
f

Em matéria de 'acô1'do político, 'o que há, de ver

dade, em Santa Catarina, é o seguinte:
1) _: O Governador, no Rio de Janeiro, lenun

cia que já fez acõrdo coni todos os pequenos-parti
dos e que somente não pacifica e harmoniza' o Es-
tado porque o P.S.D. não quer! \

2) No interior do Estado, os agentes do gOVê1'
no espalham que já [izeram. acôrdõcom o P.S,D,
pam, com isso, uüimuuirem os chamados pequenos
partidos e os levamm a uma nova coligação com a

U.D.N" sem rnuiores vantagens para estes.
, Pelo item 1°, os pomido» podem concluir da fal
sulade do item 2°. De positivo não há mais nada, no
momento político de Santa Catarina.

,'.
Ainda quanto ti veracidade do item 1°, 'os par

iulos podem acreditar, se estiverem cegos, na' Se
guinte nota, do DIARIO DE NPTICIAS, do Rio; de
domingo último.

,,'

POLITICA DE SANTA CATAR,NA

Cristão-Democrata ao pre
sidente, Os outros são o ex

ministro do Interior Mário

Scelba, o ex-presidente do
Conselho de Ministros, Giu
seppe Pella, cuja demissão,

Anuncia-se que a Síria fe- há um mês, provocou a

chou, ontem, sua, fronteira atual situação, Attilio Pis
com o Líbano, Não é per- cioni e Giovanni Gronchi.

� n;titida a entrada de c'ida- O que deverá ocorrer deI
dãos e de, ptod.utos libane-j penderá em grande parte da
ses na Síria e da mesma

forma os sírios não podem

�' . .:;. ,

Pochzda à Iron ..

lelrâ ' slrlo
libanesa
BEIRUT, 7 (U. P.)

�.:
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aceitação de um programa

preparado pelos cristão's-de-
morratas e sociais-demo

crates, corno base do pro
j('t�do governo de coalizão.

Reaparece o
"Queremiamo))
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_I� acentu�r-se a possibilidade � combaAterãu.. esta ""'':::�l;lção
Do.in.o. F. .

da volta ao poder do ex-che�, com todas as suas fôrças".

d 'A
• � N. ".811 fe do govêrno Alcide De Considera-se que no "im-

,,,'. qUinoJ
•

'

Gasperi, como
I solução da I passe" em que se enco�tran1
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-=- ....!������������Ii já prolongada crise política, as "demarches" do presi-
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- os Partidos Comunista e dente Luigi Einaudi, para
Socialista da Esquerda pro- 1 esolver e crise, De, Gaspe
testam violentamente, di- ri é o homem que .mais pro
zendo que isto signlficaria babilidades reune para for
o reinicio de "uma guerra mar uma coalizão dos qua
religiosa preparada pelo- tI'O grandes partidos cen-.

govêrno". tristas e formar um govêr
,

Esta-afirmação a faz o ór- no sôbre esta base. Seu no

gã;O comunista "L'Unita", me figura em primeiro lu

que acrescenta 'que "mi- V,ar em uma lista de cinco,
submetida por seu Partido

éCar�eal-A,(c8�ispo �8 SãO Paulo:
Nola â lmprensa

o gabinete_do cardeal-:a�- J / 3 -=- Não é verdade que o

Il� Partid� Demo�rata �ris-,
cebispo de Sao Paulo, dirí- sr., governador Lucas No- tao, e, nao, Partido Demo

giu a seguintenota oficial à gueira Garcez tenha tratado (;l'�ta "Católico".

imprensa: com o cardeal-arcebispo de I 6 - As afirmativas aqui
1 - Não é verdade que São Paulo, direta ou indíre- I exaradas desafiam provas

tenha havido qualquer in- tamente, â propósito de can- em contrário, por parte de

ierferência, direta ou indi-. didaturas de quem quer que a.uem quer que seja ou de

reta, do cardeal-arcebispo seja. qualquer jornal desta capí-
'de São Paulo junto do Di- 4 -"" Não é verdade que o talou do Rio.

retório Naci�n�l do P.D:�., I ('ardeal-árcebisp� .de São

488481100' COIquer na sua última reumao, �P�ulo tenha mais interesse ,
uuer 'em outro qualqüer j pelo

P.D.C. do que por qual-
'

d dtempo, a respeito de candí- quer partido dos registrados ii O r em' e
daturas ou de qualquer ou- em todo o Brasil. Oranue-Nasal.
11'0 assunto político. 5 - Não é verdade o que RIO, 7 (V. A.) _ Na sé

2 - Não é verdade que o se publicou na-semana Pé\S- li da Embaixada dos-Pd /'
I M h I f,' 'd' d P D C ' Infol'1na1l1,-nos que está em vias de cbnclt'sa-o 1'11"rnrdea ota ten a te e 0- ;;ac.a,' l:z;en o que o . .. B'

,.

bai
• ••

;es- aixos, o em aixauc r aC()1'dcj' entl'e todos os partidos que' apoiam o qovêr-'nado a mons. Arruda Câ.- representa os católicos de I I h
"

, -E in c 'Se uurruai acaba de' no de Santa Catoruui para a [ormação de uma cod-
1'11a1'''. nestes últimos dias, a Silo Paulo; bastando para o S F g'aca-o n'tO'a L

"

l' t'
J

.,d ,.,. .'ritregar ao LO. 'ranci�l'0 . ,,(, concorrer aos eg!s a lVOS nactona� e es-

L,;llalque,r pretexto, ' I bom-entendedor o seu títu- -,

L J ,tadual.
. : eixoto aCér':I Werneck

'd
Dessa coligaç(lo pCL1,ticipárão a UDN, o PL, o com a ordem de Iechamen-

D d l�
,1'; insígnias a Ordem de Repots e .J anos P P, o PTB;o PSP e o PDC, eoncorrendc os lJeque,z .to "de fronteira. Não, se sa-

•

< _ Ort.nge-Nassau, no gl':'U nos partidos com.. um candidato cada um, pa'ra depu-
.

, 'O So,premo manileSlá'�Se i,f ciJmer:dador j� distin,:�,'o I
tado [ederol e alg1ms na chapa estadual, e concpte-

be o motivo da determina-

, ':":1 conferida pela Rainha umdo ,a UDN as chapas [ederol é estadual. ção da Síria, mas os obser-j
.

RIO, 7 (V, A.) - O Cen-

soAbre herança r
"

h I
A UDN já estabeleceu as condieôes com o PL vadores apontam para o fa- tro Nacional de Queremis-

• H.' ana, em ,re�m ecimen,,,, a q.uem, toca'tá 1'1'"a' vaga .'a chapa feJderal, qt'e' se.'a;b d século passado '1 l' b Ih I
•• .. ,. • , to de ter�expirado ante-on' tas, que' se organizou nesta

RIO, (V. A.) - Pronun- ,�!O reza o �ó lU \ia lOS0 trn' a o que. preenchida pelo sr. E1'lnenegildo Corbellini' mem-
,

d A' h d' d t't I d" d A b 1
' tem, o c,onvênio comerciá] capital depois de 29 de ou-

('iando-se num os proces-' er eira o 'I u o sra, T-I<JD o secreta,:lO a gr.- '1-0 (. o Gabinete Executivo Nac'ional do PL e funda-
I b d 'F A d l' 'p .

N I 1 d E d d P d d t'd S t C
.

C b entre <JS,:dOI'S paíse's lirnI·tro· tubro de 1945, visando a
S0S Il1ais ce e res o oro .'c\ e la erelra unes, re- C;_t r,lra o stn o o ;:1- 01' o pm' l, o em, an a atannll. a erão ainda ao

d 2 V
.

d
' PL de 4 a 5 v'lgas 1'a cl I d t.J d" fes. OUtl'OS 'achalll que " reposição do sr:' Getúlio

de Minas Gerais iniciado há
I q.u.1ereu

ao j.uiz. a .a ara nma, ,o ag�ac.ia o· reali,znll "
, ", • tapa (e eptt áuos esta 1LatS. � -

dF-
- Pa1:a o Senado Fe.Je"(�l o PL' rl,pO'!·rt··/: os ca1' ,1'1'_ ' ," tt I l't' Vargas 110 poder seg'undo

n'ais de 30 anos o Supremo Clvel de JUIZ e • ora a ex- �ll, DeneÍlclO da colonr-ci--, datos aa UDN.
U ". \' L" • LU causa e a a ua po I lC_a né] � ,

'

'�l d I d d'
-

d t'
'"

1 d I li' Síria, nota recebida pela impren-Tribuna Fe .era con. enou

I
pt; 1,".ao e preca o,na para (1\) 10 an esn l1flque e ;;8- ,

_ 1 f t --- sa, vài �er reestruturado
o Sr, Cristov:1Q. Pel'e�ra Nu- ParadJa do. Su ,a 1m de se-

,

t�,!ó. -,

U
'

Incs a prestar contas aqs rem avaliados e, em segui- .,. '

- i�ai!. aviões na ·uta co·nira para depois, executar' um

,.:t_t::::� ;e,:;�:'�:,��,,�: �:�it�;,h:::�i:�O;' !�,;' �; Y�toflrdI ' e- ; s" - ,0, ,em,
-

�s. �otnunis'é)�' tl:iln�ses :;:f:amãa ::,�:��;��lue,;:
FloriÍlêl'h C0UtO

Nunes,'
uma

11,
tJhões ee cruzeJros.
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,,(l!"I,as
�pr!;a�2cJ<1: Ul}Iao Fr�l:çe:, �'G�l�lia ,GetúHo Vargas"

das das maiores fortun�s da

I
O aquisição da casa onge nas-

ME'XICO, 8 (V. A.) -. vivente db grande exército resultado da elelçao da Mesa,da Camar� Mu- aviões kves de bombardeio ° número dos aparelho!:., ceu o presidente da Repú
Contando 114 anos de ida-' de Juarez e da célebI�e Ba- nidpal daqui foi, o seguinte: Presidente: José 'c cêrca de 200 técnicos do que seroo·-B-26,' não foi es· blica, no município de São

de e vítima de um brônco- tcllha de�"Puebla'\ na 'qual Dalhoseo (.P.SD.); yice�présidente:José Pol exérc;t0 do

,ar para
a IndO-I pecificado, mas acredita-êe ,Borjl!.

pneumonia, f�ec:u a 25 de embateu 'contra as tropas (sem legenda no 'momento); Lo Secretário;
china 11 fim. de �uxiJiaJ;'em I que seiam uns dez., , -----------

jDneiro último o Sargento fl'':lllcezas que eram dirigi- José Batista Archer (U.D.N.) e',2.0 Secretá- TR'�IGO, RU:,50' B' prOibido falar
.
Manoel de... la Rosa. das pelo_Marechal Bazine. :' I

· -

I-Seu falecimento conster- () humilde Sargento, que rjo 1\Iilitão Costa Filho (P.S.D.).
R.

em e 61çoes Ivres
,

nou profundamente todo o de há muito se tornára um N. R. -, Nova-Trento é mais um muni-
' desembarcado, no 10 "

País, pois o' Sargento de la símbolo do patriotisIQO me- dl1io onde a V.D.N. perdeu a presidência e a RIO, 7 (V. A.) - <;> car- la Brasil através do gover- �ERLIM, '7 (V,_ A.) , -:-

Rosa foi o homem que deu xicanü, teve, pôr ordem do direção da Câmara Municipal. gueiro italiano "Aquila", no' finlandês. O produto é I Ag::tes da Gestapo
e
ver-

O tiro "de misericórdia" no �.'Iinistro da Defesa, fun�- E
.

'··d d" ;niciou o desembarque, an- de excelente qualid�de, a-
me a se espalharam ontem

j'aÍs nacionais, tendo
ntre os mUnlClplOS tI OS, por u enlstas,

te-ontem de nove mil e firmando o comandante dol·,peJ.as fabricas principais
Imperador 'Maximiliano do uma

este.-_; foram derrotados em São Joaquin\� Joa-
�

t da zona
.

d t' I d AI
México, no famoso' "Serro' Companhia de Infantaria ' quarenta toneladas d� trigo barco, entretanto, que a 0-

111 ,us na a e�

de las Campanas", em 1887, ;m:stado as honras militares çaba, Tubarão.e Nova-Trento. O P .. S. D., em soviético, transportado di- peracão se efetivara atravé� manhaU�-ien�al, com ordéns
, �e�dQ o homem mais velho

I
e o acompanhamellto ,até a todos os municípios, em que predOJ,nina, man- -retan'l.ente de Odess;l para de interJ�ediação. para conduzir alemão para

do México e o único súbre- ,'Iltima morada. teve a direção das Câmaras.
- I esta capital, e adquirido pe�

a prisãq qualquer alemão

qué falar na reãlização de
ele i ç_õ � s livres.' , Ernest
Wollweber deu ordens nes

te se'útido á 'sua policia se�

Creta afip1 Ide sufocar a on

da de descontetamento que
se criou, em virtude da po

sição assumida pelo sr. Mo

lotov, torpedeando a unifi

cação da Alemanha pela
concretização de eleições
imediatamente,

penetrar no Libano, embo

ra os cidadãos de ambos os

países possam 'voltar aos

respectivos lugares de re

sidencia, caso colhidos fora,

ram, já não estão ao seu làdo, e, possivelmente,
do' racioCínio lógico de homem normal, deve
ter concluido as razões de afastamento tão sig
nificativo.

� ,
'
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'
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E, estamos certos, que o pensamento âe S.
'Excia" em contraste cOm as suas palavras, no

ambiente festivo gvoernamental, não era' outro

senão este. Sim, alí não estavam os homens dos

partidos pcipuiares. I�p�ssivel seria a êstes pár-
ticiparem de uma festa em que, espiFitualmente,
o Povo dela não participa, E não paFtiçipa por
que ouvi,u, nos quatro cántos do Estado, a pa-

. lav�'a de ordem de seus chefes, que acreditaram
no que está já prOlnetido, e prometeram mais

ai{lda. E pouco foi realizado.
Vemos, agora, passados esses três anos, que o

Snr. Governador o que ,fez, fê-lo cuidando da
polítTca. Compreendemos, agora, porque S. Ex
da., agiu assim. O tempo era pouco para reali-
zar tÓdQ. Então. cuidava�se de reforcar o parti-
do do Govet-nã'dor para fazer-se o se{i sucessor".
Esse depoimento de uma folha que propugna o po-

pulismo e defende o seu líder Adernar de Barros, repe
te, com indisfarçada sinceridade, o mesmo ponto de vis�
ta que sustentamos com lin,guagem mais, objetiva: o de'
que o sr, Bornhausen ainda não realizou nada do seu

pro'grama de candidato e no que fez e está fazendo não
'esconde intuitos solarmente claros de politização. Aque
le que jurará ser o GOVERNADOR DE, TODOS, a

ponto de afirmar que, se eleito, a U.D,N. perderia um

-

I cOr1'el�ionário,
-,
nem essa promessa cumpriu. Aí, estãoos testemunhos de outros" se tiverem o n.osso por sus�'

peito. E quanto'" à obra' administrativa, recordar o p1'O
'g1'ama mjrabola,nte do candidato já é até perder tempo ...

Falar' em estradas esfaltadas, em centrais hidro-ele
tricas, em banateamento do custo de vida, etc. etc., é
usar argumentos ODIOSOS para quem prometeu tudo

,.

PO.éqge ód in �? ,I
A nova técnica dos canE:teil'os rosados é a de que

fazemos oposição por ódio. Nada mais fora de pró
posito. Em 1950 o povo, através, de urnas libérrimas, de
cidiu dar à coligação U,D.N. - P.T,B. - P.S.P. - P.R.P.
_ P.D.C. as responsabilidades do poder, e, ao P.S.D., os
encargos da oposição. Temos, por todos os modos, pro-
/ curado corresponder ao mandato popular, tanto na As

,

sembleia como na imprensa. Naquela, por exemplo, tem
a bancada do P.S.D. concedido ao govêrno todos os cré
ditos solicitados e toilo o apôio a mensag�ns que visem

realmente ao interêsse do Estado. Mais de 300 proposi�,
ções governamentais foram alí ap_rovadas;, contra a re

jeição de apenas meia dúzia, pelas quais pretendiam ele
var astronômicamente os impostos. 'Oposição pessoal e

sistemática fez 'a U�D.N.: no g.ovêrno passado, votando
permánentement,e contra as mensagens oficiais' e até
'confra um pedido 'de licença do govérnador para conso-

lidar a sua saude, de acôrdo com exigência médica. Opo
sicão odiosa fez \> jornal udenista, daquele tempo, quan�
dó' dirigido pelo sU1-áfico "'ar. Ferpando Melo, atual se�

cretário de Educacão. As calúnias e insultos eram tan�

tos e tamanhos qu� o-órgão udenista chegava a circular
'sem responsávei, p�a se valer-do anonimato. Esses fa�

, tos são de fácil comprovação, alí na Biblioteca' Pública.
O que os atuais escribas fingem não observar é que;

, em Santa Catarina, somente os jornais oficiosos se des�
mandam no elogio' sistemático ao atual governo, cujas
promessas eleitorais entendem qU!! est�o sendo satisfei.
'tas exemplarmente. Fora dessa cadeia do engrossamen
to e fora mesmo 90S órgãos declarad�m��!_e oposiciosis"

Itas, entre as foYhas independentes, a CrItIca quanto ao

i} cumprimento das pro_messas do sr. Irineu Bornhausen Ié uma só: S. Exa. falhQu fragorosamente em tudo quan-
to prometeu fazer.

'

Aqui mesmo na Capital, temos exemplos dessa crí�
tica VeemE:l1te quanto à fuga bornhauseana das pro�
messas; Bastal,á reycm�ermos à ,ALYORAO,ll. e, flgora)
à FOLHA por;UI�AR. Observem os pistoleiros palaeia- I

escreveu &111 sua edição
das festas do terceiro'

nos as críticas que este orgão
de domiÍlgo ',Último, a respeito
aniversário do govêrno:

"Aniversariou-se o Govêrno do Estado.
-São passados três anos do movimento democra
ticb, popular, que levou o honrado homem 'êle'
negocios, Snr. IRINEU' BORNHAUSEN, á

supTema magistratura estadual. Movi�ento que
empolgou aos homens da terra, desde o' dia
memorável em que S. Excia" lançou a sua mu

numental plataforma de candidato, contou tam

bêm, desde_ logo com adesão dos Partidos Po

pulares.
Viram esses grupos partidários, naquele

documento, o que todos têm que de c'omum nos

seus programas - a evolução. social o econô
mica de Santa Catarina, que não' havia como

hesitar na escolha, de um candidato que tanto

prometia, em confronto com outros que porven
tura nada poderiam realizar. 'E daí, ao se terem ,

incorporado ao moVimento liderado 'pela UDN,'
as'sumiam cOJIlpromissos rec,Íprocos, post-elei-

, torais" de, sequencia administr�tiva no Govêrno
do Snr. Bornhausen.

Hoje, porém; nas comemofacões fe,stivas 'do
terceir9 aniversário do Govêr:no'; nota-se um

_mal estár dessas correntes 'partidárias. ° Snr.
Governador ainçla tem,-a essas horas, as mãos
doridas' dos apertos colorosos, recebidos de sua

grei palaciana e de alguns poucos homens da
queles partidos populares. H�mem realista que
é, dl2ve tel' nofádo qUê muitos dos que o eleg��

\

O RISODA CIDADE, ..

Sabe, Da. Udenilda,
com as próximas elei

ções a sra.- precisa ...
- Dar ô fora! O sr. é al

gum Jânio Quadros
barriga-verde?

-

... a sra. precisa ter

sua casa bem limpa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é O .ano que marca o 300 aniversário da ativi dade comereialem.Florianóp_oliSadalmna. .

P1;,o'luietária de A MODELAR, e como iníeie.das. comemorações que serão

diversas, está sendo, realizada

•

CO.. OI' ,quintes.•s.contos: .

-

\

!

.. -

,

i

em .todos os líndíssimos vestiflos a, algodão,_ )j�}lo e seda.
I

1
,.

15:1.' no magnifico estoque de blusas; e .sáías de-aí godão, �rg�dí, Ifnho,�eda, rendà, etc.
. ê

•

20,·1.· . . �.

em todos os maravilhosos tailleurs de Unho' ou lonite;
(

, .,.,

....

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

_ .. _'" . _ .' '. ____ �. J

i '

DE 10 A 30 DE MARÇO: DE 1� DE ABRIL A 30 DE JULHO:
..

,

conto sôbre a tabela ou em 10 �nensalidades
com a entrada inicial de apenas 50,00!

A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS AS M'ERCADORIAS DO SEU G�AN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no
vidades DE INVERNO 'JÁ ENCOMENDA�
DA& -

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

clt'ies� travesseirosDIVINO com 100/0 de d� .

• I

I
-

\
,

,

, ,

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

'

�:e�::gr�':'t 3,50 I,
Atual. Atlantida Nac.

., IImp. até 14 anos. _

- Sr..Egidio Régis; ..

'

.'� Sr. Walter Gosten;'
.
�. ;7' " I,f.

;/ / ·c." "

,

; , _ Sr. _9)s:l.'laldo Lenkqul;."
I hoje', � m1jVéb>.árib�natâlício· ,

' .: " \

, do' nosso' conterrâneo sr. PEDR.0.PÁUL6
.

-

Jo�é' Tolen'tiri�Jile Souza;
alÚ' Iuh�ionârfo do bêpin;'-'
tam�nto dos Correios e Te-

Duas ALMAS
ALCEU WAMOSY

O' tu, que vens de longe, ó tu, que vens cansada,
entra, e, sob êste teto, encontrarás carinho:
Eu nunca fui amado, e vivo tão .sozinho,
vives' sozinha sempre, e nunca foste amada ...

, A neve anda a branquear, lividamente, a estrada,•

e a minha alcova tem a tepidez de uni ninho.
,

Entra, ao menos até que as curvas do caminho
se banhem no esplendor nascente da alvorada.

E amanhã, 'quando a luz do §ol dourar, radiosa,
essa €str::,da sem fim, 'deserta, imensa e nua,
podes partir -de novo, ó nómade formosa!

Já não serei tão só nem irás tão sozinha:
Há de ficar comigo uma saudade tua ...
Hás de lev-ar contigo uma saudade; minha ....

B� ·LACT1INHAS COM

PASSAS

INGREDIENTES:

_ 5 xícaras de farinha de légrafos, nesta Capital, e

pessôa muito relacionado.
Às, muitas homenagens

que lhe serão tributadas'�'

trigo peneirada
2 colheres das de chá de

1 1/2 colher das de chá nos associamos.

de bicarbonato de sodio
1 colher .das de chá de JORN. JUVENAL MEL-

cada uma das seguintes es- QUIADES DE souzA

pcciarias: canela, gengibre,
--e noz moscada (em pó) Passa, hoje, o aniversá-

1 xícara de banha ou I rio natalício do nosso
,

co-

ftürdura vegetal '

,
léga-de-imprensa Jorn. Ju-

� xícaras de açucar vénal ,Melquíades de Sou-
1 xícara de melado gros- za, que nesta oportunida

de ver-se-á cercado d�s ho-so :

licitações.

3 ovos

2/3 de xícara de leite
1 xícara de passas, sem

caroço.
"

.

I JORN . .10BEL SAMPAIO
CARDOSO

MANEIRA' DE 'FAZER:

1. Esquente o forno mo-

doradamente enquanto pre-

presado coléga-de-ímpren
sa Jornalista Jobel Sampaio

to, o sal, e a? especiarias. I Card'oso, alto funcionário
,

3. Bata juntos a gorlra, o, da Companhia Nacional de
melado e o açucaro "Junte

Navegação Costeira e Di
os ovos. Bata. Acrescent-e

os ingredientes secos pe
neirados juntos, alternada
mente com o leite, Ponha
finalmente as passas.

4. Unte com, manteiga às

assadeiras. Ponhaa rnassa

às colheradas (use uma co

lher de sobremesa para
isso.

5. Asse em forno modera

do, oerca de 14 minutos',
quando as bolachas deverão
/ '

estar ligeiramente tostadas.

(APLA)

reter do "Boletim Espiri-
ta", que se edita nesta Ca

pital.
( -

O ilustre aniversariante,
pelas suas elevadas quali
dade, goza de destaque,
não só na sociedade local

como nos meios culturais

desta Capital, motivo pelos
quais muitas serão as ho

menage�s que. lhe serão

tributadas, às quais, praze

rosamente, às de O .�STA
DO se associam com votos
de. perenes. felicidades.

FAZEM ANOS, HOJE:

'-: .....
��.

Pedro Paulo Machado

Filho, alegria do lar �Io

nosso estimado- companhei
ro .de trabalho jornalista
Pedro Paulo Thffachado e d�
5tH! exma. esposa d. Maria

das Neves Mello Machado,

o travesso garotinho co

lre"·1o:rará ' tãcl:._ auspiciosa
data, reunindo em sua 1'e

sici€>p('ja, ao l'soor de uma

lauta mesa J,! finos docês e

- Em virtude da Grande

'Falta de Níquel, a EMPRE-.
ZA solicita, encarecídamen
'te, a cooperação de seus

As 8hs. distintos frequentadores,
Rossa,no BRAZZI - pao-I trazendo o DINHEIRO

la BARBARA em:
.

TROCADO, pelo que agra-- \
,

A FREIRA DE MONZA decemos. •

l?ITZ
As' 5hs.

Sessão das Moças
Fred ASTAIRE - Vera

.ELLEN em:

VER, GOSTAR E AMAR
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 3;50 - 2,00 - 1,50
Livre.

-As 7 1/4 - 8 3j4h:s.
Lee AYRES em:

CONTRABANDO EM

CHANGAY
No programa:

Filme Jornal. Nac.

Imp. até 14 anos.

• �-_,.. �l
, ... , '-!. ",- .�

"

iA�,-�h�;�'::;-, '�.

Sessão .
daS-; 'Moças.

.Lee AYRfus �ili:: '.:; :, .

'CONTRABANDO -EM
SHANGAY

.No programa:
Filine JPJ:nal. Nac.

'�rd�;'s-:'J3,50-;: 2Jõo ..;;_ 1,��'" - --

,

f3L€>VIA
Estrel'o .

:t;:1 e-i�U�
-

I
As 8hs. IPatrícia ME1)INA

Luiz HAYWARD em:

A ESPADA DOS MOS

QUETEIROS\:
No programa: ,

.

,

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 7 é 9hs.

Sessões das Moças
GINQ',àERV<� em: \ .. : "

,"� OS MISERAVEIS /...
. . 'C" • '".

r N� pr�gr�tl:� ..: .' -_
�.'

, Cine {,prnal. �ac.. ,
,�

1 Preces:' 3,5':i"__:_ 2,00 _::_, 1,00
Imp. até 14 anos.'

...: v
,
,7.'

r

I

ATEN�Ã9:

, 3
,;-:Étt:;::::et-ta(

\,
;-

Participaç�o. Academia de .Comercio deMaria de Lourdes, 'Vera parentes e pessoas de suas.J, :_....,____ .;..�

Sorria, Marilene 'Regina, r�la�ões o nascimento de J 4;g.,,:',��
Neusa Mania e 1'%ni!'lYI�ria sua_ .it;�zinh� ÉLIZAj3Eràt._ "

'

.

ê'in 'nome de" seus pais Oti- P:;�GINA, ocorrido no dia
lia Alves e Isaura de Az�- 5-2-54 ria residência de

�. -""'; "

'mplenientos ag/rícolas
�EBERHaRDT

•

i

vedo Alves, participam aos seus pais,

'''0 LSTADC" felicita-o

menagens de quantos o es- o r.ipleta, na data d€ hoje,
timam e admiram. o seu primeiro aniversánio
O ESTADO apresenta fé- natalício.

A data de hoje assinala �l)al'anás, o; seus inúmeros
para a massa.

a da natividade do nosso' amlguinhos.\ 2. Peneire juntos a fari-

nha de trigo, o bicaborna-

prazerosamonie.. desejando
lhe c a !'!'.'U:, extremosos

;;aL, muitas í+l.ridades.

ANIVERSA'RIOS:

. SRA. GUIDO BOTT

Na data de hoje trans

corre a do aniversá�'io ,nata
licio da exma. snra. d:'Ma
rína Bott, digna esposa do

sr. Guido Bott, gerente do

Banco Nacional do Comér-'

quartos, sala de, jantar, co

zinha, amplo quintal, .insta·
lação sanitária complete
água encanada da rêdé dr
Estado.
Tratar ao lado.

f

EXAMES DE ADMISSÃO AO' CURSO COMERCIAL
BÁSICÇ)

I'
BAHCGde Cif�ITO POPULAR

I'.� AGRiCOLA
.

I I

p� &'La�, 16
.

... ,

f'lOmANOPOLlS - 516. ('nrArln<.\

,MATRICULA AOS CURSOS BÁSICO E TÉCNICO
v .', DE CONTABILIDADE·Campanha National de

Educandários Gratuitos
Oioásio 4,ntooi,eta de Barros

ANO :LETIVO . DE 1954

..

• GradeS
• Arados
• Semeadelras
• Enxadas rotatlvó.
• Cultivadores

'.Inscricão: de l°'a 15 de fevereiro.-

Réàlízaçâo dos exames: Última dezena de fevereiro.
I .

/

• Fabricados na Alemanha. .ccrn aço d.
têmpera especiàl, de grande resistência, 8
desenhados espacialmente poro chmder
a tõdcs. as exigãncii:)$ de cultivo da
solo brasileiro.

• Para tração me:ânica ou animal.

• Pára suspensão hidráulico.

";\ '._' Entrega imediata.

, •. _
� 'Em futuro próximo, os ImplementoI

. :f "':. EBEIUlAROT serão fabricados
�: ), no Brasil

1854 1954

Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.
�

DO' ZE-MUTRETA •..

UM S�CULO DE EXPERIENCIA

EBERHIRD'
AGRICOLA E INDUSTRIAL LTOA.

&to Pr.... var�" 455-14.' ando - C. p, 5213- Ttt;;'1Ii!I
(!•

.

-- _ tlltar•Ctrflgr�' • � c.t _

, .r:

Santa 'Catarina
A--V I S o

Inscrição: de 1° a 15 de fevereiro.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
. /

"

/

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

Durante o mês de fevereiro.

'Vende-se
um terreno de fachinal com .

urna área de 5.000,000 m2.
tendo um pequeno engenho

I
de serra, madeiras de lei e

de qualidade, um pinheral
I para corte, 3.000 aproxima-
damente, boa pastagem pro-
vida de água abundante,·
terreno de planta cercado

e� parte, casa residencial
confortável com agua en

canada, situada na. Colônia

Leopoldina - Alto Bigua-

"

çu .

. Tratar com o proprietá
rio -Wilibaldo.Deschamps.

• PLACAS 8D'ILITlCA8.

BUllr'de Nogueira
Bella. aulllar'.. tr&:

t....t. d. .um•.

Curso Antonieta de Barros
,

EXTERNATO FUNDADO EM Hi22
RUA: FERNANDO MACHADO, 32 - Fone 2.516
Alfabetiza, e prepara para exame de admissão

aos Ginásios.
Matrícula: 15, 16 e 17. do corrente. -'

Dia 15: Alunos que já frequentam as aules do Curo
so; día 16: alunos novqs.,

I_{orário: 8 às 12 hm'as da manhã.
Reabertura das aulas:, 4 de março.

INíCIO DAS AULAS: dia 4 de março.
....

"MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. So

I mente para maiores de 14 anos; qui tenham ocupações

I durante Qdia.' .---
.

EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro.

'I! EXAME DEl ADMISSÃO: Dias 18, 19, 22, 23 de,
. fevereiro. .

.

I
.

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1954.
Luiz S. B. da Trindade

I. Diretor

t AVENTURAS

Aluga-se
Sob contrato ou vende-st ,,! ;.,

. ,/

a casa nO 101 � Rua Gen, �;-p:'
I V�lga Neves - Estreito .);?"�
recem-reformada, com 3

'.

�.;-.

, I

��GANISADO Humani·dades'. Arl.- -- 91·Pooto Comercial
E�JTADO', J _.

-

Aluga-se ótima Sala pró-
PO� II CURSO BOSCO pria para Loja com 5 por-cio, nesta Capital.

F I ' (Reg. 'n-O Departamento de Educação) tas de frente no p�mto do
, A ilustre dama, por suas raqueza,' ,cm ser. 1)(J1I4L['@'(J/?0.4J1[g I A 'b ESTREITOelevadas qualidades de co- Vlnbo Crelllta.tO g�/X,4g Í{fTTO i MATRíCULA: Durante o m�s de janeiro, na

Li-I
�lll us �

S C· IUI FLOHIf.JJÓrOus_,'iMI1O C,"AH'''
.

vraria L�der _ Rua Tenente- Silveira. Tratar com o r. ar os
ração, tem firmauo um lar-

(Silveira) , INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661. da Silveira.
go circulo de amizades nes- _' _.:. ..:..:..

, �---------__:__---------- _

ta capital, onde .goza de

mf:l'ecido destaque na so-

ilO1dade, ensejando, nesta

oportünidade, significativas
provas ue apreço e admira-

,

ção.
0, ESTADO respeitosa

menté apl'es.enta felicita

ções.

_.Ià�':� SR. JOSE' 'l'ôLENTINO
DE SOUZA

Quem achou 1
Um relogio pulseira,

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

fineza de entregá-lo nesta

gratifi-

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agora ·novo raíd cogita
realizar Eurico de? Sousa, o campeão paranaense :�,):l- RADIUM X POSTAL, Em Montevidéu prosse-

desta vez de Florianópolis a �u1ta sôbre as possibilt lt-I'<\ PRE�I.MI�A_R, .... guiu .sábado o torneio que

r- t AI
.

d
It'J de efetuar, um enecn- A peleja 'prehmmar de tem o nome da capital do-or o egre, com uma no- Os cinco ciclistas que no ano passa o

li

va lyrma ,com):)osta de; 4 Ii id FI
' ,

I' R' t�" nesta Capital em '!Tiar-I amanhã á noite se.rá dispu- U_,rugu.ai. Defrontaram-se
rea_ izaram o. r,ai Orlan,OpO IS - 10 cc 't d t t.ciclístas, a, saber: 'Eurico •

J. a a en Te os conJun os a- 1- !',.l,,-mense, do Hio e Now"

ele Sousa (capitão da cara- Arar«nguá no dia ri, 1'01'- 11..�,liI, Transportes Aéreos Logo r1�pois, em c.') ,�\'€I- madores ao Hadium e Pos- �:Jf';Eg, vencendo o esqua,
i:O� Terrestre�. Seu prlmei- nna, João Ferllandes, A- ces rIO dia 18, Osório di,-l -- �orto Alegre: Esso Stan- ,;a'

..

LOm o. �s.põr;ista �lrceu �al Telegráfico, com iníCio) dr§o su�,co peJa cõntªgem
r·l presidente, foi o espor- rllantino C. Machado e Wal- 19 e finalmente Porto Ale- tlart do Êrasil, Rádip Gua� 9qJI1_!S, dll'e,t,?r e�porttvl)d...?, ,as 19 horas. ' minir: 3... .', ' [
tisla Luiz Alves \de'S9usa? ,Jir'Pernandes. gre D0 dia 2Q, pod�r.to..qúli\ f;-�p.tarinense, S:,' A.;'Jdeal ,�_,.:;;:. ,',

�j
>

"

.. ' que o líder pess:di,;-' Pretendem eles iniciar o e�;paç� de 5 di�§.
'" - , . ,-

Salão do Estreito, Ciã. Te-
.

'

�,' - �. '':''<' " ':,
�Da��aM�����

���ilia��'����l �ãcu'se���'ufi�kffi��C����� J� �-------_·_'-�_·_----__�_�_��;:t:::::=�:���:�::_--'-�--'-'-�M�-�':
FkrianópoIis, dr. O,;;.I,ur: :thngmdo Laguna no mes- mas que patrocinarão anal "q Ten11Jo" e A E"letro-
Cunha, -foi uma das malt;-

mo dia, Tubarão no dia 16, raid ciclistico Florianópolis lrindia.,": . ,-
-

rb expressões do ar.lc·Fs-

:l') barriga-verde no P'l;; ':u-
C!o, sendo que há mais de

10 anos conseguiu c ::na,l1-

t€:lll até hoje o recorde ca

tal inense dos 110 nlf't .:().�

c�'rn barreiras <! que há c,: 1-

ca de cinco anos presidC!'
C')7:' dinanüsm<Y os destil'!Ll

ela Federação Atlética Ca-

A!p�re, efetuou-se a segun-.

da peJeja entre os selecio- 'Curs""': "'� Parll-cularmdos do Rio Grande do
_

"
.

Sd E Paraná, pelo certame «(SãO, José) OLARIA 3 X
;'�ac;onal de futebol, Os f.I-

Diretora: Professora MAR.IA MADALENA DE MAR'CILIO DIAS 1p",ucarianos conseguiram -.J MOURA FERRO
i\"

ten,o inaugural, mas os ra· CW'SO C01Tespondente aos- Gr1tPOS Escõlares Id Cuntinua fazendo das
pE:ze,s os pampas num'l

." .

t Prepara, alunos para ,os exames, de admissão aos Gi- 81', 1S em gramados do sul o
reação, Imi:resslOnan e con-

I ,
,

t o�
oásios. .

('�,quadrão qo Olaria d�\
,; "Sllll'am empa ar para n "'

PI'ofessora-dos 10 e 20 anos _ Sra. Alaíde Sardá - -,--�-

f b f{;tl. Ante-ontem, apl'esen- C S'
-

V' I d p' I An1!l1utos inais o terém I) Amorim. urso ao Icen e e au a' t
,."

tento da vitórla. Foi assim Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra. >tando-s� pela primeira vez,
<

I

,enEaocLI' c.ificadn I.) Rio Gyande Maria Madalena de Moura Ferro. cn 11ajaí, o --esquadrão ca- �'
,

(,lo Sul e elimin.{do o Para- A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro :::':('a conseguiu méü1Íer a Curso primário - Equiparado aos grupos esc0b- I Casa de família, aluga-se
em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34, !iua invencibilidade ao 1e-1 res - Diretora: 'EUDOHA SCHAEFEH MEYEH -

!
quarto com café pela ma-

todos os dias úteis. . _
- abertura das aulas: 4 de marco - início da matricu· _

.

I' d I D' 4 d var de venclda o pe10tao do I 10 d f
.

d 9' 11� R' V' d d
nha a rua ConselheIro Ma-mcio as au as. la e março.. j a: e everelro, as as � 'tia: lscon e c '

Telefone - 3.737.' Mal cílio Dias por 3 .1 1, OurQ Preto: 123. . O"
c,. _ "

I
f_,r,à n" 93 ' '

� .

.

.

V,:h?�á a cid�de com a I. Est��os atravessa n d o

rea izaçao, na noite de ama- instantes de grande expec

n1,\ no estádio da F, C. F., léiti�a com a próxima exí

do �-=-rimel:'o interestadual bição do famoso 'grêmio da
cio ano, no qual serão p:o- rua, Bariri que vem re ..\Ji.- temporada qu

: levara a f'- dria, Beh-ute, Athenas, Ro
L.'?f'T.Ístas as esquadr v do aando, magníf'ca excursão feito pelos gramados de ma, Alger, França, N0Wl

'-'laria, do Rio e Avaí, ltcs ;:,�lo sul do ps ís como -pu�- Portugal, Espanha, Itália. Iorque, Havana, México

ta Capital. parativos para .a gr",c:Ji Istambul; Ga;)'Q, Al,€':xar,- Gutemala., Cclornbia e P,)S-

Amanhã, no campo' da rua Bocaiuva o

embate entre o grêmio carioca e

o tri-campeão local

Raid biciclistico
que a relação dos

::::,�::��::��::��r::: Florianópolis�Porlo Alegre
gre) 14 vezes; Grêmio Pm· Eurico de Sousa é um Itq Alegrense (Porto Ale- velho e ardoroso entusias
gre) 7 vezes; Guarani (Ba-

ta' do esporte do ciclismo.

g{) 2 vezes;' Santaense Em junho de 1953 con

(Livramento) , Esporte C:U-' seguiu' êle em companhia
be Rio �r�nde ��io ��an- de 'quatrQ cOl�p�nheir�s Ide), ?le.IIHo Atleüco,� �. empreender com êxito o

dl-'I (Pelotas), 'Esporte Clube Heil raid pedalistico Flo
Sii'j Paulo (Rio Grande}, rianópolís _ Rio de Janei- IEsporte Clube Pelotas (Pe- ro, percorrendo 1.246.900.,
k tas) � Cruzeiro (Porto A- kms. em 21 dias.
Iegre) e -Grêmio Esp()rt�vo
Blasil (?�l_<?t,as), -l,�v(:i_?

. .. A Feát�raeãQ rCa 1':1d-
• " ."'J. �1'�

ncnse de Futebol foi lun-

daoa no dia- 12 de abr-i de

o leitor sabia ...

I '

��24 com ó: n�me de<1.íga
�rnta Càtari��d:Despor-

tarl:.õe ..1nSe?

'. .

DandaJlas.cogilações do Figu.eirense
.

'

I ci\l�e tri-camr>eào da �a-
'

. .

Segundo a noss2,reporta- p;-al rente ano a J,aqueta aI"1-

1�m conse!!uiu apurar, o I �oí-re pela cidade que o neg'·a.
:J....., I

la�ueiro- esquerdo Danda' Figueil'e n s e lflanifesta-se fj,·nda encontra-se em

acab� de rescindir se� con-
I
1nieressado no concurso do pleni? Jor!',1a fjsica e técni·

i ,

f� :1�O com o Avaí, após vá-, seguro back que está pro- Cil E pelo vist.) continuar,,�

r:.0S anos de d0dic�ção, ao
t

pCL�O a envergar no cor- -;;e impondo 1:0 S0ccer ilhéu.

WHNEIROS O X PER ..

NAMBUCANOS 'O
Em Hecife voltqram a se

defrontar os selecioLados
I ii Minas Gerais e Pernam

buco, p e 1 o
'

Campeonato
Bra!"ileiro de Futebol. J

:e::ultado foi um empat<>
sem, abertura do escore, pe

lo fjue foram eliminadQs os.

I'e, nambu(fcmos e ,rlassifi,
:::aclos os montanheses.

OLARIA E PAYSANDU' EMPATARâM ,SÃO PAULO 2 X
•

POR 2 X.� I'
A •

I PALMEIRAS 1
Cl.ntinua invicto em gr'Sl- Hl2Jlle a co]ossa aSSlstenCla. I

l1.ados do sul do país a po- ao forte team do Paysandú,I'· d d
. •. I I

�,," d d Mms, uma ro a a �"l1
"mte eqUlpe do OlarIa, do oca," o onze coman a l)

•

.

-
' dlsp,lta do Campeonato

RiO.
.

I
PCL' 'Gr,mgo empatou, pOl·. b I

. " " . PaUlista de Fute o teve
clc1s tentos, apos�,um coteJo, ., 1

.

O'

"
,

., ,'lugar dommgo u tImo.
exibindo-se na, d(·: maIS eletrJzantes e re�

, .
.

. ,,', 1
.

-
. I _, preho prmClpa reunm ;110

Brusque. frente n»'ldns,
- agrad�mdo tptGIi-

'

_,

equipes do Sao Paulo e

, I Palmeiras, já classificad;)"

,Sábado,
cidade de

DIA 17, A' NOITE, AVAl X CAXIAS,. I com') _

Campeão
.

e vice-

O público esportivo as- ,As
.

negociaçges foram campeao respectIvamente
sistirá dia ·1,7 a um· cotejo' processadas na' última se-I A vitória �tle foi sen�aci?_
de grande envergadura, de- mana, chegando a bOn:_l ter- nal pertenceu ao conjunto

frontanqo-se os esquadrões mo.

- -

I
tric(1jor pelo .escol·e �e 2

do Avaí,_local e Caxias, de ( I -': 1,. o _(:ue velO \'alonz�r �
Joinville. Aguardemos!, I ��_��1JC tao bem conqulsta-

GAUCHOS 2 X
PARANAENSES 1

Ante-ontem, Pôrtoem

_:1;;, visto que no primeiro
os gauch";5

o .aTADO

vo"
•

Isivelmente
I

oitros paisi-s e I sensacionais, razão p')r'�f'le das, pelo que é espera-Ia
cujo micro c=tá marcado será uma pe.i» deixar de uma arrecadação recorde ..

para o dia 14 de março pró- vê-lo �n ação contra r. Ao que soibemos o qua-'
ximo. conjunto avaiauo, super-tri- dro guanab.u ino at:,p,f:t

campeão ilhéu que J'_gs�::í assim constituído: A'úbpI,
Amanhã vamos ter uma com seus novos valores -ri- Osvaldo e Jorge; Ol�,'C.

explêndids noitada futebc- [co, Oscar e Tesoura, o pri- Moacir e Acr r.ias; C" ;,;"f,
.

listica. I meíro do Amei ica, o segr.n- Washington, Gringo, J. ,\1_
O Olaria (dá "tinindo" do do Grêmio Arara.igui- ves e Mário.

'�011l0 nunca e espera }J10-1 ense o último do Carlos Re-

porcíonar ao público flo- naux. Não deixem. de prese 1-

rianopolitano um espeltl(,t.- Será uma I oitada reple- dar o interestadual de [1-

lo C01110 poucos, repleto de ta de atrativos com j 'lga- manhã á noite entre o"

lances verdadeiramente das bonitas e bem e:li'ur�a.. dois poderes JS conjunu. '-'.
.'

Capitalo Ferrevláríe q_uer jt}l!ar nesta
, ,. A

no' prex.mo mes
Avaí, o provável adversário do Campeão cem o Ferroviário, deve �,lJ

as .l';�march23 serem :r: J-

C�:;,,1 das no decorrer ri :::,1:3
araucanano

A nossa reportagem [un- í Aval, viemos a saber 'iue

te á F. C. F. foi informada ) clube alvi-celeste se 1IlO!'

ter a entidade efeceleana tra ii,teressaJo em p.�1. [ar
iecebido atencioso telegra-
ma da diretoria "do Ferro-

Vi';;IÍO, de Curitiba, no qual

[.r�n:,'na.

DERROTADO O
FLUMINENSE

.U,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE m:E:: �A : Vi�OU�' á, 10 horas, no)Hojé, no Passa.do
COMARCA DE TIJUCAS local em que se realizam as I 9 DE FEVEREIRO f ras publicas, tendo sido seu

vendas em hasta pública, I
'

I primeiro diretor o Coronél,
'

EDITAL DE PRAÇA, determinadas po-r êste .Iui- '

A data nos recorda que: , José Bonifácio Caldeira de
,COM O PRAZO DE TRIN- zo, á porta do edifício da

_ em 1558, noForte de I Andrad�;' ':,

TA DIAS I
Prefeitura Municipal. Des- Coligny foram executados - em 1865, o governo

, I criçâo e avaliação do
_

mo-
os proto-martires da Refor-I .uruguaio c:at;dilho Aguirre,

,

O Dout�1' Clov�s .

Ayres • ve� :ue "será levado á ,pra- ma' Religiosa na Améri.ca, ii inimigo do Brasil, �epois oeGama, JUtZ de Dtretto dai ça: - Um, carro de mo- Jean du Bourdel, Mathíen mandar. atacar a CIdade de
Comaréa de Tijucas, .do Es- J las, com quatro -rodas fer- Verneuil e Piérre Bourdon; I Ja'guarão pe��s forças do
tado de Santa Catanna, na, radas de borracha, com co-

_ em 1853, em Ouro Pre- ,General Basilio Munhoz e

[orma da lei, .etc. . • berturas de oleado, para to, Minas Gerais, faleceu �.I d� Çoronel Timoteo A�a�i-'.c 7 dois animais, tipo "trole", Maria Joaquina Dorathéa CIO, fez constar o aprrsio-
Faz Saber aos que o pre- avaliado por sete mil cru-: de Seixas, a celebrada "Ma-l namento de uma bandeira,

sente edital virem ou dele zeiros (Cr$ 7.000,00). "E rilia de Dirceu" das "Ly-
-

que foi arrastada pelas ruas

conhecimento tiverem, 'ex- para que chegue ao conhe- ras" de Thomaz Antonio
I
de Montevidéo;

pedido nos' autos número cimento .dos interessados e Gonzaga, o poéta da Incon-I - em 1867, mi cidade de
setenta e seis, de ação exe- ninguem possa alegar igno- fidencia Mineira; São Gabriel, no Rio Gran
cutiva movida por ,Braz rância, mandou expedir ,o

_ em 1856, por decreto 1 de do Sul, faleceu o Gene-
'Joaquim Alves contra José presente edital .que será a-

-que tomou o numero: 1722, ral João Propicio Mena

r'Erbas e si mulher, que se I fixado na sede dêste Juizo, foi cread� em a �nttga �es-I Barreto, veterano da guer
processa perante êste Jui- no lugar de costume e, p�r terro, hoje Florianópolis, a ra dos farrapos e que to-

izo e cartório do Escrivão

1
cópia, publicado uma ves repartição especial de ter-, mara parte na campanha:

que êste subscreve, que a- no jornal "O ESTADO", de
,

contra 'o ditador do
_
Uru- ,

tendendo ao que dos

refe-I
Florianópolis. Dado e pas- V d ,guai, Aguirre; , i

rido autos 'consta, por des- sado nesta cidade de Tiju- en, ,e-se - em 1870, foi exposto
Ipacho proferido aos 26 de cas, aos vinte e sete dias do ,Por motivo de mudança, na Imperial Academia de

janeiro, de 1954, autorizou mês de janeiro do ano de'l vende-se, um quarto de ca- Belas Artes do Rio de Ja-!
a venda, em ho'ista pública, nul novecentos e cincoenta sal, com as' seguintes peças: neiro o célebre quadro d?!
do móvel abaixo descrito, e quatro. Eu,' (a) Gercy I dóis guarda-roupas, uma pintor catarinense. Vitor
C0m sua respectiva avalia- dos Anjos, Escrivão, o dati- comoda, uma penteadeira, Meireles, intitulado "Bata
ção, pertencente aos execu-ll�grafêi, co�fert e subscre- dois criados-mudos, dois c,a-

lha de Guarar�pes";tados, que será leyado a VI (a) ClOVIS Ayres Gama bides, dois tapetes. Ven-, -- em 1893, Irrompeu no

jJúbl:co pregão de venda e - Juiz dé'<Direito. �stá dem-se, ainda, uma sala 'de Rio Grande do Sul a cha-.
arrematação, a quem mais conforme o original afixado jantar constante de mesa mada Revolta Federalista. I
der e maior lanço oferecer, na sede dêste Juizo, no Iu- elástica, bufet, cristaleira, Os revolucíonarios chefia-l
acima da respectiva avalia- gar de costume, sobre o seis cadeiras, um tapete dos por 'Gumercindo Sa-

Içâo, pelo porteiro dos audi- qual me reporto e dou fé. grande; uma sala de visitas raiva pretendiam' depôr ]
tór ics, (",1 quem suas vezes Data supra. O Escrivão: com grupo estofado e tape- .Iulio de Castilhos. Aos fe
fizer, no dio 10 de março Gercy dos Anjos. te; um escritório, constan- deralistas [untaram-se os re..

te _de duas mêsas, duas ca- volucionários da 'armadá,
de iras de braço e um guar- em 6 de Sêtembro do rriés-Ida-livros. mo ano, comandados por

I Vêr e tratar à Avenida Cústodio de Melo, tendo a

Trompowsky nr, 56, .das líado, ainda Saldanha da
14 às 22 horas, até o próxí- Gama;
mo dia 25 de Fevereiro. Andl'é Niio Tadasco

o ESTADO
----,------ --.._,..-----

I
i Sífilis

I
I

Li.'a T. Uluhe

origem.
Inofensivo 110 organismo, arradáveJ COl'!'O 11·

cor.

PROGRÁMA DE FESTAS PARA .o Mí:S DE
DE FEVEREIRO DE 1954 .

DIA 6 - Sábado - SOIRÉE CARNAVALES�A pro
movida pela Sociedade Catarinense de

-

Estatística - Reserva de mesas ....

Cr$ 50,0� na Relojoaria ,Muller.
DIA 13 Sábado e 14 Domingo - GRANDIOSAS SOI

RÉES com a apresentação de (CAS
TRITO e sua Orquestra, de espetáculos
- com numeros de musicas para dan
cal' e mais o seu "BIG SHOW ESPE
TACULAR" - para estas grandes
SOIRÉES são convidados os dignos
socios do Clube 12 de. Agosto. Reserva

+-de mesas na Relojoaria Muller a ....

Cr$ 20000 para uma noite e Cr$ 300,00
para as duas noites.

:r-;OTA: _.; Devidamenteâutorisados)avisamos que o
.

G,RI'l;O DE CARN; _ ';AL do Clube 12
de ügosto fica' transferido para o pró

.ximo .dia 20, sábado.
DIA 27 ---..,. S<\bado - Carnaval - Baile a Fal1ta�ia .

..;._
,

início 22 horast �

DIA :l8 LDomingo � Baile a Fantasia Infantil, das__16
16 às 20 horas.

DIA 28 - Domingo - Baile a Farttr-tsia Infàntil - das
.

16 às 20 horas.
/

M�S DE MARÇO

DIA 10 :..-- Segunda-feira - Baile a Fantasia -' início
22 horas.

DIA 2 :_ Terça-feira - Baile a Fantasia - início 22
horas.

Escola' Técnici) de Comer,..
-

cio Sena Pereira

,

-

Florianópolis, Terça-f'eira, 9 de Fevereiro de 1954
____

'
..._r _

s. E. S. C.
Jardim da IDraDela «,Iorllo Braga);

inscrição de novos

alunos.
4--A matrícula de novos

alunos ,será iniciada
no dia 11 de Fevereí-
1'0 e estará aberta at4
o dia 13 do mesmo

mês, das 8 ás 12 ho-
fância em 1953 serão raso

realizadas nos dias 8, 5 - Fóra .dos dias acima
9 e 10 de Fevereiro, especificados não, se-
dasB ás 12 horas: rão atendidos os pe-

3 - Os Pais que não 're- didos de matrícula
servarem a matrícula de novos alunos,
nos dias acima dis- Florianópolis,- 5 de Fe-

criminados, .perde-

,vereiro
de 1954.

rão o direito da mes.· Luiz S. B. da Trindade
,ma, após o inicio da' Diretor '

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

Mioisler.io' da -Marinha
E D I T A L

CAPITANIA -DOS_ POR
TOS DO ESTADO, DE
SANTA CATARINA

Primeiro Condutor Motoris-
.

ta', Segundo Condutor Ma-

quinista, Segundo Condutor
Motorista, Patrão de, Pesca,

. E X A �'. E S
'

i Carpinteiro Naval, Atalaia�
1'. De ordem do sr. Capi- dor, Mestre Amador, serão

t�o de Mar, 'e Guerra RUY prestados nas Capitanias de
GUILHON PERE,IRA DE Portos de qualquer classe e

j\'fELLO, Capitão dos Por- nas suas Delegacias. "-
('S, levb' ao ·conhecimento 3. As instruções para os� "

.

dos s1's. inte:cessados, que as, E'xames do Pessoal da Ma-
inscrições para o pt:óximo rinha Mercante, a, que se

período de exames do pes- rdere o aviso 3.122, de 24
s0al ,da ·�arih_ha Mer�ante, de dezembro de 1951, com

serão abertas durante'o c?r- as alterações introduzidas
lente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, de 2 de
exames ent�e 10 e 10 de fevereiro de 1953 serão

Estreito básico: .2a quinzena de fe- março.
Inscrição aos exames de vereiro. 2. Somente os exames pa-

admissão ao básico: 10' a 15 Informações, inscrição e, ra Prático, Prático Auxiliar,
de fevereiro. matrícula, diàríamente, na' Praticante de Prático: Con-
Matrícula aos' básico e Secretaria da Escola, das 18'1'

ferente de Carga, Mestre de
;ontador: 10 a 28 de feve- às 19 horas, no edifício do Pequena Cabotagem, Con
reiro. G!UPO Escolar "José Boi-,tl'a-Mestre, A,rrai§, Il.ri,mei-
'Exames de admissão ao :eux", no ESTREITO. Iro CondutQE Maquinista,

-

Coutinho

'.

.., ..

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o"Bar e Sorve- Horário de saída: de Fpolis., às 24 horastuja Americana sito à Hua do F,io às 7 horas
Sa\.d;mha Marinho n. 13, _'

,

'

,

'

EdiIício �chad-Ó. Trz.tar no

"
Para mai.g informações dirijam-se à

iocal com o sr, Umberto EMr._R�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEP€KE,

�scriturário,· MacnaâÕ, o ,q�l�l eXI,'lcm;á_
.

.

.

..

'

�.
.

classe "G"·_ Secretário. o motivo da :v�úda. R�a: DéoH-oro - Caixa-Post
.,' '�92'- Telefone: 2.212

:.�sY<��{.����1-·,

prestadas' aos 'interessados
na Capitania e, suas Dele
gacias.
Pôrto de Florianópolis,

em 10 de fevereiro de 1954.
Nelson do Livra'l'ljento

5
-- ._---"':""-.�.._-----�---

, ,

, f

jama, colchão, lençóis e cobertores

com NEOCIO EM, pO o 0,0, � durmQ

tranquilo I �.:: _t ','
••";'

•

NEOCID EMj'Ó o • .--não tem cheiro,
não irrita a pele.

...........�.. .. .'

_)

também contra baratas, formigas e traças

Preceito do -Dia 'IBACILOS NO SORVETE

SiDdica,'(),� -dos Emp ..
, DO

,Com� de Florianópolis
E n I T A, ,LResistindo bem às baixas

temperaturas, o bacilo tí-
, I

fico tem sido encontrado
- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

até no sQE_vete. Para � pre- ,. C P NV O C A ç Ã O ,

paro dêste, torna-se neces- CONVOCO OS SRS. ASS{)CIADOS Dí:STE SIN-
, "

.
' :6ICATO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-s�rlG, pOIS, usar agua fer-I nINARIA QUE 'SE REALIZARA' EM NOSSA SÉDEVIda.
SOCIAL A' RUA TENENTE SILVEIRA 15 EDIFICIO

Use no soruete somente PATHERNON, NO D_JA 11 DE FEVEREIRO DO COR
água [ervid«, contribuin-; RENTE (QUINTA-FEI�A) COM INICIO A'S 19,00
do, assim, para evitm' a HORAS;, l\FIM !RATAR O �E<;iUINTE: ,.

f 'b t'f' _:_ SNES· I - Discussão .da ata da última Assembléia Gerale re t wa. .

II Q 1
-

d D' tori 1 b
-

d
.

- ua a atuação a Ire orla na e a oraçao o

Salário Mínimo.
III - Aumento de salário.
CONVOCO A PRESENTE ASSEMBLÉIA A' RE

UERIMENTO DE 50 ASSOCIADOS, COM O DJ
EITO QUE L,HES CONFERE O ARTIGO 28 LETRA
,
- DOS NOSSOS ESTATUTOS.

-

EM ATENÇÃO AO PARAGRAFO 1° DO ARTI
O 30 DOS NOSSOS ESTATUTOS NÃO HAVERA'
EGÚNDA CONVOCAÇÃO.

Florianópolis; em 5 de fevereiro de 1954
Vitorio Cechetto - Presidente

_.11.",."1 D""",�,1. L· ••••, \"
__v' FOHU_1oIa QU c:.uteoW"M t

CU8P1M flUCR.UU.,PROSO_ ,. �",_: .........

PARA AQUELES· QUE
DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA
E EflCIENCIA

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

Navio-Motor ,«Carl� . Hoepcke»,� �
.

,
,

'

RAPIDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apenas para· o movJJllento de passâgeiros.

ITINERARIO DO NM. "CkRL HOEPCKE"
Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE

REIRO -de 1954:

IDA

Fpolis
VOLTA

SantosPlNr/lcRO SEM 1(ii/II/,
, Itajaí Rio

12/2
23/2

'

13/2
24/216/2

.27/2
18/2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\,\ Noti�i�s do Estreito
L SUA MAGESTADE O', no' refer.do diz. da semana,
l ÔSSO DE. SOPA!' 1-= aos cábados, é aquele a-

Com a situação privili- .ropoio o. esmagar a torto

giada a que chegou a carne � a direito.,.
I

verde, passando a carne de F::'l Forte Alegre o Insti-

segunda, carne do peito iuto Sul Riograndense o,.,
s ern osso a 16, de pescoço. 2a1'l1e, <1, sígnou 27 açou-I
3. 14, e o figado a 15 cruzei- �ues, r.ara procederem ii
1'OS ao quilo, o osso cresceu -enda de carne popular,
(J;:, importância, passou de (dianteiro), à população, a

dosprezível plebeu, comida ;3 cruzeiros ao quilo.
de pobre e de cachorro a

tr.r fóros de nobreza, não x x x

é que um pequeno o�so de

sopa, no Mercado Público OBRAS DE "ENGE
r,·JfARIA" ...do Estreito, está custando 1

cruzeiro!

Parece incl'ív�l,
chuvas

mas é
torrencíaís, diversas' obrasverdade: um pequeno osso,

flue nem sempre tem ca-
. ,.'

.

. ,racu, por. um cruzeiro:
_

Compra o marchante um

mocotó por 1 cruzeiro, ser-

1':1-0 em 15 pedaços, do ta

manho de um picolé, e os
córt ':; no morro, para a ven

impinge ao povo por um
da do terreno em lotes, sem
que para tal fim, fossem

cruzeiro!

ie engor-haria particular,
nesta futura metrópole, fc
ram po ...· agua abaixo.
No fim da rua Arací

Vaz Calado, onde a "enge
nhar-a" pa ocedeu grande

Ah! que saudades dos
feitas obras para o escoa

tempos em que um osso pa-
monto das águas, estas le.-1':1 sopa, era dado, de graça,
,V:1r3,n ele roldão, grandea quem comprava até um

parte do aterro, formandoquilo de carne! .

crau ras f' pondo em perigo
as caras de madeira das

margens. A' entrada. da re-EM
:erjci�l nAU, a lagôa ali exís-

.>,
ente. �i'ilnsb�rdou. A enge-

Situação
.

de penuria, de ! .haria r'H�ticular no Estrei

grande sofrrmento.: a de 10. tem di.�t'sas cousas; não

quem precisa aos sábados, lSR aparelhos, é tudo feito

�, tarde,. adquirir nos açou- ,blho, e ts lves por algum
gues do Matadouro do Es- caôlho,.. daí a írrseguran
treito, um pedaço de carne ,a .-�<' suas obras.

verde para o jantar de do- Cnl'espondente
mingo, porque; agora, ao

contrario do que acontecia

antes, aos dorriingos pela
manhã, não é encontrada
carne verde nos açougues
do sub-distrito!
Sábado último não havia

- �
.

fila organizada; o povo se

amontoava, acotovel a v a,

comprimia-se á porta dos
«ois açougues do mercado

público do. Estreito!
Mais de ;cem pessôas, in

sofridas, .naquele . atropela
do, disputavam um pedaço
de carne, enquanto os açou-
gueiros escolhiam, áqueles Acham-se abertas apar
do seu agrado, qu� deveri- til' de l° de Fevereiro a .31

c�n ser atendidos! " oe Março do corrente ano,
Tanta luta, tanto sacrlfl- na .Escola de Aprimdizes

cio, para obtenção de um

I
Marinheiros de Santa, Ca'

quilo de carne, de 'qualqu�l' tarina, as inscriçõ�s par� 'a'
parte d? bOI, por 16 cruzel- matrícula de .candidatos 'a

1'os! .

.

Aprendizes Marinheiro, nas�
Há muito tempo, desde cidos' .entre 2 ele Fevereiro

que a carne passou a não de 19-53 e 19 de' Fevereiro
ter classificação,_ o pobre, de 1938.
qUe aos domingos saborea- As informaç�g. poderão
Vki um cosido" comprando :>er prestadas ··:na-;:· referida
carne do -peito, gorda, a 6 Escola, Prefeituras. Capita
Cl'l·.zeiros ao quilo, deixou da dos Portos) sua. Del�ga-
de comer tão substancios� cias e Agência�. ".

alimento.

Ibje, um cosido custz.

J"luito dinheiro: 16 cruzei

rQS rór um quih de carnE::

do peito, e mais' I cruzeiro

rejo osso. para a sopa.
Le\'ando-se em considera

çii,) as vantagens (Jfe"recídas

p,::l�) nossa Municipalidade,
C;):;1.) isenção de imposto, I
i'rnl"restimos de dinheiro e

Il�O classificação da, carne
(iH 3 tipos diferentes, bem
'. J]1;O a all.&. do preço do.;;

miúdos, a ('arne está po:.'

p,'(-�'O supel"ior ao que pre
tendiam os antigos mar,

ch.antes!
E. acrescente-se a tudo

'2' (1, a falta (�O referido ali-
JlWr.to.

"j\;ü Est. dto, o povo ad

c�uiria (:�ll'ne verde, dom in-

�"""""'''''''�.J�,(':.e��(.:�:�'n:l���'m",aaç:�f�''�:'''·I-"_-""""--_-.:�......... "�-����r� .. ""''''''''''-

x x x

E PO� FALARMOS
CA.RNE VErmE ...

no leito da rua enormes

Parjicipação
li"!··��i· .

"f":f�
'OSVALDO GUEDERT E

SENHQR�
Partícipam aos parentes

e pessoas de suas relações o
.

nascimento de seu filho
Luiz Alberto, ocorrido a 28
de Janeiro na Maternidade
Dr. Carlos Correia.

Nota

Florianópolis, Terça-feira, 9 de Fevereiro de 1954 o ESTADO
---_----- ----- �

Um
produto digno
do mundo

I
".

"

,." ;lIprt,enrando o Novo Modêlo "120"

A Qualidade do DUPLICADOR GESTETNER.- modêlo
120. se faz notar etn todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa só
"
máquina, eficiência e presteza - à altura das cres

centes exlgêncías dos trabalhos', de escritório - e a

I.mosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

prôduz cópias per..feitas, oferece grande simplicidade
no seu manejo .. apresenta uma aparêncla sóbria

ti' elegante e é protegido por uma garantia que Inclue
vi.ita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, 'sem qualquer compromisso de sua par

_,•• no momento que lhe seja mais ,conveniente
..... -'"1.

.......�tv,�::.,:'" t' :i;;';· �>

s. I. cisa PHBTI
RUA DA ·QUITANDA••6·1· AND.-TEL. 52-203) C. RAIUI SIA.-Comércio e igênclas

Rua João Pintol 9-.Fpolis--Sta. Catarina

Maternidade Dr. Carias
Correa

CADILLAC
Vende-se

flori8Dópol1S
de

.

ANDRADE & KOERICH
Em ótimo estado. Pneus

novos faixa branca, 4 por

tas, rádio oHgi.Q.al. Equipa- I
Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba. e São Paulo
'

Com viagens diretas e permanentes
.

'

Matriz: - FLORIANóPOLIS
�u.a Conselheiro M.afra, 135

do com economisador "Ru

plex". Cl�$ 180.000,00. Acei-

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia Ginecologia Cirurgia
Completa assistência à gravidês e ao parto, trata

to, troca por carro de me- mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali-
. I-lul) valor. .:

sação em apartamentos de -Iuxo, e quartos de la e 2a

� Rua - José do Vale Pe- classe.

I reira 'i/O. proxlmo ao "Co- ...... -,:!>...�-,-.' ...... __ . -

'1' MOD�RNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
I clueiros

Praia Clube".
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,

Fone: 847 (LInha Paralela) I iERR'ENO
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,

End. Telegr.: SANTIDRA etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL-
Agência: .- SAO PAULO PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI-

Rua Rio Bonito n. 1247 Vende-se - Rua Ray- METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).
\ -o- mundo Corrêa, Estreito -- Gabinete de fisioterapia, dispondo de onda!'> curtas,

Fone: 9.3l-96 - Atende Rápido RIOMAR \.1'ea 340 metros quadra- eletrocoagulaçâo, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
End. Tolegr.: SANDRADE

• dos _ Local com água en-
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

'Agências 'no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com
.

d d" I BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
"áfego mtÍhlO ati? São Paulo cóm a Emprêsa de Trans- ca?a a perto. a praia .-

I turos.
' .

portes �inas Gerais SIA.) Cr$ 28.000,00.
Tratar com o sr. ADY à I COMPLETOS SE�VIÇOS . DE LABOR.�TÓRIO

Rua Padre Miguelinho 16 (exames de sangue, urma, escarro, fezes, secreçoes, etc.,
�. 13 00' 18 00 h.' " e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravl-:"as , as·, oras.

dês) E d
.

I di ti d
A f.

es. xame e materia para o iagnos ICO o cancer e-

-------. 'minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
'

"'IIM""'�II!II ·BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
SIA POR GASES (Foregger). .....

: O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATóRIO
'ATENDEM AOS PARENTES_ EXTERNOS NO PE
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Teleg)'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA'
\venida 7 de Setemb-ro 3320/24

Oficial Adminístrativo
Vi[loens U J .ti b"1 1\ �
fi. ORIANÓPOllS. - RIO Ás. 3as.
fPOLIS.�S. PAUlO�,-RIO ". 4",.
fPOLIS.!.. CURITIBfi--RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.RO. DO SUL

r Pontos para 'êste importante Concurso, preparados,
.�o.t e.�per�mentados pi'ofessores nes:e. ramo do D,.A.s.F'I•••••',' Coleçao completa das 10 matenas' por Cr$ 30,00.
?orte aéreo,.mais Cr$ 5.0,00. Fàçam seus pedidos ao

LN.C.A. - Práia de Botafogo, 526 - RIO.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 120)

Lotes a venda Terrenos na Vila Florida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

I
. LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLóRIDA.
Lugar, alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
Priviligiaga localização, n::\s PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizacão
imediata.

•

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA
GENS,

Pe�a hoje mesmo informações a

, Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros, CASA MISCELANIA distl'i
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com buidora dos Rádios R.C.A.
.5 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser- V't Vál' I Dl'SCOS'd d

'.

I
1 'or vu as e .

Vi os e agua encanada e luz. '. '

Informações no local, com o sr. Gilberto Gheur. .

Rua ConselheIro Mafra.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

/

Escritório:- Edifício Sãt..l JOl:ge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2�

Nâo- se prepa,ra em um día
nem em uma semana,

nem em um mês, para o

I
CONCURSO DO BANCO DO 'BRASIL

Prepáre-se convenientemente para o próximo Con

I
curso 'à se realizar em meados do corrente' ano, estudan
do por correspondência em curso organizado por pro
,fessores do 'próprio BANCO.
I

Peçam infórmações ao L N. C.� A.
Pl'áia de Botafogo, 526 - RIO. .

(Recor�e e remeta-nos êste anúndro - '139)
.'

_.1
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o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 9 de Fevereiro de 1954
�-------- -------------------

-------_.

•

DR. GUERREIRO DA

Janeiro LC às 12 horas. Espec��s�,S�CtsPital Informações I P!ntú.
"

'Médico do Hospital de .3as. e 5as. feiras de 15 às
, utets . '4 D' F'

.

Moderna Aparelhagem " çrnmgo - armaCH!
Caridade às 18 horas. Lâmpada de Fenda -Re- ':'-,"',' Moderna _ Rua João Pin-

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital de I
_ PARTOS�OPERAÇôES Car idade, de 8 às Iühoras,

fra tor, - Vertometro etc.
, O J�ítor encont rars n

to.'
Raio ''X, (radiog,{'afla da Ca-

"

, '<, .'
a -"''' ,

es.,
'

'�2'\' 'S""b d
,',

-(t' 'd' -)
._ ..

Cons: Rua João Pinto n. 16, Consultório': Rua. Vitor
b" )

.

R ( da "ct C"
-

III .coluna, mfnrmlll;iWi! que - j.J • a a o. ar e. �,

'das, 16,:mF As 18,00' Meireles, es-quina com Sal� eça _ .e Ira a e _,01'- 'lt'ct'ssi1ll. diArian.C'nlt- t' dt Farmácia Santo Antônio _.
horas; ,dajlha Marinho. j)OS Extranhos do Pulmao e

me(lialo: '

\ ES,ofa"',o... Rua João Pinto.
Pela manhã atende Residência: 'Travessa "

d'" t H Receita .para uso de Oculos. 21 Domin,go _ Farmácialarlamen e no os- Urussanga 2. �

pital de' Caridade. Apt. 102.
Consultório - Visconde JORNAIS TE'ldon" Surde Antônio _ Rua João

Residência: ,,�: ����' �1���0 ���zont!��OS Á��:�:�: :::::::::: �:�i! P�nio.
�

Rua: General Bittencourt DR.� VIDAL Ol'a'rl'o da "'"arde ...
' 35"0 'i7 Sábado (tarde) -�,-----�----------

Residência - Felipe Sch- J •• I.
'

•

R�I" fi..n·;ZI�lone: 2.692. .

C��������JAN��� midt, 101 - Te!. 1..60. �i�!;"::e����� .. :: �::� �:am::�;an;atarinen", ,.,.
"

"

.•. " ',' :rsI/JQ. �,...:.._
I
pe Schrnidt, 38. Imprensa Oficial 2.68fol j 2:) Domingo _ Farmáei� , __ III

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS _,. Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS

I
Caiú.rinense _ Rua Traja- to... "

t /. ._,',A" ',;�' :"
LÉRIO DE ASSIS I �s 6 horas.

.

FONSECA De Caridai'fe:

*
.

I
(Pronclor) . . . . . .. 2.314, no.

'

. ,,":- OOftAAIYr TODO DIA.L
..

- M�DICO - RESID:B:NCIA - Crispi�n CIRURGIÃO DENTISTA P
,

') I
IU-U"C;_

Dos Servi��s de Clínica ln- Mira 25. ,:onsultório '� Residência: �t'���r�:mG�':::::: ;:��� ef:�u:dovlÇ�I::tu;:r�á:�:: r /' � . nos \lA/)[,JOS �fantil da As.sistência �uni-
'

FONE _ 3.165. Iltúa Fernando Machado, 5. .\lilitar . .. .. . . .... 3.157 "i S A
A. I I t

,
cipal e lJospltal de Caridade,

" Clínica Geral -'Cirurgia ":ão SE'hastião (Casa iú'Od€'rnaJ
•

anto n,tomo e
I

M' D�"
.

ft�,
'I

tCUNICA MÉDICA DE I
I Ducal Dentaduras

- Pontes de Saúde) 3.15� Nc,turna situadas as ru�s .l;;
,

-:,
CRIANÇAS E ADULTOS DR- ANTÔNIO MO- �vlóve.is e fixas.

�
- .Illternidade Doutor João Pinto e Trajano. I S -<

'

»- � '" ,

AI) gia . RalO X e Infra-vermelho, -:::" -: � �
- �r -

NIZ DE ARAGÃO Carloló! Corr:a ... 3.)21 A presente tabela não po-. .::' �J _'" ,

Consultório: Rua Nunes ' HORÁRIO: DtL,segunda fi P "MAI) '" II'"
'

,,,,,'-ç.,,' .... ' !.;.:'t. n- dera ser alterada sem previa �
'. '

_
_

�Machado. 7 - Consultas da� ;:exta-feil'a das 10 às 12 ho- (;ENTES '

15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO- ['as, e das 14 às 18 horas. 'orpo de, RombeirQ:!I !.31� I autorízâção
dêste Depl.u·ta-' ---

_

Residência: Rua Marechal LOGIA Das 8,30- às' 12 horas aos erviço Luz (Recla- nH'llto.

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. Ortopedia :;ábados. mações) '

2.404 D"partamento de Saúde ·SNeoocl·oS de' Oe'8SI-a-o
-

Consultório: Jóão Pinto 'p I" (8 I C I
-

�
,

____ 18..
'

,O.�:li:) a,� .. �� .8�. 2':0311 ��'i�lica,
.. -

29 de janeiro de
.

, ',.' .

Das 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. Dele.
Menos aos Sábados DR. 'DIB CREREM

VOGADO
gado) 2.M,�

Res. �. Bocaiuva 135. " AD COMPANHIAS DE
Fone: - 2.714. Causas cíveis, co�nerciais, TP.ANSPüHTif

criminais e trabalhistas. AJ1:REO

Consult(ts populares rAC ....•...... " 3.700

Rua Nunes Machado, 17 Ct'uzeir.l (o Sul 2.500
Panair 3.553

(esq. Tiradentes) _ sobra- \!arir ,...... 2.325
do _ sala 3. Lóide Aéreo _ 2.402

Real ••.•.•.••....• 2.3J18
�candinava8 . L' ••• , 2.500
HOTÉIS

Indicador Proflssíenal
, "

'ADVOGADOS r' O ,EST,ADO-'M E D I C o S I
MÁRIO DE LÃRMO r DR. ALFREDO

'

DRA. \VLADYSLAVA i ,
, I ADMINISTRAÇÃO

DR. JOSE MEDEI- IRedação e Oficinas, à rue

CANTIÇÃO I
CHEREM ' W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉDICO _

I e _ ADVOGADO _- Tel. 3022 � Cx, �ostal,-139
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal150 _ ltajaí Diretor: RUB.;mNS A.
A D U L TOS . DOENÇAS MENTAIS ,,�

_ Santa Catarina _ RAMOS.
Doencas internas Ex-diretor do Hospital MU,SSI

CORAÇÃO� - FÚ.}ADO Colônia Sant'Ana.
RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
'

Consultório _ Rua Tira
dentes, 9.

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 16

_ MÉDICOS _

CIRURGIA-CLíNICA
. GERAL-PARTOS

Gerente: DOMINGOS F. DE
� 'AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. La-

i-a, Ltda.
'

Rua Senador Dantas, 40

ADVOCACIA
Doenças nervosas e men-

tais.
Impotência Sexual.
Rua 'I'i.radentes 11. 9.
Consultas das '15 às 19

e

CONTABILIDADEServico completo e espe-
ciàlizad� das DOENÇAS DE ADVOGADO:
SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapani
métodos de diagnósticos e Causas 'cíveis e trabalhistas
tratamento. I CONTABIL(STA:
SULPtOSCOPIA - HISTE- Acácío Garibaldi S. Thiago
RO - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral.
_ l\1E,TABOLISMO BASAL' Edifício "IPASE"-5° an.da-r

_ 110 andar.
TeI.: 22-5924

Janeiro.
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Uliveira, n.
21 _ 6° andar.
'l'eI.: 32-98n _ São Paulo

ASSINÀTURAS
Na Capital

Ano Cr$ '170,00
e Semestre .. .. Cr$ 90,00

DR- CLÁUDIO No Interior

,BORGES "

I
Ano .•........ 81:$ 200,00

ADVOGADOS _ Seme�tre. . ... �l'$ 110,00
,

- Anúncios mediante con-
Fl}I'O_ em geral, Recu rSM

trá t
t S T··1-.'

I a o.
peran e o uj)l'emo l'II!JUIV\· O

," . -

., "b
'

s 01'lgmals, mesmo ne.o
l' ederal e Tr! unal Federal

bli d
- -.:J I

de il'eêursos. .

_

P�l' rca os, nao serao uevo ':

ESCIU'i'ó1UOS "'dG". _ _

'

A direção nao se respon-
sabiliza pelos conceitos emi
tidos nos artigos assinados,
_;()�)""()411_,()__'(�

horas.
_

FONE: 3415.
, horas Res.: Rua Santos Saraiva,

.
TeI.: Cons. _ 3.415 _ Res. 54 - Estreito.
- 2.276 _ Flortanópolis. ,'rEL. - 6245.

,DR. MÁRIO LAU
RINDO

•

. .

--�-------

Radioterapiap or ondas
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulação _

PIRES '- DHAUSEN Raios,Ultra Y!oleta e Inrra
,
_ MÉDICO :_ CLíNICA MÉDICA, DE VCl'melho�.

Com pratica no Hospital .. ADULTOS E CRIANÇ,\S Consultói-io : Itua 'I'rajano.,
São Francisco de Assis e na ,Consultório _" Rua João 'II. -1, 1° andar - Edifício do

Santa Casa do R(o de' Pinto, 10 -:_ TeI. M. 769. I Mon tepio. .

.

Janeiro -Consultas : Das 4 às 6- ho- Horário: Das 9 às 12 ho-

CLíNIl:A GER�L DE ras. I'a�- Dr. MUSSI.

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

Consultório: Av. Getúlio Júnior, --45. 'reI.· 2.812. ,l\IUSSI. '.
\Tafgas, 2 _ BIGUAÇÚ. .: -

. I Hesidêpcia: Avenida 'I'rorn-

Honído: Segundas' e Quin- OLHOS _ OUVIDOS _ I,owsky. 84.

tas-fen-as, das 8,30 a's 11' NARIZ" E GARGANTA 1" .-------=---,..---::., ',I� - Ftorianópolis - Edifício
horas.', nn, NE\VTON' ,São _Jorge, rua Trajano, 12
Residência -:- Lux Hotel, DR. JÚLIO DOIN - 1° andar _:_ sala 1.

.

-:- apt.: no Tel.: 2021.
'1

-

VIEIRA
D'AVILA I 'Rio de Janeiro - Edifício

,

CIRURGIA GERAL jllol'ba Gato. Avenida ,Antô-
DR. WALMOR ZO-'

"..
Doenças .de Senho�a� -Inio Carlos �l)7- sala 1008.

l\'IER "GARCIA J',::sPECIALlSTA EM DOEN- Proctolcgla - Eletrtcldade]
DR. CLARNO---'-CAS DOS OLHOS, OUVI- l\Iédica I � .. G.

D_plomado pela Faculdade DQS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor GALLETTINacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica Meireles n. 28 _ Tetefone: t
Unlversídade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307. J,Ex"interno p�r concurso da Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15. horas
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- em diante.

(Serviço do Prof.. Octávio lway e no Hospital São João Residência: Rua Vidal
Rodrigues Lima) Bll'tista da Lagoa. Jlamas _ Telefone 3.42�.

Ex-interno do Serviço de CUl'SO no Departamento Na-
"Cirurgia do Hospital cional de Saúde

I. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das

L� Sábado (tarde) - Far-
'

rnácia Moderna - Rua João

----------

- ADVúGADO -

Rua Vitor �leirí:Hes, 60.
FONE: 2.468.

ITarmacias
de Plantão

6 Sábado (tarde) � Far
mácia da Fé _ Rua Felipe
Schmidt.

7 Domingo - ,Farmácia
da F0' _ :Bl!.a Felipe Sch-

_ Plorianôpolts _

a c I T E

'�

DEPeSITOS POPULARES

BANCO· AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

� FLORIAN6PoUs" ,

�;�.. .

DR- 1._ LCBATO
:FILHO

Dlltmças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS

COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
N fie :onal de Medicina, Tisio
logista €. Tisiocirurgião do

I
Hospital NCl'êu Ramos

Curso oe especialização pela
S. N. 'l'. E.x-inter'lo e Ex·as

.

si3tente Je Cirurgia do Prof.

ligo' ,Pinheiro Guimarães
(Rio).

C�n� Felipe Sc,hmidt, 38
- Fone 3801.
Atende em ho,ra rnarcarla.

Res: Rua São Jorge 30 _

Fone 2395. ,

Luiz Osvaldo d'Ac4mp01"'l
-- Inspetor de Farmácias.

.
'

,

O MELHOR JURO

5·%Agência
de Iscolà Pllmarlà

Adventista

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

2,021
2.276
3.147
3.'!:n·
3.449-
%,UI
!.!71 I
:'.t59

061

Lus. •.............

\1areltlc , .

\1E'tropol .

l.a Porta .

.

C'lclque "" .

Primário e Aã� Centr.: .•.........

Estrela •. � ... , ....

ideal .•..........•

ESTREITO,

Pu blicidàde'- "

Matrículas 4bertas
'C ..ll'sos:

missão.

Rua Visconde de- Ouro

Preto, 75.

Caixa Postal. 45

io'Jorianópolis
Santa Catarina Disque

R�o de

7

I ULTRASDNO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E, EFICIENTE TRA'rAMEN.
1'(\ PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMEN�O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAME�TO COlU' HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
-

"

':;ONSULTÚRIO - VISCONJl'E DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDll:NCIA FELIPE SCHMIDT N. us,

7

0"'08' - OUVlDOll - I"AJUZ • GAIlQAJn'.&

DR. GUERREIRO DA FONSECA
,

.........i••• B..pIlal,
&.t.u., •• OCUJOil - Exam. d. J'u40 .. Olho .....

Clu.Ufutló ela Prualo Amml.
)(odena Apar.lha••m.
�...u.n. - Vil.o.de 4. Oure PHt4t. Il

•

Com êsh� va.lol" V. S.
a.b ..i ...;. uma. conta. que
lhe ..ender.\ ju..o com·
pense..do..

e

__ levolo"ó. pa.I'ô,' sua. residin-
.,

!ii I I . cio. um lindo e útil p"ese"te:
um BELISSIMO COFREde AÇO eROMADO.

AProoCUI"! h<?je "NOVO )

.NCO GRICOLA
� c7'� .•*. 16

.

.....--- FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA _�_..."._.

Viage� com segurança
_

e
'

. rapidez _

so ',NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU� DO
!

., , ..=B�",PIDQ- ��JlL;,BRIS.ltRIBO)�, . ·-I�.-.

Florian��li8 - It!2�i .=. Joínvllle -

curitiba-jAge
A

nrt·a. liua Deodoro e�qbi.na da
\t • Rua Tenente SIlveIra

I

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

_

Lotes de, terreno, inclusivo uma magníficá Ca
sa de! alvenaría,. situados á rua Fresidente Coutinho;

Duas casas de. alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situa9as á rua CeI. Pedro De
mpro _ Estreito;

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

Estreito, em prestações suaves.e sem juros;
, ,?ols lotes situados na Avenida Trompowsky,
medmdo, cada úm, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado'
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�:
Oito casas de alvenaría-na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
-

.. Um terreno na AVenida lVIauro Ramos, medindo
13,20 x 22,80';

'Um' magnifico terr�no no Sub-Distrito do Estreito,

Im€dindo 13/ x 30, .,dis�ante cincoenta metro,s da praia.
.

';-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T!�O'E:T:IBO 1Benefielos LOND�S;��.ç c-�ua�o"ºge!Jpagad",
Já começou o lesco-lescol' _.. - O: Banco do Brasil transfe- das autori;';;.<1es brasileiras,

das (an��çl�tura;,' no seio II .
.

A propósito d.a local sob êsse
_

título r.ecegemos o

s,e- riu a,o
Banco

d,a Inglaterra e se espera que comece a

(. br
,'.

) do Secretaria- guínte cabograma. . 11') (100 000 de libras esterli- efetuar, em Lreve, êstes pa-'.1 ,I aoruco _. N. C. 89 _ Rio _ 156 _ 6 _ 1126 - Diretor O ES-
u .•
"..

�

. .

-

do�governamental. O sr. TADO. _ Florianópolis-S.C..
'

nas, CO!!l o objetivo de efe- gamntos. Os credores britâ-

Bayer, ora diz que vai, ora I Tomando conhecimento editorial esse jornal sob tí- tuar os primeiros pagamen- nicos receberão êstes fun-

Paulo- diz que não. Está ent:e os
I
tu lo benefícios v,; quero esclarecer que estud�ntes. Ro- t0S 80S credores britânicos. dos por ordem cronológica

. abacaxis e as orquídeas. Sêr berto Konder Bornhausen e Eduardo Santos Li?� fll�O!r do Brasil. conforme o acôr- J de seus créditos. Sabe-se.
,.,

I senhores Governador Irineu Bornhausen e Genésio Lins d d dmdidato a governancaou' 3c de liqu'dacão das dívi as que a soma menciona ecar
"

• não receberam bôlsa estudo êste Ministério e foram a

à rieputaçâo federal. Fixan- I América do Norte as próprias expensas numa viagem de nras.ileiras. Ao conhecer-se

113
milhões de libras cobri-

.Estiveram, ontem, em,' O esportista Antônio Fer- do um olho (descrente) na! estudos cujo' programa foi organizado pelo adido agrí- hoje esta notícia, soube-se rá o paga u\:rüo de .dívidas

nossa Redacão os srs. An-I reira 'já em 1952 fizera o primeira e outro (certíssi-
I cola da Embaixada do Brasil em Washington pt Cumpre- que o Banco da Inglaterra contraídas' � .• l: meados de

w �'. I'd d bi
.

I S- p' I

1
'.

AI ) d 'me ainda informar que vs apesar do estudante Roberto .
/

lflf.;?tônio Ferreira e Felipe Net- rai e ICIC eta ao au 0- mo, para .e e na segun a
K d B h

. .

1 d E I N
_.

. I. . 9 3 ",
on er orn ausen ser o primeiro a uno a sco a a-

_

to, paulistas de nascimento, Santiago do Chile e em 1. 5 hipótese, -Das duas, uma, cional de Agronomia vg com direito portanto a receber
que l'��dO empreendendo' (outubro) o -percurso de grita apoplético. O sr. Fer- Bôlsa Estudos vg sua viagem não custou vgbem "corno

um raid pedestre de São
I
São Paulo-Assumpcion, no nando Melo -(de vôo mais a do sr. Eduardo Santos Lins vg um centavo sequer aos I

Paulo, de onde partiram em
I Paraguai. baixo, tipo bíguá) oscila en-

.

c?l�res públicods pt Inter.venç�o �inistério limito�-se a

'fa-I\
R d .'. d

. CI itar-rcomo e praxe organizaçao programa viagem e
(I dia 26 de Dezembro do Falando em nossa e a- tre a Prefeitura de RIO o -bt - t:"1 E·I tid t t

I ' . A
o ençao passapor e anmo sco a man I a es a secre a-

aDO findo, com destino à cão os valorosos �atrlClOS Sul (catapulta para voo
..
ria Estado pt Solicito acôrdo lei public�çã� integral êst.e ,Washington, onde preten- � declál'aram oue contam com mais alto, tipo condor). e a despacho mesmos local e destaque editorial agora reti-

dem chegar em 1958. I
Co apoio exp -e ssivo e sempre deputação estadual, Sucede ficado" pt Atenciosamente Antônio Carlos, Chefe Gabi-·

Os valorosos raidmans es- �r:crtuno do comércio de to- que o atual prefeito Walde- neteN· R A' f - ida: A

te i 1 ôb..

, 1 rd d
"

.

B - h (R;- d'
-

'. .
- S 111 ormaçoes trazí as a es e Jorna , so re·,

150 empreendendo tão arro- cas as oca I a es por que mar orn ausen 10 o
"0 caso diziam que os próprios beneficiados em Itajaí-

I
. , , ,

;étdo feito sem o patrocínio j,assaram e hão de passar, Sul) .não topa a

parada':1 jactavam-se
dessas bolsas, na forma por nós divuigada'lde entidades mas com 0_ bem como aceitam qualquer -Tem candidato próprio, pa- Como.' no e�tant�, tais gabolíces .teriam t�do lugar nas

único propósito de elevar o colaboracâc por parte dos ra as duas vagas um ate de ceroeuulas, �antal es e baIles exotlCos, cUJO programa I..

- /'

d ti t l' g' o
também publicamos, é· possível que, como posteriorrnen- •

esporte brasileiro. E,overnant'::b estaduais e mu- 01' em seu imen a : o enr
f' 'I' d

.

f f das vl f': .' \ te OI -exp ica o, tais an arrona as VISaSSe).'11 a en ezar
Partindo de São Paulo a r:icipais. Vavico, No emtanto o ss.

a oposição (sic). •

26 d� dezembro do ano fin- Mostram-se entusiasma- Fernando Melo, nutre espe- Voltaremos, oportunamente, ao assunto, depois de
c\) os srs, Antônio Ferrei- dos com o. percurso jál feito ranças eleitorais, contando sôbre o mesmo, colhermos outros informes.

�
-

,

ra :2 Felipe Netto já percor- 't: muito espetançosos no com o voto (marcado) do

l'eram as seguintes G.idades, 'completar I) ráid, embora es- professorado. Esquécido da5

rúlS datas adiante: Judiaí, tejam '!êl'tOil dos grandes pErseguições desumanas,
2S; !tú, 29; �'alUí, 31; Gua- : nprescir.é,"f-'is obstáculm que intentou e realizou,
leí 1° de jun�iro; Angatu- luejá�tl·dll..,pu;zeram e ainda contr� inel�mes professôras
ba, 4; Itarar�, 8; onde tive- 'terão ele in:::spór, com con- atingindo (de rijo) a nobre

ram o privilé.2:0 de ter o Li- siderável spma de sacrifí- classe. Com o sr. Luiz de

\TO "Roteiro de Viagem" dos.. ",' ..Souza, está- o drama hamle

aútoglafado pdo ilustre dr. {' Na_,pc'óxjm� quinta-feira; jailO. Sêr ou não sêr. Isto
Adernar de Barros. '., . .ta .PJ "os ahnegados espor- é: candidato udEmi-sta ou

.
N? .sábado último houve praça, cientes da excelência

_ E6t:.do do Paran;. 'San- ,tistàs ,-pw 1€hdem seguir, perrepista? Eis a dúvida lesta no Pa1�tano' do Sul. da
�

est;'ada, estavam, co�
. g(�S, 9: .Jagual :aiva, ío; Pi-I e:.qp:Í destino, a Pôrto Alegre, :tróz� marHl'izante. E, entre M t:tit:o� joram � os � �utomó- mbrada� razões, injeitaIl�O\
i"f1í do Enl;)2; Castro, 14; I',:-ia Lajes-Pas:,o .d?.socqrro,· o to be eo não to be, êle es- , üe�s' que daqm partp·�]n. ... os fretes!

. . ,

Ponta GrúS-i,a,'·l!?; .Curitiba" ('"Kias do,,�l,;;;' :olherá o to-be. De qualquer

I
NflS poucos os qu� la

che-,
No mesmo dw, dwersos

2(10 (ond.!' pClmanecerani r. •.••
-

" ",; • ;'� l.r...� .

lado. O sr. Olinto Campos )a.ra-m, pois desisti::__am dian- :,nibus e micros do interior,
tr'es dia..;). :.

.

.' _A:grr1:'eel1do' a -fidá�g,!lia á �nunciou-se, candidato. í!.. da estrada. Alguns fica- Clté altas horas da noite, ain-I_ Estadl' de Santa Cata- �1!l visib fazemos ,voto$. aos Acrescentando': Depois de am, atolados. E entre êles, da nuo
'

tinham chegado a ,_..

r:na: Toln"He, 23; Araqua- Justre;; pat}'ícios que man: ,ecretâl'io de Estado, não

I
:, do ilush'e pJ'efeito Paulo 2sta Capital, onde deveriam

ry, 27; São Francisco do (enham 'ét. ,�:,esma fibra até ,loderei ocupar novamente Fontes. � estar antes das 18 horas.

Sul. 28 Jaraguá do Sul, 29; tcui deni.mstrada e que lma promotoría. Tout court. ContO se vê, as estradas A estas nossas notinhas, o

Blumenau. 2 d� f�vereiro; l--0s,;am '('on,{iuistar o galar-lo sr. João Colin (ora enfêr-' que aparecem nos clichés (te imprensa palaciana chamo

_:..rova T"ente, 3; Tiju'cas, 6; 'Ião da v iü',;, ia, atingindo a ;.0, felizmente sem gravi- certa imp1'ensa e nos discur- c.posição odiosa!

e, aqui chegando ontem, por etnpa fina1 cle seu empreen- f' ��"de) é uma incóg;lita para 1S d� �ertos adminis-trado-l '

volta Ja,> :d horas. dimentJ. ." ud€nismo. A eclosão da ,es so sao boas e mesm..o ex- 80 nos resta chamar a

'<:ndidatura (exótica) do sr. I 'dentes no papel. u"sas estradas de super-ex-
e a esse govêrno

benemérito!! !

R8id·_./Pede�tre São
Washiogt9D

[stradas ',Bxcelentes'
eebeoemérito»e govêrno

I
)ase a Manchester catarI-

M d -Ih d C-o _,' 1ens�, �elineou n?�os ru-I ,e a as a a-

. ,a� pi'r·'8··�a i�l::i�:l��ªi�;f� maraA��n��iaI ao
\ y ·néxido bornhauseano. o fa- .�

tv é que todo o Secretariado N�{ sess�o de ánte-ontem ,orelévàdo 'espírito cív�ico da
I ,- /'

", Rod V'
.

lo BeBI·Oltados u::t:l com o pé no estribo, pa- dé. Câmara Municipal o ve- 'aossa- Câmara Municipal,
r8 es o 18r S ra a desincompatibilização. Lê3dor Osmar Cunha depois aSsoclando"se, objetiv_amen-

./
-

,

Menos o sr. Vitor .Peluso, de ressaltaI' ,() feito dos re- te, às vitorias. do alvi-rubro
A firma Andrade & Koerich, proprietana da Em- -

,'''''�'
- -

.' .

prêsa de Transportes Rodoviários "EXPRESSO FLO- Sfcretário (benjamin) da : .'!:1.adoles� .: éatarinenses na' �ilhéo nas' tegatas em home-

RIANóPOLIS" com séde nesta Capital à rua Conselhei- Agricultura. EstudiOSO"CUl-1' 1 agôa R�dr�go d,e Freit��, ,)�gem �s�o�ças Al;madas e

1'0 Mafra nO 135, e Agências em Curitiba e São Paulo, to, não tem ambições políti- vropé}s que a edilidade- ofe- é'!ll comemoração à Funda
filiada ao 'Sindicato das Emprêsas de' Transportes Inte-. l!':S. Trabalha (e como tra� rcce.sse ao valor:oso oito com ção da Cidade de São Pau
restadual de Ca�'ga do' Estado de São Paulo, coplUnica Lalha!) com os olhos volta- �'atrão do C

..R. .Aldo -L�z, lu, quando vencemos doz,e
às praças onde exerce- a sua atividade .

que, a partir .
. A ,.

do p1'óximo dia 15 de Fevereiro cOr1'ente, vigorarão os oo,s para o lllt.eresse publI- por sua estrondosa vitória guarnições de quasi todos

novos preços de fretes e condições de' transporte, cons-
.

co. E é uma pena que seja em São Paulo, um belíssimo o.'; f'stados do Brasil.
t.antes da Tabela abaixo expost....

.

(, ,único. Porque, os outros, jogo de medalhas, comemo- A lembrança do líder pes-
_

Os motivos que levam a firma a modificar' a sua Ta- só' a politicágem inte- ['ando, assim,o feito glorioso sedista calou profundamen-
bela de preços decorr€ln', necessariamente, da ·elevação, E

..

d d
. Id' ressa m pre]UlZO a a mI- daquela associação desporti- te no mundoesportivo local,do custo de operação dos transportes ro oviarios em '...

.

_. .... -

•

razão dos preços atuais dos combustíveis e lubrifican- ms�raçao. Do Estado. Do po- va. p�:;is qpe-constitui um valio-

tes liquidos, das unidades motorizadas, peças e _acessó- ' ..0. afinaL.. Homenagem mais _ qUf m estímulo para a mocídade
rios mecanicos, cuja importação está sujeita a agio cam-

'

... BUM justa essa e que bem traduz catarinf:nse que, assim, irá
bial, e dos aumentos dos tributos e dos reajustamento de

em., busca de novos louros
salários, etc.

-

I' é dil f
Assin� exubnanteme'nte provada a necessidade de �omo eren.e I=ara c nosso Estado Natal.

um pequeno aumento nos preços dos frétes, espera a· d ..' C�
,

d·
.

firma Andrade & Koerich continuar merecendo a mes- I ,8 emocraCI8 em oncor 18
ma preferência dos seus dignos distintos clientes, com o�

I
. Seus antecipados melhores agrad�imentos. l

Florianópolis, 6 de Fevereiro de 1954

Tabela Cm'ga geral pesada Lotação

Cr$ 1,50
Cr$ 1,00
Cr$ 1,50.

Cr$ 1,30
Cr$ 0,80

São Paulo a Florianópolis
Curitiba a Florianópolis'
São' Paulo' a Belo Horizonte

Carga _procedente do Rio de
Janeiro - acrescimo.

Frete mínimo São Paulo a

Florianópolis
Carga vo.lumosa - taxa es

pecial -, S. Paulo-Fpolis. 'Cr$ 2,50
Taxa de expedi€l1te Cr$ 6,00 -' -Sêlos da Lei

Se!(Ul:? � parte' � "Taxa_ ad-va�orem ,s�rá c?1)rada, �obre
o valor de.clarado, na 'base de Cr$' 2;0..0 por mil

.

. IM'PORTANTE. _:l: IA Emprêsa reserva-se o direito
, de segurar to��, � ql1atq"�j:. I?-er<;�d?ria' .qy� lhe seja
confiada, salvo úi'd�ih, expressa -�ó ,cli'imte, . por escrito.
N.B. -:- A presenté 'tabel'a 'aprovad� 'pJla. SETICESP fOl

publicada no jeu;plJ)" ..
A . DA. MAl'!J'HÃ

,

São' Paulo nO 9��4 'e 1�54.
.

Cr$ 0,60 Cr$ 0,50

Cr$ 30,00

Dia 2 dêstl! mês, foi realizada a 'eleição para
a Mesa da Câmara Municipal de Concórdia.
Presentes todos os vereadores dó PSD e somen
te um da UDN, verificou-se o seguinte' resulta
do:

.

Presidente - Domingos'M .. de Lima (PSD)
'�'Vice - José Bogoni (UDN)r
'� 1° Secretário - Clayton Wosgrau (PSD)
2° Secretário - Atílio Belãni (UDN)
Como 'se vê, num pleito a que compareceu

apenas um 'vereador udenista foram eleitos dois

I -repi'esentantes dêsse partido. Eleitos pelos seus
opositores pessedistas, os quais responderam

� codm Q _:naids alt0lespírito democráticfol a des?onf:si eraçao aque a ausência que re ete ma e

. política.
, O -procedimento da bancada uâenista cau

sou péssima impressão e foi verberado, em' ter
mos incisivos, pelo seu únko membro- que com

pareceu, o ver.eador José S'ogoni. Para a digni
dade dêsse ilustre' mandatário, a' atitude dos cõ-
legas,lló poderia motivar oge�to de repulsa que
lhe 'valeu o.7'aplallso da �pElp1:llaçao de Concórdia.

.

Cor�o: an,d� ..J .democrac· J;l1undo nebu-
do' udf;l1C, '

Reneral . Horta
.

8arbosa

De passagem por esta ca

p;ta], com destino ao Rio

Gl:l"nde do Sul, está entre

nó!' o. ilustre militar Gene

ral J.'C. Horta Barbosa, que
se f:::z acompanhar q,e sua

e:;{má. esposa e dois net�s.
AG valoroso militar que

se acha hospedado na resÍ

dência do seu filho, Agrono
mo José Carlos Horta Bàr-

PONTES

Na Mensagem de 1952, páginas 67, entre as
obras de arte especiais, concluídas, está a ponte sô
bre '0 rio da Midre, na estrada de Florianópolis a

'

Laguna. Essa ponte, como todQs sabem. tem já ·uns

18 anos. Está, no entanto, entre as 33 que ,o sr. Iri
neu ·alega haver. cQnstruído! E, ali, há também uma

ponte 15 de Novembro, lá por Caçador, cuj<!_ cons
trucão foi contestada como coisa velha. Mais áinda:
em ·conversa. com um dos prefeitos do-sul, contou-me

J

êle que a sua prefeitura havia construido determi
nada ponte. Como, 'nos cabeços dela, houvesse. ne
cessidade de um movimento maior, de terra, solici
tou o .auxílio de máquinas do Estádo, trabalhando
nas proximidades. O serviço foi feito por essas má

quinas. .. mas a ponte inteira figura na relação das
construidas pelo sr. Bornhausen!!! Outra digna de
riso: no Araranguá foi construída, pelo govêrno"
uma pontezita (das 33) que ficou devoluta, porque
não serve a nenhuma estrada. Serve, apenas, a um

c0rreligionário. Agora, para justificá-la, estão -pen�
sanao em fazer pelo menos um. trechinho de estra-

da, antes e depois ... 'Cómo essas, entre as lais· 33
:pontes consti:uídas, existeln várias oútras. Donde se
conclui que o sr. Bornhausen, arrolando apenas 33,
foi mod�sto. Desse jeito, poderia até enumerar 330 .. ,

À VISTA

.(

/

O deputado Clovis Pestana, ilustre represen
tante gaúcho, fez um apêlo ao. Ministro da Viação
para iniciar a construção da ponte sôbre o rio Pelo
tas, no Passo do Barracãq, na estrada Lagoa-Verme
lha e Campos Novos, chegando, inclusive, que no

orçamento vigente há verba para essa obra. À vista
disso, o sr. Bornhau.sen não deve pestanejar. Au
mente o rol: 34 pontes!!!

FELICIDADE
O sr. -Coelho de Souza, novo titular interino da

Viação andou pelo Sul, constatando. o estado das es

ti'adas. Também andei por lá, nestes últimos dias .

De vo.lta, suportando os buracos e navegando nos

rios que, para lá do Mo'rro dos Cavalos, (estrada Ca
pital-Laguna) atravessam a rodovia, ouví a piada:

- Com -tanto buraco na estrada, o sr. Coelho
deve estar feliz .. :

AUTOMATISMO
O

.

president� da Assembléia, além de ser o úni
co a yotar em si mesmo para o cargo, no próximo
mês de abril, é também o único a se enfeitar de ad
jetivos bonitos. Colaborando nos dois Diários aa Ca
pital, apelida-se até de insigne. Como quer permà-

.

necer no pôsto, como o se1J. voto singular, é claro que
se acha desde já o insigne. .. ficante ....

REO CONFESSO "

Diz o órgão rosado que nós s9mos reus confes
sos, por que reconhecemos que o sr. Bornhausen
"em três curtissimos anos (sic) de govêr:1o já
consumira um bilhão e cento e oito milhões de cru

zeiros em obras de imediato e urgente interêss do
povo".

. /'

1° - Nos três curti;simos anos do sr. Bornhau
sn, nenhum foi bissext.o! Logo, S. Exa. não teve con
tra si O· -calendário. Esses três anos sãÇl do mesmo

tamanho do que os ,outros ...
2° - Quem confessou que co�sumiu essa :;;o:na

foi o sr. Bornhausen, no seu- discurso. Não fizemos
pesquisas para éhegar ao to'tal. Somamos, apenas, as
cifras por S.' 'Exa._ apontadas.

.

3° ..-..c Obras come ó Palácio da Agronômica, lu
xuosas e principescas, não são e nunca serão do
imediato e urge1lte interêsse do povo. Taml;>ém aque
les 60 e tantos'milhões enterrados na ligaç�o da rêde
elétrica Florianópolis:;Jaraguá, não déraw resulta-
do nenhum!!!

.

�

- 4°-- O p'ovo compreendeu que, gastando mais
de Um Bilhão, ° govêrno, necessariamente, tinha
que arrolar uns postozinhos de saúde e uns grupos
escolares. Senão, para onde teria-ido üío grande im
portância·? Não seria possível que tudo fôsse con

.

sumado nos' buracos das estradas, que aí estão, aos
BILHÕES!!! Mas que nem só um centavo foi apli�
cado naquele belissim0 programa de centrais elétri
cas, estradas asfaltadas" baix.a do custo de vida, etc.,
isso é que os rosados devem explicar!!!

O resto é demagogia!!!

t •

[('>:a, enVI9,mos nossos cum-

primentos e desejamos feliz!
.4 ' • ",,' • f

,

estada em terras catarinen-
i-ses.
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