver, por conse

!"uinte outras bandeiras, hinos, escudos e armas.
-

Assim, em o nosso Estado, a bandeira das 23listas,
t1esapareceu dos mastros dos estabelecimentos públicos,
bem como das festividades cívicas, e os timbres e sinetes

contendo as armas estaduais, foram substituídos, nos

papeis oficiais, por .outros, contendo as armas da Repú
blica.

"

1- .............�

,-Nol'as� " :�'��:�-'-"����k

,*,Q�lt� P��!i:!�A�O'�;-
�

durante a temporada balneária,' em SENHOR!

homenagem aos craques brasileiros!
<,

• :- 0.°

Florianópolis, Domingo, 7 de, Fevereiro de 1954

�
.. _.

Roberto Mcu?'a Torres

Não há, sem dúvida al-
,

" guma, maior virtude do que
')·[.gl�adecimento. Pelo agfa
t]e.cÍlr.wto, podemos JeaÍi
zar 'os maiores sacrificios,
descobrir a verdade" achar

a vida harmoniosa e bela.

Devemos agradecer tudo o

quea vida nos proporclona.j,
':.com fervor.

r

A tristeza também' nos

auxilía, pois educa e puri
fica. A felicidade, porque,

-, nos faz generosos e bons. A

espera PO!'quP. sua quietude
(� um mistério de emoções
sinceras, A chegada de de-

<;

terminada viagem, ou a

conquista de algo, acalma
nossas ilusões,
Tudo o que a vida nos dá,

, durante o dia e a noite, de
�'e ser para 11ÓS motivo' de.
agradecimentos. Pode Deus
fa;er provações .com dotes'
f' angustias €, nem por isso

�everrios deixar de 'agrade
cer, pox:que daí resultará a

[ente de .nossa ventura.:
§e',�grfdeçem�s mri- pe- '

'.'" fíllO{lO dem.recebido, êste
, '�d<l(lire .

U1;;ã importância
.enorme. : s, uma dádiva

,

imensa é: recebida -com dés�:.
',féÍ'l�: nada.,..�ig�i-#ca. Se sa-

'

,

!;eInos' ag'í:acle('er
r-r-

quãnd'� ,

r'('cebemo� pouco" coisas

maiores .virâo até nó=, de a

I ôrdo com os tlOSSOS anelos
t esperanças. Quantas pe-

,

q uenas coisas que a vida
pos brinda a todo instante,
deixamos de agradecer,
sempre esperando algo
i�laior 'para Sl,FC desperte- a

nossa -atençãó e, entretanto,
quando nos convidam .a um

banquete, agradecemos- o
cue nos dão e não pedimos
outra coisa a quem nos con-

, {idou ...
RIO DE JANEIRO - Av. RIo Branco, 20·18·
SAO PAULO - Av, Ipiranga, 795,1· ando

Ilação. CURITIBA - Rua Cados Ccrvolhc, 414-1· and:
INfORMAÇÕES • lol".to..n�••,. R, C.I.'Menna Barreto Mondara, 461 Porém, neste mundo, con-

Teria. acontecido o mesmo em todos os Estados da critórios da 'Repr•••ntação Turi.tI- PÔRTO ALEGRE - Rua dos Andradas, 1290·1'

Federação, principalmente nos grandes como São Paulo" co Uruguaia �a o Breisil: BELO HORIZONTE - Rua Santa ,Cotorina, tínuamos a p,_�dir aos céus

MInas e Rio Grande do Sul?!. . .

335 apto. 62' ;_;ma infü;idadf \ de coisas e

Foi talo desinteresse_"'dos grandes Estados em cum-
• EST(JqIÓ'II.IIUIlGlEIIO • lião agrade(.,�mos o muito'

�:l����e�e��t�oard,t;SP����� d.�0��ti1;ci�'�t�:n��:' �:. ����.� Para 8 Fig,ado' e Prisão de Ventrel OII·cl·'al Adml·DI'slrall·vo
que já ganhamos. Essa fal-

_ d
la de agiadecíme,nto abran-

l�ão tiveram outra alternatIva, senao revogar o ,1SPOSl-,' ,

tivo. Assim, consoante o Al't. 195 da referida Carta, "os' - PRISA.O DE VENTRE
se tanto o cé'J como a pró-

Estados e Municípios podel'!1 ter simbolo/s próprios". 'I' Pll.ULAS DO ABBADE MOSS Pontos para êste importante Concurso, prepal'ados IJria vida. NH') agradecenlos
Baseado no referido dispositivo, e no artigo 209 da

I
As vertigens, rosto quente, falta 4e ar, por experimentados professores neste ramo do D:A.S.P. as pequenas coisas nem as

Constituição estadual de 23 de Julho ,de 1947, o sr. depu- I vômitos, tonteiras e dores de cabeça,.. Coleção completa das 10 matérias por Cr$ 30,00. d
'

_ P' $
,gr.an es ou_r equenas ,satis-

tado Francisco Mascarenhil;;, representante de São Fran- maiõr parte" das vezes são devidas ao orte aereo, m�is Cr,' 50;00. Façam seus pedidos ao

cisco do Sul, apr�selüou, em a legislatura do áno pró- ! mau funcionamento do aparelho diges. LN,C.Á. - Pr�ia de Botafogo,' 5'26 - RIO. .. fações, semrre esperando

ximo findo, de nossa Assembléia, projeto de lei l'estabe- I tivo e consequente Prisão de Ventre, � (Recorte e remeta-nos êste a:oúncio - 12Ó) ,maiore-; heneficios, selupre
: lecendo a bandeira, ,o hino e a.'l armas do Estado, o qual As Pilulas do Abbade Moss são indica-

5' E' S
'

'C' _ aJ·.agmuaQrSdaanfdimO aJdgeo qe�ecl-adlensaer-foi aprovado com uma emenda do deputado-Dr. Osvaldo II
das rio tratamento da Prisão de Vea· ,- •

Rodrigues Cabral, no sentido de ser:m substituidas por ,

tre e suas manifestaçl$es e as Angioco- • I.
,

Festa simpleé; f-rase, quas�
três faixas largas, duas encarnadas e uma branca, as lites'Licenciada� -pela Saude Publica, as PUulas d,o Ai>- • • • •

'd d '1 b d' M
-

d
'

·Ih· d ", 'I t�",iac',mo:Pl;e-"d'gitI.a.Olc:"assema CODlíevuiCs-,inúmeras estreitas, bem como a miría e e estre as i a ,e oss,'nao usa as por mI �res e pessoas. Faça o
-;- ,

(am'arelas!) do_losango verde, pelas armas do Estado. I J d· d" I Ia
'.

'I' ·1 BAssim, passou o'pavilhão catarihense a ser consti- ar Im a, o Dela « Drl o raga» conseguí-o que Janto dese:.
tuido por umqua,.dril?tero, contendo 3 faixas, duas en-

I
�;'

r java" . ; •

'

carnadas e uma branca, e um losango verde, tendo ao 'Rept' 'e'seo" '�o-'es ANO LETIVO DE 1954 -inscrição / de novos Mas a nossa oraçã0 diária
centro as armas do Estado, de conformidade com

_

a lei i "
, _

-

'" •a,V' -, alunos.
'

n. 975, 'de 23 de Outubro de 1953, estando o seu uso, bem' Firma regulatmente registi'àda, operando, no
deveria ser, dE-st..a:, ....:... "gra-

come do; hino e armàs do Estad?, estabelecidos pelas leis: mercado Paulista há 25 anos, dando de si as mais MATRICULA i A matrícula de novos (;"S Senhor po:?:�odo bem"

números 973 e 974, de ,�9 de Outubro, dependendo de re-I a'inplas re.ferências,Comerciais 'e aancárias; àceitá 1 - As aulas terão início alunos será inici�da que de Ti recebo' todos os

�ulamentac.ão pe,lo governo. , I ,represeIltações. Ofer,tas para SR. CONSENTINO á no dia 4 de Março no dia 11 de Feverei. d'
'" '

d' \

- - R 7 d Ab 1 404 ° d
la�. .. gré:(;as por erra-

,
Não sabemos a que artista ou "curioso", ficou Santa I ua' e ,ri, - 7 an ar -:- conj. 71 ' 2 - As matrícúlas dos aluo -1'0 e estará aberta atI,

d d h d
.

b d' Q I 'SÃO PA'uLO
'" m�res em minh'alma a doçu

Catarina -deven o o esen o e Sua anhga .

an eIra. ue
.

,

'I nos. qúe frequentá� o dia 13 do mesmo

ela era um plágiQ flagrante da bandeira norte america-;-
',' ,

"

"

ra infinda de ,..!lUa, pieda-

na_, não rEsta a menor dúvida; com diferença de que, na --,---------------_;,.--�----- ra'm o Jardim de In· mês, das 8 ás 12J),O� de... graça,> pórque ,me
grande naç-ão americana, o losango é azul, pOl"que re-

fância em 1953 sel·ão raso ".' rleixàs reconhecer mi�h§ls'
presenta.e'céu, e as estrelas, são brancas, visto ser o Na-o se 'prepara em um d'ia-' 'realizadas nos dias 8, 5 - }<"óra do�"àiàs acimb donaste: .. graças por to-

branco ou o prateado, a côr dessefi astros de luz própria, \'. '_' 9 e 10 de Fevere. iro, esne',,''''I'í'�l'cados n'a-o se-
I

I d 'f'
l:< "" monstras qU{� r!ão me aban-

que ,Olavo Bi ac ecantou nOS seus versos magm lC0S, e nem em uma' seman,à,
'

d 8" 1-2 h
-

'd d
"d

-
'as as oras. rão aten i os' os pe, do a t t

no pavilhão catarln.ense, o losango é ver e, porque re- 'nem em' um, mês,: 1>.ara' o
.

n s es. .. graças P,Il' 0-

p.:esenta as nossas matas, e as estrelas são da côr do
, CONCURSO D@ BANCO DO' BRASIL

3 Os Pais qu� não re· didos de matríêula das as alegriaS que me ofe-

c;uro ou do açafrão; como poderiam ser azuis ou encarna- I Prepáre-se conveni�ntemente' _pára" o próximo Con- ' servarem' a matrícula de novos alu�os. r€ce� ... 'graç�� pelas dores

das, ,visto 'que surgem das matas, e �o do fir�amer.to ... ! 'curso a se-realizar em meados d,o"çorr(!nte ano, estudan- , ,nos dias ilcima dis. Florianópolis, 5 de Fe- que me envias e muito obri-
,A modificação oportuna introauzida. pelo deputado

I

do, por correspond�ncià €m, curso organizado por pro-" criminados, perde- vereiro de ,195.4. d b'
e historiador Dr. Osvalc\o Cabral, remediOU o despropo- ; fessores do próprio BANCO. ,,'

�

� ,

'f
ga o tam �l'r: Senhor, por-

_ d'
.

t
' -.' rão o dl,',rel,'tó,,da mes· Luiz S. B. da Trindade que co

,'. h' 1
sito de quem nao estu

_

ara conve�len en:ente tao lmpor- Peçam informaçõés ao, ,I. lJ. C. Â.
- nservas 'em mm a-

tante creação, ao estabelecer tantas faIxas quantas as Práia de Botafogo, 526 _ RIO. ',' ,

ma, após o inicio da Diretor ma a esperança e a Fé.

comarcas, não imaginando que estas poderiam atingir a (Recorte e remetâ-nos 'ê�té anúncio - 139�
•

algumas dezenas, com o desenvolvimento do Estado; o
"

>< '\ ' ,

inesmo acontecendo Cr,'11 os municípios, resultando uma

bandeira com centena de estrelas.
'

A mentalidade dos nossos legisladõr€s de apenas 50

anos _passados. não vislumbrava claramente o progr\sso
a jato, supersônico, atômico dos nossos dias. A ,bandeira

c��ria de ser creada de forma a sil!lbolisar, o Estado ou a

,

\ 'rena Catarinense, em todos os tempos, sem necessidada
de qualquer modificação,

'

..

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve
tuia Americana sito à Rua'

Curso primarlO Equiparado aos grupos escoh- Saldanha'Marinh.o 'n. 13,
res - Diretora: EUDORA SCHAEFElt MEYER Edifício Machado. Tratar no
..,.... aberhlra das aulas:-- 4 de marco - início da matricu, iocal com o sr. Umberto
la: 10 de fevereiro, das 9 às 1(- Rua: Visconde' d;_:- Machado, o qua� exJ lCará
Ouro Preto, 123. o motivo da venda.

'i r:'
,-

.,

ao Uruguay
para disputar '8,

"COPA ltIONTE'VIDÉO��

Assista ao

Campeonato
" M�ndlal de

G,olle em'

"Punta dei Este"

e participe
do belo
Carnaval

MOlÍt�\'ld�ano�

EstAdio "Centenartc"

o interêsse pelo futebol, existente nos setores -espor
tivos do Uruguay, só encontra semelhança na torcida'
brasileira, vibrante. de entusiasmo -nas grandes pugnas;

-Ao ,ensejo dos 'sensacionais torneios que se realizarão
em' Montevideo, nesta temporada,. entre' o' Fluminense'
F.C, o Palmeiras F.C e quadros uruguaios, os fãs bra
sileiros se movimentam em caravanas esportivas que se

dirigem ao Uruguay, animando as estradas com o seu

,

entusiasmo e o drapejar das bandeiras de seus clubes.
E, é justificável tal. alegria, 'porque além de memorá

;;y veis espetáculos futebolísticos terão a oportunidade de
/'

,�_.,.:.. uma estadia em, terra acolhedora e amiga, cheia de 'atra-
.

� 'ções tunsncas, em Montevideo e nos famosos balneários
- da costa atlântica"

PASSAGENS, nas Agência. da
Turismo a na., Companhia. d. Nav••

"

Curlo 'Sã'o Vicente de Paulã
8j'NRl&R�"$" [5Do',00:POR MBS

" Ambos "os sex9s .. _E:m seu próprio domicilio e

• nás horas livres. Abs.oluta s�riedade: Peçam am

plas informações � "COMERCIAL GERLYS" -
Agência Postal Jahaquara - São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(DA ASSOCIAÇAO IRMÃO JOAQUIM)
,

'

- Obstetrícia Ginecologia Cirurçu;
Completa assistência à gravidês e ao parto, trata

mento clínicos e operações-de senhoras, com hospítali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la �2a

, classe,

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiilips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias. urinárias,
EtC.) com dispositivos especiais para' HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e' RÁDIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia),

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulaçâo, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigénio, metabolismo basal, etc, .

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangr-e, urina, escarro, fezes, 'secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico' precóce da graví
dês). Exame de mater-ial para o diagnóstico do câncer fe
minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
SIA POR GASES (Fol'f�ggN)., .

O GABINETE DEL'RAIOS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS NO

.

PE
RIODO DE 8 ás 11 e 1-4 ás 17 "horas. ,

------�--,

Expressu floriaDõp.rliS
de

ANDRADE t... KOERICH

Transporte de earqas em geral entre FLm'ianópdi:::,
Curüib« e São Paulo

Com viagens diretas e permanente....

Matriz: - Fl.ORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Florianópolis, Domingo, 7 de Fevereiro de 1954

No programa:
Noticias da Semana, Nac,

Preços: 7,60':_ 3,50
Imp. até 10 anos.

, As 10hs.

MATINADA
Curiosidades Mundiais

As 7 - 9hs,

Silva FILHO -

DELMAR em:

E' P'RA CASAR

No programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

Maternidade' ,Dr. CarloslC. in e TIl a s
Correa '

'

"

Livre

I •• il4 I Silva FI���hs,_ Ires
, I DELMAR em:

As 2 - 4 - 6,30 - 8,45hs. ; E' P'RA CASAR

Patrícia MEDINA - I' Preços: 7,00. - 3,50
Luiz HAYWARD em:

�_.�',,'I!!!II�.__"
A ESP��:T�I���OS- ,; (11 I i'�� '"

- Desenhos Animados.

Crianças maior de 5

an�s poderão entrar

companhada
.. Preços: 3,50 - 2,00

As Bhs,
CONTRABANDO EM

'CHANGAY

Ray BOLGER em:

A TIA DE CARLITOS "

No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 2hs.

A TIA DE CARLITO
•

LUA DE MEL A SOCOS

Livre.
As 2hs.

Patrícia MEDiNA
Lúiz HAYWARD em:

A ESPADA DOS MOS

QUETEIROS
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

a-

As 8hs.

Ray BOLGER em:

I A TIA DE CARLITOS

I Silva
_

FILHO - Ires

I'
DELMAR em:

.

E' P'RA CASAR.

No programa:
- Esporte na Tela. Nac.

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida. 7 de Setembro 3320/24

Conto do Seriado
'

Imp. até 14 anos.

O PORTO FANTASMA Preços: 6,20- -:- 3,50
FLASH GORDON _:_ 1/2 As 2h�.

�

eps, (O HôMEM LEÃO)
.1
LUA DE MEL A SOCOS

Imp, até I' Oanos. O PORTO FANTASMA

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

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

-o--

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
Errd. T"l�gr:: SANDRADE

'

(Agências no Ria de Jav.eiro e em Belo Horizonte com

t'ráfego miituo atz São Paulo com a Emprêsa de, '1'rans'-
p01·tes Minas Gerais S/Ao)

,

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

Curso' Particular
«São José)

Diretora: Professora MARIA MADALENA DE
, MOURA FERRO

Curso correspotuienie. aos G1'UPOS Escolares

Prepara alunos para os exames de admissão aos Gi
násios.

Professora dos 1° e- 2° anos - Sra., Alaíde Sardá
.Amorim.

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
Maria Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
'em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis.

.
.

Início das au"las. Dia 4
-

de março,
Telefone - 3.737.

MinisterÜ",.. da Marinhà
E D I T A L

CAPITANIA
-

DOS POR- Primeiro Condutor Motoris-
I .

TOS DO ESTADO DE ta, Segundo Condutor Ma-
I .'

SANTA CATARINA
�

I quinista, Segundo Condutor

I Motorista, Patrão de Pesca,
E X A M E S 'i Carpinteiro Naval, Atalaia-

I. De ordem do sr. Capi- dor, Mestre Amador, serão

tão de Mar e Guerra RUY prestados nas Capitanias de

GUILHON PEREIRA DÉ Portos de qualquer classe e

lVELLO, Capitão dos Por- nas suas, Delegacias.
.

(,S, levo 'ao 'conhecimento 3. As instruções para os

dos srs.: interessados, que as, p�ames do Pessoal da Ma-.

inscrições para o próximo rinha Mercante, a que se

período de exames do pes- refere 9 aviso 3.122, de 24

soal da Marinha Mercante, de dezembro de 1951, com

serão abertas durante o cor- as alterações introduzidas

lente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, de 2 de

exames, entre 1° � 10 de fevereiro de 1953 serão

março. prestadas aos interessados

2. Somente os exames pa- na Capitania e suas Dele-

ra Prático, Prático Auxiliar,
Praticante de Prático, Con
ferente de Carga, Mestre de

Pequena Cabotagem, Con
'

gacias.
Pôrtó de Florianópolis,

em IOde fevereiro de 1954.

Nelsow ,do Livramento

tra-Mestre, Arrais, Primei- Couti;!ho - Escriturário,
TO Condutor Maquinista, çlélê;:;e "G" - Secretário.

1 _:,eços:
3,50 - 2,00

Participação
Mariade Lourdes, Vera parentes e pessôas de suas

Sonia, Marilene Regina, relações o nascimento de

Neusa Maria e Tânia Maria sua irmãzinha ELIZABETH.

em. nome de seus pais Oti- R:;�GJNA, ocorrido no dia

lio Alves e Isaura de Aze- 5-:.:}-54 na residência de

vedo Alves, particípam aos. seus pais.

J f3Lf)12I�ES1reJ10 ,

Acham-se abertas a par
tir de 1° de Fevereiro a 31

.

de Março dei corrente ano, C O NV O C A ç Ã O
_

na Escola de Aprendizes 'Ii.

.

. CONVOCO OS SRS. ASSOCIADOS D�STE SIN-
Marinheiros de Santa Ca- DICATO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-

,tarina, as inscrições para a _DINÁRIA QUE SE REALIZARA' EM NOSSA' SÉDE
matrícula de 'candidatos a SOCIAL A' RUA TENENTE SILVEIRA 15 EDIFICIO

Em virtude da Grande Aprendizes Marinheiro, nas- PATHERNON, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO COR
Falta de 1'Tiquel, a EMPRE- ci?os entreB de Fevereiro

RENTE (QUINTA-FEIRA) COM INICIO A'S 19,OÜ
-ZA solicita, e,ncarecidamen- HORAS, AFIM TRATAR O SEGUINTE:

.

de 1953 e 19 de Fevereiro I _ Discussão da ata da última Assembléia Geral
de 1938.

I
II - Qual a atuação da Diretoria na elaboração do

As informações poderão Salário Mínimo.

ser prestadas na referida III - Aumento de salário.

Escola, Prefeituras, Capita-
CONVOCO A PRESENTE ASSEMBLÉIA A' RE-

da dos Portos, sua Delega-
QUERIMENTO DE 50 ASSOeIApOS, COM O Di-
REITO QUE LHES CONFERE O ARTIGO 28 LETRA

cias e Agências.' B, - DOS NOSSOS 'ESTATUTOS.
'

EM ATENÇÃO AO PARÁGRAFO 1° DO ARTI
GO 30 DOS NOSSC;S ESTATUTOS NÃO HAVERA'
SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

1
Florianópolis, eríl.T5 de fevereiro de 1954

Vitório Cechetto - Presidente

L
�iIiiiiiIII�"""� I

-

I

Quem ;u:'hou 11
Um relogio pulseira, de

senhora, ,c o m pequenos
brilhantes e rubis.
Pede-se quem 'achou, a

fineza de entregá-lo nesta

redação, que será gratifi
cado.

FLASH GORDON
ATIRAR PARA MATAR

No programa:
"Cíne Jornal. Nac.

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

ATENÇAO:

le, 'a cooperação de. seus

distintos frequentadores,
trazendo o PINHEIRO
fROCADO, pelo que agra-

decemos,

As 5 - 8hs.
Patrícia MEDINA

Luiz HAYWARD em;
A ESPADA DOS MOS-

QUETEIROS,
No programa:
Cine. jc;rnal. Nac. :

Preços: 700,�' 3,59
Livre.

As 2hs.
COMPLEMENTOS

Campanha. Nacional de
-

Educaadártes Gratuito·s
Olnásio 4ntooieta de Barros

ANO LETIVO 'DE 1954

'ABANA '

,

... AlIIII.CJ.., Dc"OI� J4 J. J .••,.....
..

"'...

rutcu ...... PR05�IIR"

INÍCIO DAS AULAS: 'dia' 4 de março.
MATRÍCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. Sõ-'

mente para maiores de 14,anos, que tenham ocupações
durante o dia.

. -

.

EXAME DE 2a. ÉPOCA: 'Dias ie e 17 de fevereiro.
EXAME D� ADMISSAO: Dias 18, 19, 22, 23 de

fevereiro. '

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1954 .
.

Luiz S. B. da T1'indade
; Diretor

---�

Humanidades'Art.-- 91
CURSO BOSCO

(Reg. TIO Departamento de Educqção)
I ,

MATRiCULA: 'Durante o -mês de janeiro, na Li
vraria Líder _ Rua Tenente Silveira.

,INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

CU.RITI!IA

o ESTADO
------------------- ----- ---.

Ires

I
Sin-dicalu

-

dos Emp .. no

Com. �e FlorianópolisNota
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA

Viagens· DIRÉTAa.;
FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3as.
FPOLlS.-$. PAUlO- RIO " 4�"
fPOlIS.:' CURITIBfi-RIO AOS SABS.

SERViÇOS �ÉREOS .

("DI "'7r"'.n" "" ri"

18ANCOdeC�fbITO POPULAR

I. z AGRíCOLA' ,. I
.

Rv.a0� 16, ". I

.

FLORIANÓPOLIS - 5ió.,<:'ó.ró.rln6_

B R IrT A D O R
Vende-se, acompanhado de motor a ex

plosão.
TERRENo Capacidade folgada de 3m3 por hora.

Vende-se - Rua !\Py_
I Trata! na "AMODELAR".

mundo Corrêa, Estreito -_.,
� ___

Area 340 metros quadra-
dos - Local com tg�la en· I-rmandade de N •. Preceito do Ola'canada perto da praia 1·-

I
.

c-s 28.000,00. . SoO do Parto ALVO A ATINGIR
Tratar com o sr. ADY à

' '

Rua Padre Miguelinho, 16 FLORIANÓ�9LIS São raras as pessoas com

das 13,00 ás 18,00 horas. De ordem do irmão pro- I saúde perfeita. A maior

vedar convido a todos os', parte apresenta perturba
r irmãos desta irmandade pa cões visíveis ou invisíveis.

ParticipaçãO ra tomarem parte no áto de Descobertos em tempo os

posse �a nova diretoria 'a males ocultos e, em tempo,
OSVALDO GUEDERT E realizar-se na igreja de N.S. combatidos, serão evitados

SENHORA do Parto, domingo dia 7 do prejuízos muitas 'vêzes irre-

Participam aos parentes. corrente após � missa das mediáveis. E' o que enseja
e pessoas de suas relações �,' 8_poras. o exame médico, repetido
nascimento de=seu (ilho! Agradeço o compareci- de seis em seis meses.

Luiz �lberto, oeorrido a 28 (mento. Incorpore a seus hábi
de .Ianeieo na Maternidade -Ernani A'l.o·eliano da Silva

I
tos o exame periódico de

Dr. Carlos, Correia. : 2° Secretário saúde. - SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,O ESTADO

D I T

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE BIGVAÇU

EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

.

F'lorianópolís, Domingo, 7 de Fevereiro de 1954
---- -------------:-----�---::--__;_-------

7

A L
,

E D I T A L
_ V" cI'

" e-Ie
mos P. Deferimento. Bígua- JUIZO DE DIREITO DA tecentos cruzeiros).

" E pa-
"

.

1954 COMARCA DE TIJUCAS h h
.

-um terreno de fachinal com

çu, 7 -de janeiro de .
. ra que c egue ao con eCI- ,

« =-�'

B
. t d

.

t duma area de",,5.000,000 m2. Rádi di t
'

(Ass.) Oswal Pereira ai- men o os m eressa os e' ,'o
,

a lOS
'

immu os, que' para. surdez, por exemplo,
Ed't 1 d .,. '�tendo

um pequeno engenho ' I '

xo. Selada' com estampilhas 1 a e praça, com o pra-., mnguem possa alegar igno- .
"

-'
. .

podem ser, levado no pulso O capacitador filtra, a cor-

I d C $ zo de' trinta dias 'J
A'

;

d di
de serra, madeiras de lei e -

f t t tã
estaduais no va ôr e r

.

,
rancia, mane ou expe Ir o . ",.

. serao u uramen e ao co- rente pára eliminar a está-
,

I

d O Doutor Clovis Ayres ' di I
,de qualidade, um pinhergl '

t
-

h'
3,50, inutilizadas. Em ita presente e Ita que sera a-I, ' .

'.
,

muns quan o sao oJ,e os tica e assegurar.um som li-

d
. te Gama, .Juiz de Díreíto da 'f' d 'd dê J'

para corte, 3.000 aproxima-j : 1'" d 1 d
petição foi da o o segum e ixa o na se e este UiZO,

, re OglOS e �u so, graças a vre e zumbidos.
I ' C d T" dE' damente, boa pastagem pro- '

O Doutor Abelardo Costa despachor . A. Como requer, omarca, e- ijucas, o s- no lugar do costume, e por um novo dispositivo criado
, t d d S t C t

. vida de água abundante, ,

Juiz 'de Direito, da Comar- designando-se dia e hora a o e an a a arma, na cópia, publicada uma (1) terreno de planta 'cercado
pela General Eletric Com- nutos transitores que subs-

ca de Biguaçu, do Estado' para justificação, ciente o forma da lei, etc. . . vêz no Jornal "O ESTA�
, ,'p'any. Essa diminuta pra- tituern as volumosas válvu-

�e Santa Catarina, na fór- Dr. Promotor Público. Bi- FAZ SABER àos que o DO", de Florianópolis. Da-
em fPar�e, casa residencial

ça de equipamento eletrô-

l' t dít 1
.

d ,"
�',. ,

con ortável com agua .en-

ma da Lei, etc. . guaçu, 8-1-54. (Ass.) Abe-, 41 esen � e 1 � VIrem ou e- -lo o passado nesta CIdade -

ds .

d C IA
.'

nico é Um capacitador (con-.

la'rdo da Costa Ara'nte, JUI'Z le conhecimento tiverem" d T"
.

di d
cana a, SItua a na o orna d d)' h

e
'

ijucas, aos trinta las o
L ldi AI B'

ensa or cuja taman o

did tos nú eopo ma - to igua-

,

Faz saber' a todos os que de Direito. Procedida a jus- expe ,I o nos au os numero, '
não é maior que o de uma

, •

f f'
.

1 d setenta e um de Acão Exe-
'mês de Janeiro do ano de çu.

'

b d f' f
o presente :edital .,vir,em ou ti icação, oi esta JU ga a' ,

ca eça e os oro.

dele conhecimento ,tiverem por sentençado teôr seguín- cutíva �ovida po/Senator 'mil novecentos e cincoenta Tratar com o proprietá- O capacitador constitui

, que,' por parte, de D.iAURIN- te: .Vístos, etc. Julgo por Batistotti contra a Firma e, .q�atro. Eu, (a) Gercy rio - WilibaldoDeschamps, parte de importância vital

s- DA MARIA DE / JESQS, sentença a justificação de "Indústrias Reunidas Rosa ,do� Anjos, Escrivão, o dati-

p
,

em todos os. equipamentos

: por seu .advcgado Dr, Os- fls. prõduzida pela Autora S/A.", que se processa pe- Iografei, conferí e subsere- arti«::ipação de rádio e armazens ou de-

wal Perei;a ââixo,-lhe. foi' Laurinda Maria de Jesus, rante êste Juizo e cartório

I�í.
(a) Clovis Ayres Gorriã Carlos Angelo Fedrígo e t�m o fluxo da corrente e-

': (' d �
. - A

t b' - Juiz de Direito. Está con- Senhora participam ao seus

dirigida a peHçã_9' <lQ ,teôr para que surta os seus de- o escrrvao que es e su s-
. .,' _.- létrica, sendo também usa- uma de' largura, conseguiu

, ," -'
"

t d' d forme o original afixado na parentes, ami,gos,."" e pessoas, d
'

seguinte: � �xnló.,Sr:;,Dr. vidos e legais 'efeit-os. Cite- crevo, que a en en I) , ao, A -:. ,__ o em outros equipamentos captar estações situadas até

.,
'. "

'
. ,d

' -

feríd ' "t' sede deste JUiZO, no lugar de suas relacões e nasci •

uiz de Díreítccda-Cofnercà se os confinantes do imo- que os re err os au os � "
- eletrônicos. Nos aparelhos'Iêâ Km. de distância.

'_-, 'j'" .',� "

,

"

'

t
'

d h l do costume, sobre o qual mento de sua filha CAR-
de Biguaçu. La\l-rlnda, Ma-. .vel., bem: como o Dr. Pro-' cons a, P9r espac o prore- I

"

,

,
""

"

-, ._
I. .: ,I íd

"

29 d J
. de me reporto e dou fe. MEM LUCIA ocorrido dia

ria de Jesus. );lrasllep'a, 'sol- -rnotor 'Publico mediante' ri o aos. '. e anell'O--' e' ,

. -

, , '�_ ,

,

'

'
"

' 11954 't' " ' d"
- Data supra O Escrivão:

teira, aomés��ca, ':Jr�sidênte mandado, Para ciência dos, ,.J'
au orrzou a ven a,_�m '.

.

e domicilia.d��na� Íoealídadé ,'interessados Incertos, expe-
\

ras� públic�,. dos ,�m,�yêis ,Gercy dos AnJOS.

Inferninho, M,uriicipió, de ça-se edital, na formá do abaixo de�crItos, com suas -.-------�--------_.--=-
.

Biguaçu, por s�u��advogado art. 455, § 1° do Cod. de respectivas avaliações, per-. ;, .

infra assina�o;"in��HC$"na., Proc. Civil. Cust�s afinal. ten�enfe á, ex�cu,taa,�:,:,�ué' :Na'vl·o;.Metor «Ca.l� Hoe,pc'ke», OAB., secção 'de Santa Ca- Biguacu
- 25-1-54." (Ass:) serao levados a puóheo .',

. U ri
tarina vetri 'com' f�nd�men- Abela;d� da'Costa Arantes prego de venda e arremata-�. �� '-. I

,. ,.. -

..,.
... ,,"

.

to \nos ar.tigo;':�5Q e)52, do Juiz de. Direito. Para che- ção, a quem, mais, der, o <;, " RAPI�EZ - C::lNFORTO - ,SEGpRANÇA
Código Civil,é'.sJgun,do fJS gar ao conhecimento dos maior lanço oferecer? 'aci-: .lag�l)S rntI,e tLO��:\�O�OLISI,e,.�IO SDE JANEIRdO EXAMES DE 'ADMISSÃO 'AO CURSO ,COMERCIAL \

.' , d ,'t"g�"" 454' e'"
,-

, ma da resp'ectiva avàliàçiib _, 's?la.a1> 111 erme lanas em
.

talai e, antos, sen o BÁSICO
I egras os ar,l o,:; . s,�-' interessados, passa o r>re-- .

_
. J,

..' .,.' ::,neste u timo apenas para. o'movJmento de pass�geiros.
guintes do Código do'Pro;. s,enf� edital com o prazo de pelo porteIro dos ,audltol'los;'

cesso Civi.l;"'p�opor li. pre- trinta (30) dias, publicado ou quem suas vez�s Jiz�r,' _;. ITINERÁRIO DO NM. "CARL ROEPCKE"
-

usuéapi�o, "e afixado na forma da lei no dia �2 de, �arço p., viu- ,. \ "

d d· t' ,... D'a,d'o e passad'ÇI nesta CI'� douro ás 10 horas no -10- .

Tabela dt' saldas preVista para JANEIRO e FEVE·
r�)Van o, me lân. e' prevla ,

'

" " ''HElRO de 1954:
I justificação, o seguint�: 1) dade de Biguaçu, 'aos vinte cal em que se realizam "as I ' ,

'

Que possue por si -é '1>'or e séte dias do m'ês de ja- vendas em hasta pública, IDA

seus antecessores, ha mais neiro do ano de mil nóve- det�rminadas por êsté Jui- f'polis

de trinta flnos, pacifica, centos e, ciquenta e qua- zo, á porta do edificio d& .

ininterruptamente e se� troo Eu, Pio Romão de Fa- Prefeitura Municipal. Des

oposição, um terreno' na lo� 'ria, Escrevente Juramenta- crição e avaliação dos imó-

calidade ,Inferninhq distri- do, no impedimento ocasio-' veis que' serão levados á

to de ,Guaporanga, l\1uni- nal do Escrivão, o datilo- praça: � "Um terreno, Si-Icipio de )3iguaçu, de fórma grafei e subscreví. tuado no lugar Timbezinho,

r�:!flar, medindo 1100 mê- Biguaçu, 27 de janeiro de distrito de São João Bâtista,

fr'ifs>--ao Norte, onde con- 1954. ,desta Comarca, corri 12,45

Ironta com' terras ,de Aris- (Ass,) ibelardo da Cos- . metros de frentes, por ..

tides Ferreira; 35' '�etros, ta A'I'antes _, Juiz de Di- 1.100 ditos de fundos; ia-

ao Oeste,-épde ,confronta reito.
",'iendo frenies aQ Norte, com R�a: ,_!?eodo!,o - Caixa Postaln. 92 ,- Telefone: 2.:::!i2 �O' . m.u'odo "esf' infestado

com o morro do Pavão; Confére com o-original terras do espólio; fundos ao ,

"

de lôrl"a's -mA,I�I·llna's
1100 metros ao S�l, onde afixado no lugar de c�stu':' Sul,com terras de Alvim; I " Y u S

��l:�O�:à d��:to t:r:;s m:�' mb Escreve�te, Pio Romão �::r�::�:ir�:st�e�o�:::�:'I'TerrenoS ntl VI-Ia Flor,·da' em(��S��ve�o��st���!� :;:�:a�a��isati:U�:��!:
tros a Este, onde confron- de. Faria.' Leonardo de OlIveIra e a U ,', '

,

tadQ de fôrças', �ignas", foi construída sôbre a fé

Oeste co'm te-rras dos her-
,." ,declarou o sr. J. Edgar, elll Deus e fé no homem. E'

ta com a estrada; 2) Que a (E t
·

t ) I
Suplicante sempre usou o

deiros de José Colleoni, a- S reI o -

1
Roover, chefe do "Federal a grande fôrça: da fé dá es-

'

citado 'terren'o para a lavou- 'valiado por Cr$_ 6.300,000 MAGNIFICOS LOTES COM FINANCIAMENTO A
Bureau of Information" dos perança e, individuallidade

. ra; 3) Nestas 'condições re- r.AD,ILL'AC (seis mil e trezentos cruzei-' LONGO PRAZO SEM JUROS I Estados Unido•. "Uma bár- ao homem. AJuventude de

V E d· d' _ rós). utro terreno, no mes-
�

, bara ideologia ameaça nos-': nossa terra tem- que' sus-

quer a, ,. xa. se igne, e-

signar dia e hora para a V
'

d' mo' lugar, com 95,7 ,metros' . �p_ortunidade especia� para aquisição, com ,grande I �os padrões de moralidade

J'ustI'fl'caça-o p,re'vI'a', com.
e,o e-5 e de frentes por 600 d'tt> d IfacI,lIdade, de um esplendIdo lote na, VILA F.LORIDl\, e decência padrões' êsses tentar, por meio de suas

" ,1 s, ,e I Lugar -alto e saudável, e toda facilidade de conducão. 'A'
"

• A ,

ciência do representante do Em ótimo estado. Pneus fundos, fazendo frentes, ao' 'Priv-iligiada -localização, nllS PROXIMIDADES DO ES- que tem SIdo de valor mex- forças, o grande dmamo

Ministério Público, ouviu- novos faixa branca, 4 por- Norte, ,com tel'rÇls de Ange_ITADIO DO FIGUEIRENSE, . assegurando valorizacão cedível à nossa civilização, que é o coração da liber

Ç!o-se as testemunhas abai- tas, rád�o origi�al. Equipa- lo Trainottr' e fundt>s, ao
imediata.

,

-

"

H� aquêles que dão apôio' dade. Uma mocidade� com

xo" arrolad,as, ,que compare: Jo com eéonomisador ".Ru-' S�l, com ditas, de,' Carlos I . _

OS TERRENOS ,EM ZONAS MAIS DISTANTES_ a essas fôrças estranhas; fé - vigorosa e invencível
, ,,'..

' ',< NAO PODEM OF.li:RECER AS MESMAS -VANTA-" h' ,
-

I' 'd
cerão i!1dependentemente plex. Cr$ 180.009,00. Acel- Marchl; extremando a Les- GENS. "vutros a que sao eva os - é a esperança do futu-

de notificação. Requer, aiu" to troca por - carrô de mE:-I.t� com ,terras dós herdeiro� , Peça
-

hoje me�mo inflJrmações a
por essa

-

onda que nos a- ro.':

da, que\ feit�"a justificação nor valor. de Jose Soares e a Oeste I -

'

--------�-,;,_

da posse e julgada a.mes-
Rua - José do Vale P-e- com ditas de Francisco Ba-' �OCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA

t�eira ,,;/0, próximo -ao "Co- t' t tt' l' d 'I LTDA. (SUBRÀL)
ma, se digne V. Excia. man- IS o 1, ava la o por .

dar citai' os confrontantes ,-!ueiros Praia Clube';., Cr$ 1.700,00 (hum mil e se-
. E�critório: Edifício Sã,:, Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2,

conhecidos e por edital,
com o prazo de trinta Çlias,
os interessados ausentes e

� descohecidos para acompa
nharem os termos do pro

cesso até final, sób pena de

"revelia, contestando, se ti- I

verem o que alegar, d�ntro
do prazo da lei, julgando
se afinal, ,pI'ocedente a ação
e e:l\pedin'do-se ,o cOlupeten
te mandad� para a transcri-

I
ção no regIstro de imóyeis

/

da sentenca que atribuir a '

• , I
Suplicante o domínio do re-

ferido terreno: Protesta-se'

pelo depoimento pessoal de
quem qU'eir� contestai' - a

ação, por inquirição de tes

temunh.as, 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$
,100,00). Testemunhas:

JOS,
é Joaquim de Carvalho.

IJoão Honorato Ferreira, -:

Francis.:o Jacinto. N. Têr-
� -

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

'27 último na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa".

VOLTA

Itajaí Santos'Rio

7/2
18/2

12/2
23/2

13/2
24/2

27/2

HorárIO' d'?' saída: rJe Fpo!is" às 24 hora�
do F,io, às 7 horas '

-

\, '

'Para mais informações dirijam-se à
EMPR1!:SA NACIONAL DE' ��AVEGAÇAO liOEPCK.E

I

""

/

'.

(iRadios - Pulseiras» '

Juntamente com os dímí-

las do rádio, e minúsculo

dispositivo da G. E. torna

possível, agora, a produção
de rádios e aparelhos pa
ra surdez em miniatura.

Já estão sendo fabricados

"rádiospulseiras", em cara

ter experimental. Um de-'

les, de duas polegadas de

comprimento por menos de

,Academia de-' ;Golilercio de
, '(

,

'r_���,. ..

Slôta Cala,rina
A V l-S O

Inscrição: de 1° a 15 de, fevereiro,
Realitação dos exaines,: Última dezena de fevereiro.

,

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Inscrição:
.

de 10 a 1:), d � fevereiro.

Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.

MATRICULA AOS CURSqS BÁSICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

, - '\Durante o mês dc fevereiro,

Inicio das Aulas: 10 d'e marco.

Informações: Avenida Hercílio Luz, ,57 - das 17 às

--- ._------�-,--------,,-_._-

Irmandade de N -;1 Pre,celto do Ola
S. do Parto " ALVO A ATINGIR

FLORIANÓPOLIS:' I São raras aos pessoas .com.
�

De ord,en: qo irmão pro·
I
saúde perfeita. A, maior

vedor conVIdo a todos ,os parte apresenta perturba
irmãos desta irmandade pa ções visíveis ou invlslVeis.

ra tomarem parte no áto de Descobertos em tempo os

posse' da n,ova diretoria- a males ocultos e, em tempo,
realizar-se na igrejà de N.S. combatidos, serão evitado�
do Parto, domingo dia 7 do prejuízos muitas vêzes irre
correrite após a missa das mediáveis. E' o ,que én�eja '

8 horas. o exame médico, repetido'
,

Agradeço' o compareci- de seis em seis meses.

, Incorpore a "8€1o'S hábi-
-,.,

tos o exame pe1'iódico 'de
saúde. - SNES.

mel)to.
Ernani Aureliano dCJ Silva

,20 Secretário

Escola Tét:nica de Comer
cio Sena Pereira
Estreito básico: 2a quinzena de fe-

, Jnscrição aos exames de

admissijo ao básico: 10 a 15

reiro. 7

Exames de, a<4niss�o

vereiro.

Informações, inscricão e
� ,

matrícula, diàriamente, nà'
Secretaria da Escola, das 18

às 19 horas,'no edifíciõ do

Grupo Escolar "José Boi

ao �eux", no ESTREITO.

de fevereiro.
Matrícula aos básico e

contador: 100_a 28 de feve-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um_a Vida- de lulher:�!L�R:D:�RDEM
Maria Eu_gênia Celso

f plica a. prefaciadora do vo-l sua alma, !': vida mar�:ilho-, 1'0, Diretor de Obras Públio' Muito se tem repetido, a -dos nossos _oito milhões de cução dos planos cuidadosa-
A recente visita de Helen lume. Nella Brady e, gra- I sa do Espírito, a sua criado- cas, sr. Oto Entres, está me- ponto de enfadar até, que o quilometros quadrados de mente elaborados. Forá dos

Keller ao nosso, País vem ças à estupenda fôrça de I
ra, realmente, no sentido ao tido numa roda viva. Sem brasileiro é, dentro do Bra- pátria, a destruir, tranquila relatórios, continua-se der- J

'

tornar de palpitante atuali- vontade com que a dotou a' mesmo tempo concreto e es- tempo para nada. Nem para sil,- um impenitente criador � e iHelutá�eimente, as matas rubando e quebrando ma- I

rhlcle
.

a publicação do 'seu natureza, consegue, assim, -piritual, do termo. E' a ela comer, O bota-e-tira e o ti- de desertos., ..

I ainda sobreviventes à fúria tas. Fora, dos relatórios.
(..ltimo livro: Minha vida de ..:cmuni�ar-se� com o mundo que tudo deve Helen Kel- ra-e-bota; do Palácio da E' assunto de todos, os devastadora de quatro se- continua-se nada replantan
mulher, editado por José exterior' de seres e de coi- ler. Agronômica, estão desbas- dias aquele que se refere à I culos de ação do ma�hado do.
Olympio, na tradução brasi- sas. O que mais se admira Se uma recompensa lhe tando a cabeleira do joven permanente destruição de I

e das queimadas. E continuamos, também,
leira do professor J. Espi- em Helen Keller é o .seu adveio, porém, pelo dirrêí1 diretor. Quando êle pensa florestas, que s� processa I Ora, eXIstem· leis expres- a ser, tal como' prometia
nola Veiga. Helen Keller, ínestancável amor à 'vida ,é .abor daquela educação, foi que determinada peça (sun- por toda a extensão de nos- . sas e códigos em vigor que mos, no início do Brasil, ,há'
aliás, é um assunto positi- J capacidade prodigiosa de (ue a discipula se tornou tuosa) está virtualmente .so-Imenso território. , I cuidam, com ,abundância de quatrocentos anos, excelen-
vamente inesgotável. -o-re- "imaginar" que a caracterí- ligna da mestra. Realiwu- concluida (ó engano lêdo e A qualquer renovado sino. minúcias, não só da defesa' tes fazedores de desertos.
nômeno que representa a za. .e, venceu, ultrapassou

-

os cégo) vem a contra-ordem. toma de seca, volta a maté- das. florestas nacionais, co- ,Fora daí, há .apenas inuí-
sua extraordinária persona- 'imites do verossimil, impôs E a correria (de sempre) ria ao cabeçalho dos jornais, mo da recuperação das áeras to motivo de literatur; e

lidade de'cega-surda-muda, A/ótima tradução do proj 'I sua personalidade ao mun- prossegue, no intúito da aos debates parlamentares" devastadas, 'através de um inextricavel floreita bura-
que conseguiu falar, escre- :essor Espinola Veiga, cego Io estupefato e comovido. obediência. Mêsmo que a figurando sempre, em qual-. belissimo programa de. re- crática.
ver livros, trabalhar, ven- como Helen e que com ela I'ornou-se gloriosa. Um e- nodificação represente uma quer tempo, nos relatórios florestamento. Existem, e (Do "Jornal do Brasil",
ccr, em 'suma, a muralha de n�ito conviveu nos dias dt; xemplo, uma lição, uma es- injúria ao bom gôsto ou à dos órgãos técnicos oficiais

I
são utilizadas, verbas espe- de fi do corrente).

impossibilidades funcionais ma estada no Rio, faz-nos I.)erança. 10rmas técnicas. Vale a 01'- especializados, ciais destinadas a custear

que a separava do mundo ,1enetrár na intimidade des- Principalmente uma es:- .lcm: faça-se. Agora, a coi- Apesar desta presença I
os serviços oficiais

encarrea-!odos viventes normais, excí- ta vida, condenada em prin- perança.
,

I
ra piorou muito, por causa permanente do problema gados de dar execução Pro�'elola sempre a curiosidade e. o .ipio à mais apavorante das Para todos os deserdados, Io açodamento para a inau- nos comentários escritos ou esse programa. O que não

d tinteresse. Tivetocaslão de solidões, que a educação, Ja sorte_a certeza que não guração (do .agronômíco) , falados, nas páginas dos es-� existe, em verdade, é o re- 00 argea &1":',;
assistir, em Paris, no ano de transformou numa exístên- iá infortunio de que não, fixada pàra março vindou-I tudos de repartições oficiais, flórestarnento. Não importa
1952, à sessão magna das cia ativa, .operosa e feliz. O acabe triunfando, de uma

1'0. Obrigando, o sr. Entres nos discursos dos represen-
I
que as verbas sejam consu- Rio, 6 (V. A.) - O [ro

comemorações do centená- íltimo capítulo, dedicado à lU, outra maneira, a fôrça a não se desgrudar do seu tantes do povo, municipais, _!!lidas, que ,as repartições jeto da Câmara, que. mail
rio de Louis Braille, reali sua professora Anna Sulli- alvadora da vontade e da possante chapa-branca (êle estaduais ou federais, con- disponham de funcionários da promover ao oficialato
zada no salão nobre da Sor-I Vêm, a quem chama "o meu- fé. mêsmo dirige), noite e dia. tinua-se, por j;odaa vastidão e setores dedicados à exe- os sargentos que fizeram a

honne, precisamente quan- anjo da -guarda", é de co- Um livro, pois, que mere- Sem uma folga. Emquanto chamada campanha da Itá- ',,"

do Helen Keller foi conde- movedora sensibilidade. Um ce ser lido esse Minha vida
os demais serviços que lhe lia, está andando noBena-

corada com a Legião de hino de gratidão e de ternu- , Je mulher, ne� que seja, ,,:10 atinentes, andam à ma- do. O general- Onofre Go-
Honra. O .imenso recinto 'U a essa que lhe abriu as I "penas, a fim de; recordar troca. A água pifando aqui mes, senador; ,fllelo Ceará,
transbordava, não só da oortas cerradas' do ser, a Helen Ke1'ier a seus amigos e alí. A luz piscando diària deu-lhe parecer favorável
multidão de cegos vinda de :urpreendente iniciadora de, 10 Brasil. mente, num namôro firme na Comissão dé Segurança, '

toda parte do mundo, como ._-- -- .
,

com a escuridão. O serviço seguindo a matéria imedia-
da turba· de representantes F a cuidade de Direito de- .le esgôto entupindo a pa .. =-=:... tamente' para a Comissão

d dose curí \
.

d I Florianópolis, Domingo, 7 de Fevereiro de 1954 d F' d gofiCi'OliS, condvi � �s e

C�,l'ldO- Sa .. ta Catarlaa ciênAcia, os

quedrec amtat�
e manças, on e o ene-

sos,
,. gran e numero o U urgencia, para esen upi- • • - ral Pinto Aleixo, senador

programa era um "díseur- De conformidade com o' Faculdade de' Direit; de mentos e outras providên-

I[��
pela Bahia também 'opi�

;;0" .de Helen Keller, que Zdital n, 5, de 5 de fevereí- Santa Catarina, de acôrdo cias mal-cheirosas. A moro- I a favor.
.

\

t 1, g da am com viva P
.

60 d 27 id det u ta d d
.

.

, E' provável que nesse ór-oe os. a uar v
,.'0 do corrente ano, estarão, com a. ortaría n. ,e ii a e amo con os e- .

curiosidade, ,E ao ver er- reabertas na Secretaria da de janeiro último, do exmo,_ mais serviços, como cons-

1
gão se reconheça a neces-

guer-se, no tablado dehon-I.., sr, Ministro da Educação t' truções, reparos, de obras sidade .de ser ouvido sôbre
1':1, aquela alta e ser,ena fi-l Mais b.rrls diA.... Cultura, a partir de 6 a 12 iniciadas há tempos, pela Hoje o dia é consagrado tizando em beneficio de to- o assunto o Estado-lVra,-�'---1I"
e;ura de mulher, de cabelf�ls_ r.los· -do p'atr61ao do corrente mês, diária- própria DO? Ruas e mais

aos GRÁFICOS, .. é a data dos� Geral, mas de qualquer
grisalhos, sorriso vago, "li lí mente, de 9 às 12 e de 15 às ruas, ostentando postes com comemorativa da honrada Justas, justíssimas, pois, fórma o projéto terá seu

sionomia de simpaUa irre-. RIÕ, 6 (V.A.) - O pre- 18 horas, inscrição aos Can-� lâmpadas apagadas, quei- e nobre classe, êsses obrei- as homenagens que serão andamento assegurado, poi�
sistivel, uma onda de enter- sidente do Conselho Nacio- didatos ao Concurl?o de Ha-' madas, Toda uma imensa

ros anônimos 'da Imprensa" tributadas neste dia à re-
os interessados, milhares d�

necimento sacudiu· o audi- n�l do Petrólep, sr. Plinio bilitação, para matrícula na ;:oletividade prejudicada, colaboradores ditétos, ape- conhecida' classe dos' gráfi-I
sarg,entos, não do:_n_:ti!::,_

tório. Ao ouvi-la emitir sóns Cantc�nhede, aCé!ba de rece- primeira série do Curso de )ara o confôrto de alg�tpas sal' de humildes operários, cos por quantos a reconhe-
O Tguturais, numa voz estra- bel' comunicação do resulta- Direito do ano de 1954. )€ssôas! Paciência, meu po- Irmanando-se nos alevan- cem como constituida de
.' empo

nha, que se perceba logo ser do do teste da p�odução, Florianópolis, 6- de feve- "o. A palavra de ordem, na tados ideais da Imprensa verdádeiros abnegados da
adquirida, com palavras que I feito no poço C-83, de Ca�- �'eiro de 1954. era política em que vive- Éscrita, trabalhando pela sublime arte de Guttem� Previsão do tempo, até
não se po<!iam compreender, deias, Estado da Bahia, Es- Oswaldo Bulcão Vianna ·.nos, é esta: lrineu, primei sua grandeza e.procurando, berg._ 14 horas dó dia 7'
mas que um secretário te teste revelou ,uma produ- _ Diretor da Secretarià. ro os teus! E o resto que se cada vez mais, elevá-la no' O ESTADO, com êste re- Tempo Instavel com chu-
transmitia ao pé da letra em ção de 500 .barris diários, O . aguente. . . conceito público, são eles gisto, abraça a cada um dos vas
francês à assistência, -esse referido poço, perfurado pe- ... BUM

os forjadores da parte té,c- .

beneméritos gráficos, ren- Temperatura: Estavel
enternecimento chegou a� lo CNP, fica localizado err

nica, no que se esméram dendo-Ihes as maIs justas ho Ventos: De sueste a nor-

auge� A aclamação que, ao uma nova zona daquele Com Vis.as ém dar quanto de sua nobi- menagens do seu respeito, deste moderados
te�minar, recebeu a "orado-· �ampo exuberante .do pre,

. ,,,. Dissemos, há dias,
.8" 'Pre· ..le.·fur·a I f'

- h· I d -1' d' -T '

t t·ítante pro ISSao

con.
ecem. c � sua ve1', a ....

f'ua a, n.11,ra-, e.m.p,era uras ex remas
J'a"" d'urou perto de ·dez .... i- � -I'OSO ml'neral. Candeias é (

>:: ,;,
que, para 'alcançar-

I
-

d
.

d h- ,
. O fáto, não há dúvida, c,;ao e a sua ";.!l: ündIClOnal e 0Je: ,

nutos. Não a ouvia, natural- campo petrolifero lnais an mos o grande ideal impos- Com as chuvas caídas '

.

"

M
el

.

d ;11Uitas são' as ruas enlàmea-' compor�aria verdadeiro hi- t sUma.
.

.

. axima 24,0 Minima 22,2
mente 'mas devia sentir-lhe tigo da Bahia e até ho'je a. to p a consciente'· emo-

,

no -de consagração, e aqui, .
as vibrações, pois o seu'sor- :)resénta novos, poços com cracia só há um caminho das.

t t 'I

1_ a educação. Algumas, cujo estado nor-
nes e can o, assma amos o

riso se acentuara a..cumpri- alta produção. Os novos 50f J lab ' .

ci b.

No entanto, pela incom- mal já era péssimo, torna- ar construtIvo esta. a -

mentava com a cabeça, com barris' diários alí pro_duzi-I d I I
petênCia governamental, 'am-se intrnnsitávels, como nega a c asse, aque es que

um ar satisfeito, "Ela lê d,os, representam: un1a ,eco-
.

• .

d d d Ipelo desprimôr da ,assis- 1 Rua Maria Júlia Franco I n.10ur.eJam,' es. e a mo er,nacom os dedos em lugm' dos nomia na importação, ava-I 1 d.

t!Pncl'a socI'al, beln no cen- (anti2:a Trincheira) n!!. vol-I mot.lpo a :nt.lqua a, caixaolhos e, ouve c01n M mãos liada em cerca de 2 mil dó- t: �
-

_ I.

I 'tI'O da nossa abandonada ta da. Prainha, bem no pe- I·
de tIpos, nao esquecendo os

em lugar dos ouvidos", ex- lares, também diários. '

.'

\ páginadot.es e seus áuxilia� "capital, existe uma casa ['imetro urbano,

em ruinas (a da esquina Nessa rua, ante-ontem, rel;l, I

da rua Felipe Schmidl um caminhão ficou depeh- Leãis,· inteligentes, s�o I
com· a 7 de· Setembro), durado na vala alí existen auxiliares prazerosos nos

b d f '1' d t autolno'vel,' ·cuJ·o dias bons e máus nunca tre.-a rigan o uma amlla e e, e .um

desajustados, vivendo em propric táriô alí reside � que

degrãdant� estado de mi- I paga os seus impostos, ficou
séria. I impossibilitado" de se loco,

Criauças, -doentes, mal
I
mover na h.ora normal; Seu

vestidas, estão crescendo 'do obrigado a es:, :ar que o

juntamente com o vício... dia clareasse para, -com au

duas, das t�s mulheres xilio de ·bois, sair em de,

"chacota'" .P'ilra os seme

lhantes, mais afortuna
dos, embóra também sem,

educação!
Miséria das misérias! menta.

OlNDEIRA E aRMAS
DO ESTIDO pidando no sacrificio, para o

bom nome da classe a que
pertencem,�
A Imprensa não teria'vi.'

da se não fosse, a c.)0rera:
<:ão dêsses anônimos ('perá-

"Joinville, em 2 de fevereiro de 1954
Presado senhor \

• iOuvi no rádio do botéco da' esquina o discur�o '

do seu Irineu, lido no dia 31. Fiquei encabulado
quando êle falou nas estradas, dizendo que eram

bôas, que era injustiça do PO\'O, dizer que nijo. Acre
dite o senhor) que duvidEfi tanto do que o rádio fa
lava pela bôca do Governador, que cheguei pro dono
do botequim e. perguntei se êle tinha certeza que
era o seu Irineu que estava 'faUindo ou era o Garcez
de São Paulo. Sou profissional motorista, por causa
disso duvidei e perguntei. Rodo em estradas bôas '. I .

em São Paulo, Paraná, mas aqui em Santa Catarina
é só na búraqu�ra. )Por isso peguei da pena para
dizer a verdade. Porque quem fala a verdade

DEPOIMENTO

Ildefonso -Juvenal

A organ�zaçâo constitucional do País, a 15 de No
vembro de 1889, como República Federativa, em subs
tituição à Mon�rquia Constituc�onal, unitaria e repre
sentativa, transformando as antigas Provincias tutora
das, em Estados àutónol1l0S ou "indepe,ndentes entre si
no que diz respeito aos seus i�teresses particulares, em
bora ligados para defeza comum", resultou, entre outras
faculdades a estes concedidas pela Carta Magna de 91.
a de possuirem bandeIra, hino e escwdos.

-"Proclamado tão importante direito, trataram logo os
_.< Estados, de estabelecer tais símbolos, significativos quão

representativos de sua autonomia.
Santa Catarina não se demorou instituir bandeira e

armas, expr�ssivos de sua e�istência de Estado autónó�

rios e neste registro, nadà
.

l'!1ais fazemos que exalt�r e

glorificar' tã� abnegé..�
classe, reconhecidamente

homenageando�a, manifes-·
tando-a a nossa admiração
fJelo muito que vêm c)hcre-

;·i;.r.

manda de seus afazeres.
•.Moradores da mencionada
rua já se cançara� de soli·,
cital� providências à Prefei

tura, por intermédio do res

pectivo Diretor de Obras,
. não tendo, até o momento,
sido atendidos.

que alí vivem, estão cons

tantemente embriagadas,
acol'npanhando o estado
do único homem da fa
mília., .

E o govêrno, pelos seus

in�meros- au�Úiares, não
vê ê�te e muitos outros

casos idênncos,?
Não! Não vê! E se vê

"faz de cOntas ql,� não"!

Porque?
'

Porque nunca se preo

cupou com a assistência
social aos desemparados,
aos pobres miseráveis que

Na Polícia
-o-

I Ante-ontem, POI: volta
Nos terrenos da nossa Fa-I das 20 horas, foi conduzido,

culdade de Direito, junto a pelo carro da Polícia, ao

IRua Tenente Silveira, con-I Hospital de Caridade, afim
frontando com o Largo Fa-

I
de ser medicadQ, o menor

gundes, existe um boeiro Osn.Í de Souza, que foLaci
transbordando lama, há já

t
dentado na Casa "Á Sobe

vários.d,ias.· rana", na Praça XV, quan-
Será que os Fiscais da' do dois menores vendedores

Prefeitura ainda não viram? de . torradinho o empurra-

merece castigo.
Luiz Raintündo da Silva·
Profissional motorista".
xxx

Nem mais, nem menos ...

li10,

-Coube ao saudoso Desembargador José Artur Boi
teux, catarinense dos mais extrêmosos à terra do seu

nascimento, então ardoroso Deputado ii Assembléia. Le
gislativa, apresentar, em Agôsto� de 1895, à apreciação
dos seus pares, projeto de lei neste sentido, cujo projeto ilogrou, aprovação unânime, 'sendo logo convertido e111

lei, que tomou o número 126, e foi sancionada a 15 de·
•

Agôsto, pelo saudoso governador Hercílio Luz.
E' o seguinte, o teôr da referida lei: •

LEI N, 126: DE 15 DE AGÕSTO DÉ 1895
Estabelecendo as armas e bandeira do Estado
O Eng�nheiro Civil Hercílío Pedro da Luz, Gover

onda!' (lo Esta.do de Santa Catarina
-

(continúa na 5a pág.)

continuãm a servir de

Vamos, senhores da Pre

feitura, muito servÍço há

para oer feito em a nossa

C�['ihl, , ,

",.,....".,...,."...,............__..._"".

ti·
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