
co. Apesar de ser

, do' Rio Grande, onde ainda

reside grande ,parte da sua

família, o dr. Dorval Pires
.........._Porto ràdicou-se na capital
Amazonense e no longín
quo Estado alcançou os
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do ao velho Partido Re-
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DominlO. ' F.
, N. ".8i2 RIO, 9 (V.A.) - Foi a-

I
Ministério, da Agricultura

d. Aquino� '.
'

;

I provado pelo presidente' da que serv:iu no Forte da La-
_., _1) 0'_1"_� - ",.,,-- "(KlIIó1I><� Repúblic�, um parec�r' �o I ge, €O�110..co�vocado, duran-

d h
. 8" Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 1954 Cr' 1... Consultor Geral da Repu- te o período de guerra.

'

Edição, e oJe - pagmas
_

O·e·v·e-·ra-o'(levar, Sua's'.' ·T�ar.I·-f·a-s�,�/�-���S����:�
posentadoria em classe su- viduais o fato de ter pres-

perior) a uni funcionário do tado serviços de guerra, pa-

·OS TransP'or-te's ROdOY·I' a� rl·os ,-'-&rido O Ministro :e:;:e�:i�;:;�st:P:�u:l��
- d Cd' 5° da referida Lei, tendo" a

,RIO, 9 (V. A.) - Dentro Apreciando o assunto, a re- No ano corrente os tran- nova tributação sôbre a mentes ferroviários progra-,
I
a oarra a, sua pretensão sido indeferi-

00 quadro geral do sistema vista "Conjuntura Economi- portes rodoviários deverão combustível e Ida criação, rnados, também, para o cor-
r ranca da, inicialmente. ° interes-

de transporte do país, o 1'0- ca" de janeiro ultimo assi- elevar as suas tarifas, em em vários Estados, de taxas rente exercício serão ·da sado - recorreu, porém, ob-
doviário foi o que acusou I J�ala qu� a: d�as caracterís- virtude' do encarecimento de.' melhoria e pavimenta- ordem de dois e meio bi- HANOI, 6 (U.

_

P.) _ ° tendo pareceres favoráveis

maior volume de movimen- ucas prmcrpais do ano que do material importado, da cão de estradas. Os investi- lhões de ctuzeiros. ministro da Guerra da do DASP do. Consultor Ju-

taçâo de 'carga no a.no 'de

I
findou �o campo dos tra�s- França, sr. Pierre Chevig- rídico do Ministério da

1953. Vêm em. seguida, o portes foram as mutações M",'
OV 1011,mentOmnéi'nfaiCtOeUr·roensttre.eln,·q.luigaenirdaOmiennS_- GbluiCear,ratoedO'S.POI'r·ecloilnthinelcOel'lddoOmarítimo e o aeroviário e, tarifárias e' h sequência' de

te ferido, ao pisar em uma Consultor' 'Geral da Repú-
,

.

t
.

em declínio, o ferroviáriQ., investimen os maçlços.

OrigInal-Presente Ru" rall·st'a' . Bras'1·lel·ro i:C�::::e::�:Pf:::�U��
t

Indochina Meridional.

Ela b Ih' '1--1'--I
'

..que depõe, coo ra o POVO' RIO, 9 (V. A.) - A in- numero de agricultores ins- 23.375 membros, seguindo-
,

O comandô

francês. infor-! Iza e va
d dustria e o comércio são I critos eleva-se a 132.598. O se o Ceará,

'

. Pernambuco, mou que três oficiais. .

que mosm'o a 61- ,.RECIFE, 9 (V..A.) --- r€111 doadas à Sociedade, e

I 1]I M d A·
- forcas econômicas organi- Nordeste, o Sul e o Leste Minas e Rio Grande do Sul. acompanhavam o ministro

�
,

Original "presente" rece- Arte o erna. sSim,' na" , .

raltarzadàs e poderosas. A agri-] congregam o maior numero Prepara-se a Confedera- também ficaram feridos.
beu na madrugada de 5, o madrugada de hoje, quan- I'/' ' cultura sómente há poucos, de associados rurais.' çâo Rural Brasileira para Depois de submetido a
historiador e jornalista Ma- dó a cidade dormia, uma I,

, anos ganha expr:e�são.· no . 'Por Estados, São Paulo assumir-o papel, de 'desta- um curativo, o membro do
rio Melo, que hoje completa camioneta chegou à praça I'

I h t
terreno assüciativo·1,tud.o in-', mantém o" pri.me!ro lugar q.l(e que (lhe deve caber nos govêrno francês prosseguiu Selwyn Lloyd, ministro desetenta anos de-idade.

Ran-I e.
a guns omens arras ara� dicando que podoera VII' a, com 120 assoclaçoe,s ,e ....

J círculos dirigentes do País. 12m sua ,visita de inspeção.
z inza contra a arte moder- J' estátua para a carrosserra Estado para os Negocios do

,

1
'

d I dei ser uma força da maior im- '
. r

��s�I:��o�e��re�cti:,:�i::� :�:;:�aai:l:n�:da ee: fre:� portancia, se os homens <do'

,'01-0-'U'-'r'te 'larl·Z'"

idênci d M
. campo geralmente dispersi-tatuas alegóricas das Três te a 1'€-51 encra e ano

d P Melo. A. Radiopatrulha, ad- vos e indiferentes, aderi-
Raças, ergui as na: raça •

d d vertida, acorreu ao local rem em massa ás suas en-
Indepen encia, urante os v

festejos do tri-centenário e "prendendo Felipe Cama- tidades de classe.

candl·dalo a, s.e.D'a·dor a�.',.

d 1 rão", que era uma das fi - Presentemente, já exist-em
que, agora, estavam es 0-

t d no País, 921 associações ru-cádas do pedestal para se- �uras represen a as na es-
\

- tatua. Não foram identífí- rais municipais, 18 federa- �
, CU'sta do' dl·.UbJe' IlI,ro

posse' do referido territorio

Fale'Ceo DO Rio' O cados os autores d,� rapto e çõe: estaduais e a. C��fede- do Mediterrâneo. ° minis-

dr. Borval P.P"-r'to original "presente, . raçao Rural BrasI_len,
a. O trodo Exterior da Espanha

U' NATAL, ti (V.A.) -

ES-j
tídários, notadamente 'na- -envicu um protestoà Ingla-

_

'f

'
-

_ 'Cancelilmenfo do, REglsfro t,á causando a mais desagra� queles que"..er:am<coml,l�nep- xas Eeonômíeas, erecs em, terra, considerando ar via-
RIO,9 (I. A.) � Na- sua

d P '.·d S
·

I
dável impressão, no Estado, te favoráveis ao sr, Ferrei- _prega em incorporações no. -gem uma'·�impru'denci,a" e

residência à rua Aureliano (L ar...1 O oela' ,

""�' 'iJ ri?ii��W\!i? �l?�s!: p}P:�l'!f
'

..� de ,R�UZ� .; .. _� � "Rio de',1anei�0:' Ainda -C0'í� '�uª"lrià"suséítai ,rí)1,.ntesto's
" Portugal, �fHlec�u,_ "qnteJÍl �:"- ",traballliS-'-a' ii· -4;-11, 'MaHz"em., '6eneJicio de sua No Rio Gl{ande dO.Norte, css;s �mpréstimos,· está. 'h; �·aciónalidade". A In-
nesta capital, onde' l'esi,dia

I' 'P t' �l can'didatura a senadOI:. Fi- ,� sr.' Mari� 'é consider;dor ,�ontando ,·duàs .·emissora.'� C':>latN'ra sê 'recusou até aRIO 9 (V A.) - Te e- seu registro, 01' ou TO a-
,,'

.

-. "",
há muitos anos, o dr. Dor-,' .' /

'

d d
'. �uras responsavels da polI- politicamente, como um ele- no Estado, uma de onda� :::liscutir'o protesto da Espa- J'

'. grama de Natal informa do, aten en o a, um conVi-, .
'. , ,

vaI Pires Porto. 0, extmto
, ., .

. _' d' d' A' d CA
tiCa afIrmam que se trata mento afastado de sua ter- curtas e outra de ondas mé· .aba.

.• •

o

que o 'chretOl'lO da seccao te ,o pa re rIU a/ ama-
,', " .

'
.

'.

que fOI figura de relevo na \' b i
'f d d E t d

I
de uma candidatura na ba- ra, onde so vem a negoclOs; (lias exclusivamente par,,' ;.

'��!��:�v:a��og�:;at:l:�ra�!� ��s��r:�:l�:��a� furr:;a;�: �:Jt:�'d��:l' D::n:
a

S:t�ã:ca�: �:�::�:h:l���a;i:�i:;�:7� I �e:�:: ::::-:.�::��:e::: :::::. ,;���:!,:;�àé..:",u::� 'Se1àss iépelo senador Vitorino Frei- '*Parti o emocra a 1'1s-
. , t' . <...J '1'dI';· k

presentou o Amazonas na '

,

. A • ..;. .... que Ja gas ou maIS .ue u� lza os no su e os empres- pulso pllblicitârio, 'à.custt"

V· l·s"<I·ta·r-á" 'O' .",M'é-,1 re delIberou unanImemen- tao.
'lh- ..

.

..,' I' -. '

Câmara FeCferal. Em 1930 �,
" .

.

.

mI ao e melO de cruzeIros lImos vultosos que tem fei- de empréstimos no sul, qtl(
d de' te solicItar ao T1'1bunal Re-

t
,.

d' ,.

B
.

d B '1 C' M' t' d l'exel'(!ia o man ato go- I .. ,

G
en re varlOS IretorlOS par- to ao anco o raSl e aI' Q sr., ariZ es a sen O ape I,

X r·,co ,,11. C, !l D afdávemador daqu�le Estado gional Eleitoral do Rio .

'

.

'

,

dado de o "Samuel Wainer li 11

quando, triunfante a revo-
do Nor,te o cancelamento do

O Te'mpo
----.,-------�-

do Rio Grande do Norte",
ADDIS ABABA,9 (U.'lução que levou a suprema E ' - ,

A·I" de- d
'

t M g' t'
'jJ

P.) - Haile Selassié pre-magistrátura do país o sr. sploes russos -

. -S "an I a as ao a IS erl� O fato de o sr. DinartE'
P

-

d t t'
, :Ende visitar o México, de-Getúlio Vargas teve por O .1

. ,revisao o.' empo a e as

N d
.

Q Cp· M" d / d d'
'

em (. o -

a a
\

uere'm om l"la'gora' s
anz e,sta .

erram�n o 1-
•.i0is da visita oficial aos Es-força das circunstâncias de

_

.

.., 14 horas do dJa 10. '. . .. ';.',heiro no interior do E'sta
T B

'

d l3dos Unidos, em maio vin-"e reti'l'ar do cenário políti- empo - om, passan o
� do, acint0samente compran-' D I bnatural OSLO, 9 (U. P.) - O a i'nsta'vel, su]'oito a chuvas RIO, 9 (V.A.) _ Na p'ro-

'

, . louro. ec arou o so erano" chamaaas na proxlma ql1ar- 'do o voto .Jopular, é consi,'A •

t d d'
.

f
1-' etíope a .um díp.lomata mni-governo noruegues anunCia. ,e rovoa as. va Ae matemahca no con- ta- eira à p.rova também eli- 1 d " I. (era o 'como um exemp o

que foram presos diversos Temperatura - Entrará curso para, admissão ao, eúr- rninatória de p.ortuguês. As '

cespresível'�, capaz de per,suspeitos de �spionagem na em declínio. 50 normal do' Instituto de jovens que resistirem às eli- .urbar o ritmo eleitoral no
aréa de Oslo. ° jornal "Af- Ventos - Do quadrante Educação, foram eliminadas minatórias ainda terão de Rio Graude.Q9 Norte. Espe.tenposten" informou que de Sul, fresco!]. 1100 candidatas das mil e alcan,çar a mé,dia -global 5 cl' tA- :'3-se uma grl;ln' e resis en,
15 a 20 pessoas foram, deti- trezentas e qu,arenta inscri- nas restantes cadeiras de', 'd d- da a sua can i atura, poif'das por susp-eição de vende- TemperatUl:as Extre- i�s. Assim, apenas duzentas Geografia, História do Bra-

a ,mesma está se fazendo
sil, 'Ciências, francês ou in· ,ob o signo' dai corrupção. ,

glêk

/

I H

que o mesmo faz [ús aos be
neficios que pleiteá.

LONPRES, 9 (U. P.) -

"

Exterior, declarou, ontem,
perante a Câmara dos Co
muns que a rainha Eliza
beth em definitivo decidiu
visitar Gi�'altar, apesar
das recentes manifestacões

. "','
antibritanicas, ocorridas' na
Espanha, que .reclama '

a

publicano.
rem informações Máxima e quarenta candidatas serãq

iO que iria ao México a fim
de agra?ecer pelo fato de
não ter reconhecido a ocu

pação da Etiopia pelos jta
iianos, de 1936 a 1941. o. di-

aos russos. I'

secretas' mas de ontem:

• 30,0. Mínima 23,7.

plomata ainda afirmou que
o imperador, :atualmente
com 61 anos de idade, pre
tende visitar. também o Ca-

• � " .. � ..;.... ;;:,.................... :.. ....:...•..:...•...:;.•....:...•....:..+.. ..;.... ,.,•• I nadá, antes de embarcar _pa-�.".."." " �•.......,•.......,•...,.,ft? • • •.......,........ ,., ""1'"'......... ,." "". • • • �."" """" ""." ,

:".":"'•......., .......,•.......,•......., "" ......., ""."" " .......,...-.."7". ""." ......., " " ""........ • "'. .

[� a Europa, qnde passará
A grita ge'neralizada contra o govêrno tem 1'1 seu

C �'�'
."

le
não intransitáveis com apenas algumas_garoas, por·

maio!' motivo no estado das estradas. As mais movimen-.

�
." .' que crivadas de buracos e sem nenhum rev�stimento. A

tadas e de maior importância econômica, até ,essas es- I �a e e'm8�O�I'a coitser"R rodoviaria, sabidamente., é medida que nã(J
tão totalmente abandonadas. As turmas de conserva fo'-

.

- sendo contínua, nenhum resultado apresenta� E as nos. '

ram abolidas. Hoje não se encontra, em dezenas e deze-
_

'

: ó.' ,. so'aspreostbrlae.dmaaS, easteãsOtatsotaalltmuernaste, paobra,ncduolnpaadeasl'nhcáu' rtrl'aesdaoÍt0Sls,',.nas de quilômetros, lIn. só trabalhador ,encarregado de
-c_'

conservá-leis. Sabemos todos - e sempre afirmamos isso' consequências do abandono a que relegou o mais cru·, Bornháusen é agullo e se tórnará insolúvel se S. Exa.,
- que a, promessa de asfaltamento das nossas rodovias ciante problema administrativo, }lorque aquele que, I'

num ato de coragem, não mandar ªtacá-Io já e já. Ess�
era apenas um conto eleitgl'ãl do sn. Bornhausen. Mas uma vez resolvido, resolverá, vários outros, de capital anedótico cl_l.lçamento de trechinhos milimétricos hldica
cuidavamos em. que, pelo mímos, S. Exa. não podendo �mportância_ também, como o da produção, acerfadamen, no entanto, que S. Exa. aill(�a persiste nos seus proposi ..
asfaltar nada, 'pelo menos se esfalfasse em conservar te citado. no discurso do Teatro Alvaro de Carvalh.o. t.os de fazer fitas li demagogia.
essas' estradas. Acreditávamos' nisso poi'que S. Exa., na I O sr. Bornhausen, c0!!l0 se infere desse discurso, não Com estes comentários deixamos claro: 10 - que S,
sua mirabolante platafonrla g.overnamental, dava ao ign.ora que se não facililar os meios de circulação das Exa. não ignora as consequências catastrófIcas da sua

pr.oblema/dos transportes a, relevância' que êle realmente' nossas riquezas, as fontes produtoras se estancarão, so' decisão de abapd.onar a conserva das nossa$ estradas; 2-
'.

tem. Ouçamos-lhe �s Ipa��vras d_e candidat�: . I brevindo _o desânimo e a �nércia. Se ,�ã.o. i�n.ora isso, o - que S. Exa. �O?tou c.om os lIlais vultosos recUl·�os pu.
"Não preCiSO dlzer-vos que, resolVido este seu desleIXO pelas nossas estradas e. crJmmoso. AlegaI ra resolver o traflc.o, permanente nas nossas rod.ovlas; 3�

problema (o dos transportes), muitos outros. en- que lhe faltaram reCUrsos para enfrentar o problema -,- que e� vez ,de enfrentar esse pro'!1lema, preferiu es.

contrarão solução �ácil e imediata: A produção será desmentir-se na sua tão dec.antada redenção final)"

I
banj�r os dinheiros públic.os em palácios suntuosm; ,()

por exemplo, é um dos que, a rigor, derivam da ceira de Santa Catarina. Nestes três an.os de govêrn.o, jo" efu medidas outras, inúteis PilTa .o m.omento, c.om.o a liga.'
solução dos transportes. Se' não:' facilitarmos os : gando c.om receitas enormemente subestimadas, o Tes.ou· ção da rede' Florianópolis-Jaraguá., .ou tQcadas de de�
m.eios de circulação das nossas, riquezas, as fon- ,1'.0 arrecadou quase DUZENTOS MILHõES de excessos magogia infanto:juvenil, como .o calçament.o da estrada

I

t:s yrodl;tor.as s� estancarã�, sobI;ev�lhdo o .de- ,

.

orça�ent�rios., S,. E�a..s�b� muit� be� que, tais e�cess.o2 I Capital-Santo A�ar.o"escol.!'�do apenas p.orque mais. da .

sa11lma e a mércia. -Se ampliarmos esses meIOS, provem.na.o so das 1�f'ISOrlas estimatIvas da 1'ec:;elta, c.o· metade do seu pe'rcUJ:so esta compreendIdo nos pel'lme.
é obvio qu-e elas também S,e a.mpliarão, p,ropici- I mo também do maior v"lume dos imposto's, em face da as,'" t1"OS urban.os de três cidades.'

j
.

'K ando n'ovas fontes de renda' para o, Estado. tronômica elevação dos prêços. Um govê�o orgflnizado, Os -que n.os lerem, c.om esta linguagem que 'Sinu;n. .

-( Abrir novas fontes de renda, e não sugar as que não ad�inistr�sse com orçamentos ficticios-, encon· te temos abandonado para revidar insultos e calúnia�, '

�x. istentes,
.

a�r�vés,",d�, s�cessivo� �umento� de . traria nesses dUZe?t�.s mi�hões d� cl'uzeir?� recur�o.s pa· d!:r�o s.
e ist.o que .a.qUi é�ta.mos 'afirmoan.. d.o po

..

de
ser. cla.,�._ .

impostos - eLs o que e necessano fazer· para 1'a atender ao asfIXiante ,problema rodovlari.o. DIl'lamm slflcado como fruto do Qdl , ou. se Ç&.b�, . �prmalmente, .

�Jlumentar a ,receita do Estado"..
.

mais: çom cinquenta nli)hões ,anualmen�e aplicadós mrs d lltrô dt) maj� ped;�H(h e cOl'l'et�i:��J)j!;it'o' de oposiçãó '�I
__l_•..., com.� vê;' S. 'Exa, 'não desconhece às tremenda;' estradas, estas estariam hoje com ° tráíico permanent��l�.,�onstru,tivfl. .. .i"\;i' �-;. "'; °c

/

, ve'r�to e,m gozo de férias.

ORISODA CIDADE.. ·

° Irineu mandou per

guntar se o gráfico
sôbl'e as 'Camaras

,

MunJcipais
pi'onto?

já está

.á_,.,. ,.

eu não

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E D I C O S I ADVOGADOS
MÁRIO 'DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADY&LAVA i

D-R.. JOSE� MEDEI- / ADMINISl'RAÇÁO
- t

..
. Redação e Oficinas,' à rup

CAN1'IÇAO I
CHEREM

I
W. MUSSI' ROS VJEIRA I Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉDICO -

I'
_.

e .::_ ADVOGADO - 'Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíN�·t g� iR;:�NÇAS C���N��C����:\I�E DR. ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajai Diretor : RUBENS A.)
L'

I MUSSI
-'- Santa Catarina -. RAMOS.

'"

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital , Gerente: DOMINGOS F, DE
CORAÇÃO ..:_ FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
RINS -- INTESTIN-C)� Doenças nervosas e men- CIRURGlA-CLtNICA • Representantes:
Tratamento moderno da - .ta is, GERAJ..-PARTOS e

Representações A. S. La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e eRpe- CONTABILIDADE ra, Ltda,

Consultório - Rua Tira- 'Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENCAS DE ADVOGADO: Rua, Senador Dantas, 40
dentes, 9.' Consultas das 15 às

f9jSENHORAS, cpm m�a�mõs. Dr. Estêvam Fregapani -:- so andar.
HORA_RIO: horas.

.

métodos de diagnósticos e .Causas cíveis e trabalhistas Te!.: 22-5924
Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. I CONTABIL(STA: Janeiro.

horas
_

Res.: Ru:: Santos Saraiva, I'SULPOSCOPIA
- RISTE- Acácie Gar�bal�i. S. Thiago Reprejor Ltda.

Te!.: Cons. :_ 3.415 - Res. ;)4 - Estreito, RO - SALPINGOGRAFIA I Assuntos f iseais em geral. Rua Fel ipe de Uliveira, n .

.
- 2.276--- Florianópolis. ''rEL. --6245. - METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar �1- - 60 anda.r.

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

Radioterapiap 01' ondas
.

------ ---- '1'e!.: 32-98n - São Paulo
DIt. ROMEU BASTOS ,DR. MARIO WEN� curtas-Eletrocoagulação _ DR. - MÁRIO LAU" ASSINATURAS

PIRES DHAUSEN . Raios Ultra Yioleta e Infra
I RINDO' . Na Capital

_ MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE ,vermelho. Ano Cr$ 170,0(1
Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇA.S Consultór io : kua �I:a�ano, e Semestre Cr$ 90,00
São Francisco de Assis e na Consultório �. Rua João 11. I, 10 andar - Edifício do DR· CLÁUDIO No Interior

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. IMonte�i�., BORGES Ano C;'$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 àS 6 ho-I Horário : D�s 9 as 12 ho- ADVOGADOS' I Seme,;tre. . �"$- 110,00

CLiNICA GERAL DE ras
.

Iras
- Dr. MUSSI.

F- I R
Anúncios mediante con-

.

." . D' h' D
- VI'O· em gera, ecursos

ADULTOS E CRIANÇAS \ Residência : Rua Esteves as 15 as 18 oras - ra., '" � T -ib 0'
trá to. -

.

G
,. J". 4" T I 2812 MUSSI

- perante o Su premo II una:
Os originais, mesmo nãoConsultório: Av.. etuho . unror, o, e....

'IR.e'SI'de"n·cI'u" Trom- F,ederal E' Tribun.al·FerleralVargas, 2 - BIGUAÇÚ. .Avenida
R publicados, não serão devol-

LHOS OU\TIDOS .owsk 84 ,l,e recursos. '.
idHOl'M':o: Segundas e Quin- O - ,l/OWS y, .

ESCRITóIUOS
VI c,,\.

f
.

d 8 '�O' 11 NARIZ E GARGANTA. . I A direção não se respon-tas-: eu'as, as ,u as
. "

F'lorianópol is - Edifício .

sabiliza pelos conceitos emi-
horas.

DR NEW'rON I Siloo Jorge, rua Trajano, 12
Residência - Lux Hotel

I DR. JÚLIO DOlN
.

i
-- 10 andar - sala 1.. :::.=�!!:.�=�

_-apt.: H.OTeI.: 2021.

I
D'ÁVILA I Rio de Janeieo c=Edlt!cío

VIEIRA CIRURGÍA GERAL iBorba Gato, Avenida Antô- � •

DR� WALMOR ZO- Doenças de Senhoras - 'nio Carlos 207 - sala 1008. 1 armaClaS
1VI,ER G.ARCIA ESPEéIALlSTA 'EM DOEN - Prectelogía - Eletricidade J1 ------ -- ---,-- de P 1.,-. nta-o'ÇAS DOS OLHOS, OUVI.. Médica DR. CLARNO G.

_

D�plomado pela Faculdade DOS, N.ARIZ E GARG.AN_T.A, Consultório: Rua' Vitor I GALLETTI 6 Sábado (tarde) _ Far- Para mais informações dirijam-se à
Nacional de Medicina da Ex-ASSistente na Pellclínica Meirefes n. 28 - Tetefone: l mácia da Fé\:"- Rua Felipe

EMPR11:SA NACIONAL DE ;�AVEGAÇAO HOE:PCKE
Universidade do Brasil

d
Geral do Rio de Janeiro. na 3307.' . . Rl: v��;��t�i?eS�60. Schmidt.Ex-interno !l0r concurso � _Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 horas I u'(u, Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.�12

l\'�atenlldade-Escola _. Pensêes da Leopoldina Ral- em diante.
. FONE: 2.468. 7 Domingo - Farmácia

(S d
'

Prof Octáv 10
_;_ F'lor ianõpolts -erviço

.

o .'
.

lway e no Hospital São João Residêncla : Rua Vidal da F� - Rua Felipe Sch-
Rodrigues LIma) Batista da Lagoa. �amos _ Telefone 3.422. . 'L

Ex-i.nterl�O- do Servj�o de Curso no Departamento Na-
.

W�'.·_"""'�· m-e •.

Cirurg ia do Hospital cional de Saúde . DR. GUERREIRO DA 13 Sábado (tarde) - Far-

I. A. P. E. T. C. do Hio de Consultas diàríamentedas FONSECA Inlormaço-es ::�{':ia Moderna - Rua João

.

Janeiro l\} às 12 horas. .t' nto
I

. Especíallsta do Hospital
.

.
-

I! I. J IMédico do Hospita de 3as., � 5as. feiras de 15, às t
-

1 D F
_.

C 'd d Moderna Aparelhagem U e,s' (.'.

�-.
4' �ming-o ,'- armacia

arl_ a e às 18 horas.
DOENÇAS DE SENIIOR \8

.

, Lâmpada de Fenda' - Re- ",,'

-

� Moderna :-,,·Rua. JoãoPin-<,1 '. ", • • Atende'. no Hospital de . <,

- PARTOS-OPERAÇÕES Caridade, 'de 8 àsJO hora-s.
Irntor - .Vertometro etc.

O leitor en('ontra/é'.:'11�i; to. -;" '�\"'"
Consr, Rua-João Pinto[h"I6. , (;onsultório: Rua Vitor

Raio X, (rndiografla da Ca-
II ('ollll\a� ill'fo'rn:.a<:f"'��1 : _2tl 'sjbadô� �(t�1;'de) >

-

. '" 1600 :'oj 1800 beça) -;- Retirada de. Cor- -'li ' '\
/ nas , "''', • Meirel.es" �squina com Sal- ll'('t'Sl'llta. djàrillm�nlt' 'te \�Ç Féiimácia Santo' Antônio --.

horas. ,. i
danha Marinho. ���f�gx��'anhos do Pulmão e

meltialo: ':;'__,� - ��I::R';ú João Pinto:
Pela manhã ate'nde :R.esidência·: Travessa
diàriamente no Hos- Receita para uso de Oculos. ' .. ,,' ,.i .• 21 Domingo - Farmácia

Urussang� 2._ - JORNAIS T 1 ,.

pital de Caridade.•. '
. Consultório - Visconde � don.

'IS'arJtc
Antônio - Rua João

Residência:
Apt. 102.

de Ouro Preto n. 2 - Altos O Estado , , a.ft·22 'p- t'
-

.

Rua: GeneralBittenco.u.rt DR' VIDAL
'

da Casa Belo Horizonte). A. G�eta ,_ fS5(> i��70"'S_b d (t d)
.

•

;Residência - Felipe Sch- DiárIO da 'farde '" 3.579 -- i; a a _o
•

ar e -

·n. 101. CLíNICA DE CRIANÇAS Itnidt, 101 _ Te!. 1.560. Diário d.a ManhA .. 2;(·63 F::trmáci-a' Catarinense,-

'telefone: 2.692. CONSULTóRIO - Feli-

I
A Verdade .. ,...... 2.01(1. Rua Trajano.

-

'

--

I pe .Schmidt,
38.

-

Imprensa ,Oficial ... 2.68811 "S Dom'ngo - Farmá�ia '-,

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

-

• '-.
I.

:
,

F'ONSECA I I>e Carids(Je: . I C.ai<i.rlOense
- I)ua Tra1a-

LERIO DE ASSIS I às 6 horas. -

I (ProHdor) . .. . . .. 2.314 no.
- MÉDICO -

, I RESID:r:NCIA - Crispim CIRURGIÃO DENTISTA' , •

, '
"

'" '.
<Portaria) . . . . . . .. 2.036 O E:erviço noturno será IDos Servips de Clínica In- Mira 25, JonsultoIIO e Resldencla. �en�u flamcA , 5.831 f - d I f

_. I

fantil da Assistência Muni-, FONE _ 3.í65. IRua
Fernando Machado, 5 . .\Iilitar 3.157 �Tet�a

o

:::s A a;:n�cIaslcipal e Hospital de Caridade: Clínica Geral - Cirurgia S:'lo Sebastião traga
1 '_oe ema, an o n 0010 e i

CLlNICA MÉDICA DE !
'_ I.Bl:c.al. Den!aduras - Pontes dt' Saúd,,) 3.)5� Nc:turn� situadas. às ruas

CRIANÇAS E .ADULTOS DR. ANTONIO MO- .\'10\ e.l_s e, fixas. .

\laleTllidade Ooutor J020 PlOto e TraJano.
.

- _A!�rgla -

I NIZ DE ARAGÃO
RalO _X e Infra-vermelho. ('Ilrloi< C'orr':lI ... 3.121 A presente tabela não po-

Consultol'lo: Rua Nunes nORARIO: De segunda a '}L\'\1AIHS LIR-
'

.

Machado. 7 _ Consultas daR
.

, �exta·fei,ra das 10 às 12 ho- GENTES'
::lerá ser alterada sem previa

15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO· l'aS, e das 1<1 às 18 horas.. ('onlO de' Bonloe.iros ,:i.31! nutor,jz�ção dêste Depa1'ta-, ___

Residência: Rua Marec)ull L'ÜGIA Das 8,3Q às. 12 horas aos :t'n'iço Luz (Récla-
. I m:"lüo. .

!

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia "ábados. mRei)f'!') ..•..•... 2.404 I r')[-artainento de Sa4de
Consu.Jtó),'io: João Pinto,

-

Polícia (Sala C"mis- -I J'ltblica, 29 de janeir� de
.---- - 18.. sário) %.038 i 19!'í4.

.

Das 15 às 17 diàrlamen te. Polícia <Gab. Dele- IMenos aos Sábados DR. VIB CREREM
rado)

L7Iiz Osvaldo d'Acâmpora -

'-R-es�:- Bocaiuva"135. ADVOGADO COMPANHiÂs' DE"
2.591

-- Inspetor de Farmácias .

re:'llli:, F?�e::- 2.714. Causas cíveis, comerciais,' TRANSPORTE
criminais e trabalhistas. AÉREO

Consultas populares
- TAC I

•••••• , • • • • •• 3.700

,Rua Nunes Machado, 17 Cruzeiru do Sul ..... 2.500
Panair ...... : .. " 3.553

(esq. Tiradentes) - sobra Varir ..,............ 2.325
do � sála 3. Lóide Aéreo . . . . . . .. 2.402

Real ,... 2.33'8
2.500

---===-------�--.-

ndieador Pruílssíonal
O ESTADO

Rio de

DR- I. LCBA'rQ_
.

� FILHO
Doenças do apare'ho

ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFJA E RADIOS
COPIA DOS PULMOES

atirE .

o MELHOR JURO

,�

: RUA TRAJÀNO� 16

flÓRIAN6pOLIS' ,

Cirurgia do Torax
Fo.rmado· pela Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tísio
logista 'e Tisiocirui'gião do

I
Hospital Nerêu Ramos

uurso oe especialização pela
S. N. T. Ex-in terl'JO e Ex·as
sistente J� Cil:urgia do Prof.

UgO Pinheiro· Guimárã.es
,

I

(ltio).
Cons: Felípe Schmidt, 88

- �one 3801.
Atende em ho,n mau·ada.

. Res: Rua São J ()l'ge ��O -

Fone 2395. I

5%Agêntiat
de

Scandinavu ••.•.. ,

HOTÉIS
Lux 202]

\larestic .. ....•.. 2.276

·�l"lrop(J1 ..... .... 3.1-17
La Porta . . . . . . . . 3.!2'

C�cique ;....... 3.449
Central •

'

, .. , ,. 2.MH
Estrela' ., , &.ai)

Ideal . . . . . . . . • • . .. �.t59

��.���I�� . . .. .. .. . 061
_._'....._--------,---------------

Iloola pllma ria
Adventista "'

"

..

DEP8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLAP u b,licida:de Matrículas Abertas
C.lrsos: Primário e-Aã-

missão.

Rua Visconde. de Ouro

Preto, 75.

/ Caixa Postal. 45

).'JorillnÓpolis
Santa -Catarina

o SSTADO

ULT'RA ,SOlO
TERAPIA

o .MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fA:MEN.
1'(\ PA1{A INf'LAMAÇOES E DORES.

. TRATAMENTO SEM OPERAÇÁO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO C(\M HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
':;ONSULTORIO - VISCONJllll DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. lI!.

Navio-Mltor «Carl� Ho_epcke»
,

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

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
neste _último apenas para o movimento de passageiros.

t

ITINERÁRIO DO NM. "CÀRL HOEPCKE"
Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

REIRO de 1954: \

IDA VOLTA

Fpolis ltajaí Rio . Santos

"-

12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

Horário de saída: de Fpoiís., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

.

•

Com iste valov> V. S.
Abri...;. umA edntA que

�';1��_••�=-
Ih� ...endel"4 juro com·

"I. pens�d(jl" e
_; levd...';' PAI'A SUA I'esidên-

•
·ci.l- um lindo e útil pl"ese ....te:

umBELlSSIMO eOFREde AÇO CROMADO.

NCO AG°J;?icbLA
, .�J�,16

� FLORIANOPOllS - SANTA CATARltiA

,
.

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

RAPIDO «SDL-B,RASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville' - Curitiba

��"'r�� "'-",

.

Age'"n'Cl·a·. n.ua Deodoro esquina da -

Rua Tenente Silveira
/' .

NeQoeios. de Ocasião
• ..: 1

A SUBRALj com escritól"io no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á venda:

Lotes ·�de terreno, inclusivo uma magnífica Ca-
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;

.

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
(construç?o recente), situadas á rua C'eI. Pedro De
moro - Estreito;

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

-'Estreito, em prestações suaves e sem juros;
Dois lótes situados na Avenida Trompowsky,

medindo; 'cada um, 13 x 50.
.
Uma vila de alvenaria na rua Arací Vaz Canado;
Uma Casa de_ alvenaria na rua Fernando Machado;
Oito casas de alvenaría' na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
Um terreno na Avenida Maur0 Ramos, medindo

13,20 x 22,80; .

Um magnifico terrt:no no Sub-Distrito do Estreito
'medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da. praia.

'

I
.

-

Vende-seLavando com. Sabão
-

�irgem .•. ESlJ,ecia I idade
dI ela., IETIEL IIDUSTRIAL-Juinvllle .. · (lIarca registrada)

. ecoDomi�a.se fempo e -dinheir8

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

Alvim, 7 das 14 �s 15 horas.

CASA MISC:mLANIA distri·
buidora dos Rádios �_.:"
Vitor, Valvulas e Discos •

nua Conselheiro Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 10 d� Fevereiro de 1954

� � ,'O, comerciaD,'e, foi malira- LI,. 1"1',', " fado pel9� Delegado "
" ,( Ulube.

f

Do sr. Delegado Especial .diêncía, e cJr';dená-Ia às

de Polícia"desta Capital, re- I
custas da diÚgênci,a".

.

cebemos o seguinte ofício: VI - Quanto à crítica de DfA 13

Florianópolis, 5 de feve- que o sr. Olímpio não rece-
reiro de 1954. bera intimação para 'depor,
- "Ilmo. Sr. Diretor de não compete ar 'signatário

"O Estado". tal acusação, se 'e que tenha
I - Tem o presente ofício cabimento. A hítimação em

a finalidade de esclarecer aprêço era da alçada do Juí-
0::- fatos publicados na pri- zo de Direito. 11 signatário• , f

meira página dêsse concei- cumpria a�enas cumprir ,a,'tuado órgão,' edição de hoje, cequisíçâo, 'O que fez de tal
_

sob o título "O comerciante modo, que, se é passível de, NOTA: Devidamente autorisados avisamos que o

"

1 d I'

I
GRITO DE CARNAVAL do CÍube 12

roí ma trata ,0 pé 'o Delega- crítica,. é pelo fa.to de não
, "

de [I.gosto fica transferido para o pró-
ao . tu aplicado o rigor que a xima .dia 20, sábado,
II - Recebendo requisi-11E i estabelece.

-

r

ção do M.M. D", Juiz de Di- / VII - Sôbre a violência DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia -

reito da 2a. Vara, de rnan- àe ,tentar deter o sr. Olím- início 22 horas.

dar conduzir à Sala das Au- pio, não pode o signatário DIA.28 - Domingo - Baile a Fantasia Infantil, das 16
diências às 13,30 horas do saber em que consiste essa

'

f 16 às 20 horas.
dia 11 do mês findo, dois ci- violência, se sendo sua obrí- ;

Encontra-se nesta Capi-' dadàr.s, entre êles, o sr. Jo- gaçã<;> legal deter efe�iva-·.DIA 28 - DomIngo, -Baile a Fantasia Infantil - das <,

I
131, acompanhado da exma.

sé Olímpio na Silva, ambos mente. o paciente, deixou de I 16 as 20 horas.

1/4 de xícara de' farínha família o nosso presado residentes em Ribeirão, a o fazer em consideração de I',
-'MÊS DE MARCO

de trigo peneirada i
conterrâneo sr. Aldo Luz autoi ;jade signatária dêste ser êle um comerciante e I

'

,

2 colheres das de sopa de 3!tO funcionário da Conta- mande u lavrar mandado de, portanto pessoa de respon- ::lIA 1° - Segunda-feira - Baile a Fantasia

açúcar mascavo ...... .loria Geral de Transportes, �ondw,;ão para cumprimento sabilídade, Quanto a decla- 22 horas.

2 colheres das de sopa de ]'(:side�te em São Paulo. da m.ssão policial, nos têr- ração de que não adiantava DIA 2-
manteiga � o. distinto visitando en-

!11CS do art. ;�lí) do Código j.rocurar advogado, houve
Se observarmos as ex- 9 abricôs, cortados pelo

I trá-se d f'
.' do) Tr ocesso P�mJ. apenas a informação do de-

I con
ra-se em gozo e erras -

centr.cidades femininas em meio (cristalizados ou em I e está em 'visita à exma.
III _- Ora, como fossem clarante de que a diligência

tedas as suas minuncias, conserva) família e ao seu grande nú- apenas 11 horas 'e houvesse fôra ordenada pelo Juízo de

notaremos logo a inconstân- mero de amigos, pois é notícia de que o sr. José Direito, e que, em caso de

cia da .moda, tão familiar I MANEIRA DE FAZER: muito relacionado nesta ca- Olímpio se achava nesta ci- pretender requerer Habeas,

no frágil sexo.., r' pital. dade., determinouyrimeira- corpus contra o signatário
Há tempos atrás era a: 1. Peneire juntos a man- Visitando-o O ESTADO, mente sua condução até a seria desnecessário, pois'

moda do casaquinho "três r toíga o- acucar, o fermento apresenta-o, bem como à Delegacia, para depois pro- aue seria êle encaminhado

quartos"; depois vieram as em pó e o�al.· exma. esposa, votos de fe- videnciar a ida de viatura a juízo dentro de uma h01'<1

"touquinhas"; depois os 2. Misture juntos os 0-, liz estada nesta cidade. com a diligência a Ribeirão, ou pouco mais onde seu ca-

vestidos "zuart"; agora os vos batidos, e leite e a man- pará c-mduzir o outro cída- 80 seria resolvido.

novos sapadnhos "tornara teiga derretida, dão. Como o sr. Olímpio se VIn - A referência de

que cáia". 3. Ponha para assar nu-

.

prontificasss a vir até a De- ter tornado às boas com a

Realçando mais os �s- ma foi-ma larga e baixa, re- legacia não foi preciso exi- ehegada do advogado não

beltos tornozelos das [o '[onda ou retangular. Arru- bir-lhe o mandado, que foi lem cabimento, Em momen-
_ so;

'\ cns, êle contrai um andar me os abricôs por cima da levado para Ribeirão com a te algum deixou o signatá-

mais simpático, porém,
-

em massa, arrumando-os com

I escolta, Houve portanto rio' de éstar às boas com o.'

cada passo há um' animigo arte. Espalhe por cima a uma -diligência dentro das sr, Olímpio.. I
a espreita: o�, pwalelepípe- eQbt!rturà�";:;f.eita da seguin- �r.wa:S lÉlg<li�: ,', 'IX - Dando esclareci-'

._,-,-,

,

do':. -,
.

te maneira: � �?o.,
��J� �'�: •

-�'
-

-

�'!;�to' ��'\CS�: p;� jliiii?-I �
-

rrerros ��-;ÃiUz
-

_' emAnA
Ándu ontem tive

'oportu-I
'

o"

IV _- O s�gl:íata.:clo gosta- que tenha o'articulista s'ido DR. GUERREIRO DA FONSECA
ni:h:de de presenciar u;n COBERTURA

.ia que i�s�e exphc�doA e� I m�11 informado, autorizo V
'

.�t..........

aCidente causado por este Misture todos os ingre-
que con���tI';l a vlOlencia S.� publicar a presente se o a.e.lta.. Oeulo. - Exame .� :ruallo ... Olllo para

i.1Íll1igo. A linda moça vi- dientes secoS. Junte a man:' qu� lhe € :everber�da no jesejar, e manifesto que te-
i ... ll1I:aé&o � Pr�lo Arterial

<:rtIgo publicado pOiS ,que' h "d t J(o,l.1.raA Aparclh•••m.
nha decendo a' rua Archi- teiga. Espalhe por cima do

' , n ,o' agi o nes es poucos .' 1 ri 'Vi p-....... L'
,

I '�',o
contrário deferiu àquele I

I',

,

",.... 'ti. e ••oad. 4. Oar' .--

preste Paiva em direção ao bolo e por cima dos abricôs ,_' I c Ias no cargo em que me

Pala'cl'o, do .cldad,ao tuha deferên,cia q.ue I' <>cllo, com ]'ntt;nsi'fi'cado em-
-

Govêrno; ali, - a cobertura ficará meio
�,

--�-----'---'"

d 'f f h
\_hegou a ser falta cometIda, penha d .

..

sen o o terreno t?pogra i- arin 'enta. \ . , .

' ,I ' e cumprIr com rp.-

Pt··camente descaido, os para� Asse em fôrno moderada- I i�elo sl"(natarlO, que consis-
i tidão meus deveres, '�vit.an- ar 1Clpa'ça-o

1 d
'

30 PARA AQU�lES QUE t,m: 1° - em permitir que do vl:oleA,nci'as, as mai's lev'-,�s'
'

,

.

epípe os estão ordenados,mente quente, de 25 a e =.

de forma a deixarem entre minutos. Sirva quente, com
o mesmo se retirasse da De- que sejam, afim de não dar

,

DESEJAM O MAXIMO leg;:iCia para almoçar e tra-
manteiga:. ,

-

Pode enfeitar com gla-
EM CORTESI;C\ tar dt: seus negócios até às

'",

'E EFICIENCIA 13,30 �,:Has em,que deveria
....

go com o corpo, mas já \,!ra ce de açuçar a limão, se
,

tarde. .. a dois metros de jesejar. (APLA)

NO 'LAR E NA SOCIEDADE
/

PRDGRAMA DE FESTAS PÀRA'O M1l:S DE
DE FEVEREIRO DE'1954

Nessas manhãs de primavera, quando
Pela floÇesta êle nôs vem saudando ,

Parece sorrir tôda 'a natureza.
'

- Sr. Aldo de Freitas

I Noronha;- 81'. Cândido Cardoso

I dos Santos;
- Sta, Thelma Elita Car-

I doso de Souza, filha do

Ten. João Cardoso de Sou-

'I za, na Polícia Militar do

Estado;
-Dr. Alfredo Chiniello,

Sábado e 14 Domingo -',GRANDIOSAS' SOI
RÉES com a apresentação de;CAS
TRITO e sua Orquestra de espetáculos
- com numeres de musicas para dan
çar e mais o seu "BIG SHOW ESPE
TACULAR" - para estas grandes
SOIRÉES são convidados os

-

dignos
sócios do Clube 12 de Agosto. Reserva
de mesas na Relójoaria Muller a

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

O canto do Canário é mavioso;
Há um momento, infindo de alegria,
Tão cheio de dulçor e de harmonias

Que o engrandece e se mostra primoroso!

Quando canta sutíl e magestoso
Suave endechas, ternas elegias,
Supremo e grande ser em melodias,
Faz alegrar o seu trinar saudoso!

E', 'desde então, seu canto se transmuda,
E, pelo espaço em fórma êle saúda
Num constante delírio de beleza!

abalisado clinico residente

vm Rio do Sul;
-Sr. Odir Silva.

HOSPEDE ILUSTRE

ERNESTO XAVIER DE SOUZA
Fevereiro de 1954

SR. ALDO LUZ

(Inédito-Especial para O ESTADO)

OS DOVOS sapatos
Tomara Q08 Ceia

PEPAVE

início

Terça ..feira -/Baile a Fantasia
horas.

PARA UMA NOITE
·PARA,DUAS NOITES

início 22

Cr$ 150,00
Cr$ 250,óo

-
'

Curso Aploniela de Da'rrus
l

-,•...

EXTERNATO FqNDADO EM 1922

RUA:
'

FERNANDO MACHADO, 32 - Fone 2.516 .

"Alfabetiza e prepara para exame de admissão
,

aos Ginásios.
Mattícula: 15, 16 e 17 do corrente,

.
Dia 15: Alunos que já frequentam as aulas do
dia 16: alunos nOV0S,

Horário: 8 às 12· horas da manhã.
Reabertura das aulas: 4 de março.

Cur-

Cuidado

�tte&

!'<ERl-
PERFEiçnõ SEN /GURI.

parec;am, sôore fatos qUE'
são cumprimento regulai"
elas atribuicões policiais
X T'h ., vedo Alvf's, participam aos
- en o a honra de; ,

apresenlar a V. S. os protes-
! -----,

\

.k)s de mi.nha distinta cOl13i-

c1(�ra�ão.
'

Líbe1'O ele Cámlio - Cao,
8el. Esp. Polícia".

'Mariª--d_e Lourdes, Vera pa�-,�nles e pessôas de suas

SonÍéi, Marilene Regina, relac:ões o nascimento de

Neusa Maria e Tânia Maria sua irmãzinha ELIZABETH

ocorrido no dia

residência de
('omparecer a juízo; 2° -

em cODspntir que às 13,30
!.ora's fosse apençts com seu

=dvogL,dG apn.sentar-se em

iJÍzo, quando dentro das
.1I)rnF.� legais _era dever do
�-i?na(�ri" detê-lo na Dele
g3é'i.:l "té as 13,30 e nesse

'nr:m�J1tc fazê-lo escoltar
p(,r po�:ciais até a Sala de
A.udi,ênc ios. Lastima o sig
natário que o cavalh�irismo
disp:: ll."ad,o ao sr. Olímpio e

:';('l� adwgado vi�sse redun-
,

dar llH crítica constant� do

.

aso , crítica�. e- assim cori

'ti'lu:>rei, ainda que elas a-

Sr larlgas saliências. A jo
vém, tropeçou. " voltou 10-

SR. VALDO ROSA

em nome de seus pais Oti- R.;-�GJNA,
lia, Alves e Isaura de Azp.- 5·2-54 na

distância encontrou o seu seus F�jS.

--:_\
/

tOll'ara que cáia", que caiu

mesmo.

Chamam-no também "ta

P'!anco de pobre"; mas o

preço nada diz com, este no

�1e, sendo talvlez a sua for-
'I.la parecida com os taman

cos.

Atenção pois,
rianópolitanas'-

ANIVERSARIOS: '

-'--- .__., - - --,

CADILLAC'
Vende-se

lindas flo- Avisa
,Fr.quez.. em ser.'
Vlnbo ere.sotldo

(Silveira)

Em' ótimo estado. Pneus

nwos faioca branca, 4 por

tas, rádio original. Equipa
,

do com' economisador "Ru
plex". Cr$ 180.000,00. Acei-

perigo para o seu "tomara
, '

,Participação TERRENO

to troca por carro de mé

nor valor.
Rua - José do Vale Pe-

com aquele trajeto. E' um

,dos transeuntes que
.

sem

pre estão a espera de um
f'spetáculo.

-o'

Comun���:-se aos porta-

tlore� de,bilnetes da rifa da adito .'111 apreço .

bon�ca' �xposta na vitrine V - Como o arti.cll�;,-<lta >, Vende-se',- Rua n.y-
"da Càsa O"'�ARAISO, e diz que o cidadão não eo- OSVALDO GUEDERT E ri·,undo Corrêa, EstrtHLJ __

em': Qi:;neficio de Flaviana meteu nenhum crÍl�e tl-án;:;.. SENHORA Área ,340 metros quacll-.l- Ponto Comarclal
/ Sim�'s, p�ra' a�quirir un�a Cl'evo o art. 219 do Códig8 Participam aos parentes J dos - L,ocal com ngllu en. Aluga-se ótimaVS,ala pró-

'"
cadeira de ,rodas, que o nu- do Processo Penal:, "O IJuk ê pessoas cle suas relações o a 'I t d

'

,

"

,

'

.

d f' ') 4 _
' " ,

. c nac a per o g prllw priã para Loja com :) por-
_ 'it'

meIO premia o ,Oi ...6 , peI- podera impor a testemunha -nascimento de seu filh' C -$, 28000
A

. . A,

t ] S B' 1 R'h'
I '

'

o I . ,00. tas de frente no ponto do

I l1lversanou-se on ezyl'," O 1- enç�nte: aQ, J:•. (.' ,o,', i ei- I faltosa prisão até 15 dias LUi'z Albert .t_, '28
'

-

,
' ," "�' " o, ocornuo a »Tratar com à sr. ADY à ônibus - ESTREITO.

,

nosso distinto conterrâ,neo 1'0. resid,ente à, rua José sem urejuizú do
-

pl'oces,>o de Janeiro na Matern' i'd'ade>
I Rua Padre Miguelinho, 16

1/2 xíca'.'a de, fa'ri·nha..le
sr. Valdo Rosa, competen- Cândido 'da Silva, Estreito" penal por crime de desobe- Dr Ca 1 ê '.

"

-_

'.l '..
, ''I '

"
r os orreia. L'as 13,00 ás 18,00 horas.

"te revisor do "Diário Ofi�
,

,", ,
'

,trigo peneirada
" ,

'

'

1/2-xícara de açucar Ci�sdo !:ti��:'" f�Ücitaçõesl7 AVENTUR,AS!=OO�. ZE-MUTRETA ...

,

",2 colheres d�s de chá d� '. "

I
f, que recébeu prestamos em-,
ermE'nto em pó .!

"

> " I
1

bara tarde, as nossas com
ovos, batido

..'

Ivotos de felicidades.
12 xícara de leite.

,

114 de xícara de mantei--
"

I
'

ga derretiqa (ou -margari- ,FAZEM .ANOS)' HOJE:
'

na)

reira '3jO, próximo ao "Co

queiros Praia Clúbe".
'

que cáía", e estarão sujei
... tas aos olhares Jndiscretos

BOLO DE ABRICO'

iNGREDIENTES:
Tratar com o Sr. Ca�los

da Silveira.

/

1L4 de_ xícara de, farinha

- Sr. Leopoldo reixeira,
funcionário da PeIlitencia:..
ria do Estado e pessôa mui

to relacionada no distrito I'de Trin'dade;

tJARA A COBERTURA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 1954
--..�----------..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.--��������

"O E s t ado Esportivo"��)��U�U�g Q�I� .� •••••••••••••• I••�••••••••••�••••••�������������������������������.

IIOJE, A' -NOI'l'E, FINALMENTE,
-

O'GIGA NTESCO INTERES'l'ADUAL QUE COLOC ARA' FRENTE A FRENTE o GREMIO BA-
RIRI E O SUPER-TRI-CAMPEÃO DA CID ADE - CRACKS EM DESFILE - PRELI MINAR ENTRE POSTAL E RADIUM

o espetáculo desta noite; rno estádio dá rua Bocaiuva,
no qual serão protagonistas i

as esquadras do Olaria A.I
C, .10 'Ri,) e Avaí, desta ca-Ipital. vai' ::-g;adar en1.._cheio
à numerosa assistência que
superl\,:;:>u) a velha praça

, de esportes da Praia de Fó

ra .

O esquadrão da rua Ba

rir i vem pi eeedído de bri
lhante campanha no sul do

país, encontrando-se invicto

em nada menos de 1'3 'pele-
jas.

,

' IO quadro carioca iniciou

Isua excurs [o ao sul der

rotando o Avarense
'

por 2

a 0, em Avaré. A seguir en

frrntou p venceu o GUUl't,,,

ní, de B:iO(1( il;ante, por 4 a

O para I!t'poh lutar e sair

I
grandes, clubes como o FIa-I
mengo, Fluminense,

_

Amé ..

-ica, Vasco da Gama', Bota-
: fogo e B:1J1gú, será uma

,

"Jória para um clube de
,'entro pequeno como o n05-

,d'ficaçõ2S que porventura

I serão lntroduz idas: Aníbal,
Oswaldo e Jorge; Olavo,
Moacir e Anan+ás; Cosme,
Washington, Gringo, J. Al

ves e Mávio,

O árbitro será fornecido

pelo quadro carioca.

Na pre linunar jogarão os

conjuntos ... 11110 doristas do

Postal 'I'elepr,d;co e do Ra

dium.
Todos ao t.S:á'-io da rua

Bocaiuva ,

:3.m a invencibilidade

mpatar com o quadro
ao I

do!
)aysanrlú, pela contagem de

.

_� a 2. Em Itajaí, apr�sen-'
'ando-se na tarde de domin-

I

�o contra o Marcílio Dias, I
,!, olarienses levaram a me- i
hor pela contagem de 3 a','1. '

Hoje, frente ao Avaí que
,,;;tá esperançoso de rehabi-I
iitar-se nmplamente de seus

nltímos fracassos, pois per-Ileu para o Caxias por 5 a'

1), para o América por 7 a

'O.

Mas corr.o o Avaí sempre
,e houve com galhardia e

cntusias-no tanto nos

inte-Irestaduaís oomo nos inter

nacionais, elevando hem al

to o nome futebolístico de
Santa Catarina, cremos que
c: Avaí sabe-rá se conduzir

Icom .fíbra (. denodo, tudo

r fazendo para levar de ven
c.da o pelotão guanabarino.
Ainda não sa :�(;'mos como

formará o .A V:3:, para o mat-

eh desta noi.e. O quadro
deverá ser fe.::mado entre

outros pOI' Vico, Oscar, Te-

) e para o Paysandú
.') a 2.
A tarefa é por demais di

"cil- para a equipe tri-cam
:)eão da Capital. Vencer um '

.onjunto potentíssímo como I
c do Olaria que tantas do-j'es de, cabeça tem dado aos

por

sul-americano registrado
por Otávio Mobiglia nos ..

200 metros, nado, de peito
,

clássico.

! Confirmando suas re

rentes performances, em

São Paulo o jovem campe-
SAUL

vitorioso fl""ute ao Guara- soura, Adolfinho, Manara,
ní, de Cambé, por 4 a 1. Ru-

, oIW!()-.,(I��t�I�����)�� SaulBrái.ho, Lisboa, Adão,
mando ra�:1 Rolandía COIl-

U R U' B' U' S �

"I Brognolli, \\ il1àir, Guido,

se��ulll 001"1 lar o Nacional E R V A N D O Bolão, \monJn e Barbato.
por 4 a 1 e empatar na re- Adolfinho A eq rine visitante deve-

vanc'.e (Ú!,I o mesmo por ZL' no MENGO

""0,
isto é, .de futibolista, an� llá form'l":' aõt'1I11. salvo mo- ,

? a 2. Em Marialva goleou {rente ao Ferroviáric, o ca-
. tes de enfrentm' o Ana-Ia seleção kcal por dez a t.e,gorizado campeão para- .

01
•__,__,_''_'4)Si"",,-,,,--,,,-,,,,,,-,...;

._ -B'�avo::) seu Pereira! i 1I,WS. • • lomem tem qua-
Z�J'(;: jogando a seguir em naense, vencendo-o pela Bruvíssi-nos! () sr. ,decobriu "se d?is metros e certa vez MOBIGLIA SUPEROU O RECORDE SUL-
,

.

de derrotou o contasem mínima. ·Encer,·;', b t t l
'

r arsnavar, on - um CO,_!ÜD meu e sentou- qll.e 1'.0.u res cos e. as ,no AMERICANO DOS' 200 M.ETROS NADO
I b' e da rando seu giro pela terra fc G, e que (lim o nom

.ne a palmatór ia, Troquei 2_?rlme�1'0 t.emlJ�_ � ''l.CO'U em,
DE PEITOc!idade por 3 �; ,I. Em Ma- d�s araucárias o Ólaria en-

um s por .um z! Isso acon- cam,po �Itéto ulümo minu-

daguassú passou bem pelo frentou e venceu o Rio p
,

V· t'
,

B 4 2 Elít
.ece, S�it ,en'na. eja, no o .. '

- RIO, 9 (V. A.) - Mes- em São Paulo, levada a
BAR E SORV-ETERIA

-

Nacional, vencendo-o por 2 ranco por a _e o 1 e
seu jornal, na la. página e x x x

, 'I��O não contando 'com a efeito na tarde de sábado, AMERICANA'
a O. Em Ponta Grossa realí- por 2 a 1. Em terras cata- -l� entrara' o seguinte: TE- -- Já telefonaram aqui d V d C'u -

•

A presença de valores como :la piscina o asco a.oa- Vende-se .o Bar e Sorve-
zou duas exibições tendo rinenses, atuou em Joinv�l- ZOpRA El' estava vencen- para a redação 11 vezes. Tet�no Okamoto e Adernar ma, obteve magnífico êxi- te r ia Americana sito à Hua
dorrotado o Guaraní por 5 1e" frente ao forte peloÍ!lO do de 1 _'., A. Se c sr. elnpa·-�', '·erguntando o snOl'e de 5a .

ld h M h 13', - 'J t' • '-
,-' 'Grijó Filho, a segLinda com" to técnico. E se outros re-, Sa an a arin ,o n. ,

a 3 e o Operário por � a 1. do Caxias, saindo vencedor tou eu
. já c'(:l>empatei. O f('ira� Resp.: J010 Etzel 1

f
-

t"a dos 111tac\Ds de destaque nã� � Edifício Machado. Tratar no
C 'h O'· 1''' 2 3 1 Em Brusque em 1"

pe Iça0 prepara 01'1
.

, local com o sr. Umberto -Em uritI a OlarIa rea 1- 1_01' .

-.'

':;COl e l" ,neu' 2 x I! E o sr. :ot F amengo O.
j nadadores nacionais para o i'ossem registrados bastana M h d I I '

zou seu mais difícil com- luta S€l1sacional e equili- �ó J'o!?:a 2.(.', dmningos e J'o- x ': x
. ac a o, o qua eXI _1cara

- I :lil-americano de março, ; extraordinário recorde o motivo da vendà.. I do pal's, ,brada os cariocas conserva- S f
A d I

'O- h' '. f 1
-

pt'o.mIsso nu s� ga POUr;\)•• t' eu osse pro i- - rur oJe e so ,por a-

fiio o sr. já �s:U\'a várzea,. .. t& de assunto.

ào, obteve o magnífico tem-

po de 2m,48s6. Nos outros

TPsultac�os mereceu desta-

Waldir
/

que, como o de Silvio Kel

ly dos Santos, nos 400 me-

tros livre, que é o melhor

da América do Sul em pis-
cna de 50 metros, o de Isa

Teixeira de Almeida nos

100 metros de costas e o de

João Gonçalves nos 100 me-

tros de costas.

, I

x x x

O nosso Saulzinho

carrega � responsabilidade
do nome' Vamos vê-lo ou-

,

ll'a vez enfr€ntar Golias,

BALNEÁRIO X MORRO DO GERALDO
, PINDORAMA 7 X

AGUA VERDE 2 .-

Teve lugal' domingo últi- I
mo pela manhã no gramado,
do Abrig.) de Menores o en-

.

contlO Iutebolí;;tico entre:
, I

ás equipes do Pindorama:
F. C. daquele estabeleci- I

. ":- � ....

R€alizou-se domingo no gra- assim: Reinaldo, Américo

d do 14° B C o en e mal'; Maciel, Guidoma o
I
., -, ,

Ib isto é, An,.anias; do Olaria.
c(:mtro amistoso entre as e Carlos; Walmor, Gi erto,

'T. ,. ,

, d L' Z' 'G 1 g Wl'do 1\a Blbha, DaVId venceu o
equipes do Balneario e o UlZ, e a e o e

.

-

Morro do Geraldo F. C. mar. I Jigante. Vamos ver se a his-

M ··B 1 a
(ória se ,repet'�. O� perso-atuando com mais acerto e arcaram para o a ne -, ,. _ ,.

G'd
'

Lagens sao Ílsicamente as
cOiljunto o Balneário con- rio: Walmor 3, Ul o e

I!'ieSmas as condições são mento e c Agua Verde F.C.
seguiu vencer seu adversá- Widomar. -_ ,

•
.

1 '

d 1 J' N 1" pa, eClC as. O pla('a:rd de 7 x 2 por si
::io pelo escore e 5 x . a apre lmmar venceu

I
116 1.0 tempo vencia por 31 tambem o Balneário -pelo

x x :x só espell:'l fielmente o que I
- D�O-U-T-O-R M-I-L- foi o m:>1 -h, com o

Pindora-Ix 1. O Balneário formqu escore de 2 x O.
,

'

T-O-N, o, sr. viu .o passeio ma sempr'c
'

predominando
_---. ,_, ..,.. 04 que o Mengo deu no São 3S ações, dúrante todo o

'I'
Paulo? E dizer-se que per-I tempo regulamentar. r
�deu! O próprio Zé Araujo, Uma v:rória considerada I
oa véspera escrevera que I fácil para �� pupilos do Ir-
3e o juiz iôsse o Etzel -

o mão _ViC1; JT qada a fragili
�,1engo estava roubado. O dade de seu opositor.
caso até parece Tomânce O pi im;:,im tempo termi-

policial, d_aqueles, que o cri- nou com o placard já favo-'I
Ternliriandn a t�rceil'a 6 _. Trio Caveira com 6 rninoso avisa o que é qNe ravel a0::; l'apazes do Abl'i-

"rodada" do returno do I vitórias /
\'ai fazer... e faz 'mest:llo. go por 3 x 1. GooIs de Es

Torneio "Salvador" que 7 - Trio Caçula com 1 Ainda bem que 0<; cronistas querdinha ;3. e Sabiá para

vem se realizando nas

can-Ivitória..
'de São Paulo reconheceram o Agua Verde. Final: Pin-

chas da Sociedade Carnava- No individual com 200' ,) roubtl, apesar de serem os dOl'ama 7 x Agua Verde 2,

Iksca Granadeiros da Ilha, beSlas passou para a ponta nUlÍs bairristas do mundo... Para ()� vencedores golea-
ficou sendo a seguh1te a '10

bolonista EGON, sendo a- x x x iam: E:5yuel'dinha, Rodolfo
colocação dos "TRIOS": seguinte a classificação: - O nosso p:'esidente da 2 e Loir Pm'a os vÍ:ütantes

1 - Egon com 1.433 pon- f. C, F., acertou em cheio marcou j':üme. Pelos abri�
1 -- Tritl _Fantasma com I tos

-

df;sta vez, fa�endo inaugu- ,g�do..<; i;sta�lOs do trabalho

�e vitórias : ,
2 - Ivo com 1430 p. '1.:11' ,o àUtnihÍ'ado ,de. campo de �Lolr,' Dcnzilho, Esquer-

2 - Trio 3 Mosqueteiros � 3 _ Cantidio com 1423 p. justamente, no jogo com o dinha; enquanto Sabia foi o
t,' Trio 2 Az€s e 1 CCll'inga . 4 _, Eu'rico. com 1.400 p. Olaria!' Úin a�o muito fe- único q'ele se' déstacou no

cem 15 vitórias - 5 - Pa1l1a com .1363 p. liz e muito 'oportuno do (�nze dir,;gid9.pelo Sr.David

I3 - Trio de OL�;'O com 10 '6 - Zigomar com '1338 p: I nosso 9sni! "Rosa. "

vitórias 7 - Vado CoTo 1324 p. I' x x X
"

Os. dois c6'njimtos aíinha-'
4 _ Trio Seg'.lro Com 9 8 -'ifl;""lTr'ique e Môa com - Piada da rua: "EU. se rum ass;m:

li1.órias 1;W3 ponfos I fôssse o Saul, fazia como o
.

Dirigiu o encontro o jo-
d� lI):lfi, ÇO';1l, 8 9. -:-::::;;;D$_a.,côín).270 p. filho do govB'rnado1': ,des- vem Çarlo<;Vieira com'acei" '

lO - nte ,I pedía"n \.da' arbi�ü2,eem,
!

I'

.:'.:.

8016:0
Firme na liderança o trio "FANTASMA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�w:::A PAv�:!���aute_7(;��-�;n IbRCO' do. IInsil S�/I. '- . feiitpefte \' I
Roberto Moura Tom. la na. aceitação de novo, ,. '). '-.

"

" ./.-_:l', "FISCALIZAÇÃO (4) via' separadamente 1le fNERO/AS.
Não suponha a leitora g�Sal'Sneital:dnads;.:::ra:'�tã� e:�'ld(�iitiiriiS I '�AANVCIASRIO�:' r:rp::���:::::r;:r:=:O "'� ti!.t!� (_n.2_/'-'

'f

que, a jovem mencionada WI-'VI,tIf' pela Fiscalízação Bancária i7
.� --

;::t::;:�O'p:,�e�".:a ,,�:� in�;e:���t�::�:ra��:�, _

'. '-. "D!&t�llJA O BANCO DO BRASIL ;i::;:.'�u�i::!::",ror;;:': q;I�'fi:�::' Ci)iilr;m�f't1
til' santos" ou a ser "titua". namorado, era o. �e nao ter i/ �A U(._1!'r� S/A - Fiscalização Bancá- procedência, seu valor em

c��
, • .

Não.,pense tampouco que nenhum. Que diriam suas' ..U", .

ria, tendo em vista o dis.. moeda estrangeira ve serão =�� �_��
pertence ao número bas- amigas se soubessem que:"·...

'

posto no Art? 27, 'inciso 60 'acompanhadas de documen- �==;;ã;p:''':;'f?'-..<2�-=:-I
1

. - .

rv irritação intolerável e os ordoras
,

o O)

_o --

,tante crescido dessas moças e a nao tinha síquer um produzjdos pelos distúrbios da bexigo, 1 do Decreto n. ,)4893, de . 5 tos comprobatórios das

cheias de atrativos naturais pretendente? devem ser combatidos, logo da iniçio. do mês em curso, e na Lei quantidades consumidas no II! _-. �.,j_:ist
' - E t

'
, .' I

Sendo o bexigo o porto de soidc dos ° 1'>86 d 18 d
.

1 d íod d o d b
-=-....- O II -

que, por mis eriosa razao, .

t o empo, mexorave , substáncias tóxicos e impurezas que os
no>, e e jun 10 e peno o e 1· e outu 1'0

-

lln' de .......n�_. num -__ .:

pois nem r�esmo elas sa-' foi paseando. Já estava rins separam do sangue, sofre- se dores 1951, torna público aos in- de 1952 a 30 de setembro �aSlC � \)J\dO da ��6 c;oftI�'
f:

bem ou podem explicar, com 20 anos e chegara o
cruciootes quando esse delicado argão teressados que: de 1953', ·l••_, \onge

00
d,. _.Jc v�1I

. �,"" '.
está inflamado, devido 60 contacto com

ti"·,,, �' __A...to .. onu ��, ,
'

assistem a festas e reu- momento de. ter um noivo tais substâncias. O exagerado desejo 1) - de 1° a 10 De fe- 3) � estudadas as decla- aprazNCI r�- e\ CGl"
. '�,.� ,.'\'f<

niões sem frequentemente definitivo. Nossa jovem de (lliviar o Sexigo, as ardores e as vereiro próximo futuro se- rações de necessidades- de ". , -,f\Ov«!' CI\erg14S-
Ó \ác� e a6'edóv

. \.
..

'

""'� �

" irritações dos vias urinários devem ser •
'

,�';'
.;,.
-:_.J_,..Stto"-à:�.��mrKOS!laMntemostor,Q�M"a passeio e estão sempre lançou-se a caça. Sua be- combatidos, tomando, ainda hoje, as

rão recebidas para estudo importação, será a solução .:.... "� __
. __..uu

." �

nos centros sociais, sem ja- leza e coqueteria facilita- Pilulas de Witt poro os Rins e o Bexigo,

1
declarações d.as nec,essida,- comunicad� aos interessa-

,

it
Sua açáa calmonta e cntisétlco, loz:se ..

iimais ter ouvido uma de- ram seu propOSlO e, um a- sentir logo no bexigo, -nos rins e em
des de cambio destinado a

I dos, de acordo com o que

d:a�:Ç:ed:::::;" cornen- �ã'no�:o:,u�:�émd:7��a::: ��P.�:,::' ;:...;�" '0" [o b r i- ,�:b::�,;a ::: i:;;,:::!� I:�,�ed: ��:o3;�;,r::r:;
.

.

. H O R S f -

d . I

I
.·,SE A

tário, foi o que se podia a prespicácia que lhe havia c a a; e; p e CI a ma n t e p o r a C! S
no período de IOde abril a de junho re 1951:

. d o an ç o s dos Rins e da Bexi,,� "j"_" '-..
'�-

chamar "uma jovem de dado os nomoros anterio-
.

:31 de dezembro de 1954, Rio de Janeiro, 15 de Ja-
'

sorte" linda, atraente e su- res, descobria rapidamente Pilulas I'
desde que não haja similar neiro de 1954

gestiva. Vestia-se bem, sor- as más intenções e os des- na indústria nacional e
.

se (a) João Cândido de An-

ria melhor, e tinha uma pachava. Eram todos iguais, DEWITT destine exclusivamente ao eh'ade Dantas - Diretor da

imaginação ágil, aliada a; E como não haveriam de consumo das emprêsas edí- Carteira de Câmbio

uma conversa agradável. ser? Será que não haveria para os Rins e a Bey.lgG toras de livros; a) I,van de . Oliveira
Em vidros de 40 e 100 pilt"�s

Ainda é bonita, frequenta um moço distinto e com O !,ande é filíiis e,(j�cn1itO 2) - essas declarações Gerente da Fiscalização
festás e bailes, 'onde há bôas intenções? I

.i i .

'.,

""'" V'S' " ...,1" ir

que seria feitas em quatro l Bancária
'lima reunião de moças e Porém, o que se passava Notamoços ela está sempre 1'0- era o seguinte: - todos a

dcada de admiradores. queles pretendentes sabiam

Se é assim - pensarão
· as leitoras - .cQmo é possi
vel que anseie por um noi

vo? E porque nenhum des-
· ses admiradores tem rela

ções amorosas com ela?
Agora é que vem a ex

plicação do mistério. Nossa

'jovem teve- seu primeiro
"noivo" ou'melhor, namo

rado, aos catorze anos de
idade. Era um jovezinho
pouco mais velho do que,
ela que encontrava na rua

quando vinha dó· Colégio,
·

Quándo terminou as aulas,
também morreu o namoro.
Pouco depois, quando es

bva na práia gozando o

repouso merecido por ter

terminado brilhantemente
os estudos, arranjou novo

namorado. �sse era um

pouco mais idoso do, que o

outro e as relações foram
mais formais, porém, ter

minou ao findar-se as fé
rias. E então chegou o ter

ceiro namorado, um rapaz
de vinte e cinco anos (ela I

com dezesseis) muito bom, i
\ aleg�e, simpatico,� porém IIliberal. Tinha umà caracter
a "norteamericana", Gosta
Va de passear, de ir ao Ci

nema, aos chás, as confei
tarias elegantes,.,
Ela, a fim de não passar ,

por "caipira" e, sem o co

nhecimento de seus pais,

, "

Campanha Nac:íonaJ de S. E. S. C.
.

Educaadárles Gratuitols I Jardim da, lolanela ((Iarilo Brág8)) ,

,

'

ANO ,LETIVO DE 1954 inscricão de novos

OloAsl., 4DtoDt8ta·� de 'Barrbs
t

:'.' �kTRíCULA � i � Aa!�1:�:icula de novos

10 DE FEVE�EIRO I'echal'Floriano Peixoto,
A data de hoje recorda- havendo tomad0 parte da

nos: ::ampanha de Canudos

ee I Alivio Instantaneo das
- em 1748,' deu-se inicio nas revoluções de 1924,

J. colonização açoriana, em 1930. Nestas pertencia a

3an�a Catarina; Força Publica de seu Es-
- em 1�21, chegando a tudo, onde foi reformado BOLHAS _ RACHADURAS ,O ar livre tfm Ínfluênch

Cahia a noticia do inovi- no posto de Major, Ainda' ,

;'enéfica sôbre o organismo.
11�'nto constl'tuc'onall'sta e

. \
.

d D'" d
.

'1
Não fàça regimes inuteis mas ata- "\, d t"'" 1 V - vlve, segun O O larlO e que logo o mal para se livrar dessa" aI para o, '.juen 'e I'> U1U'-

.·ificado. em Portugaül, os Noticias de 29 de Janeiro coceira ,intoleravel. Skiniz�ne, a mo� jo dos ambieT,tes fechados
"

. derna formula norte-amencana - al-

fencntes-coronéls Freitas último, noticiando ser ele tamerlte concentrada e de efeito rápido impede que' o organismo
..' - faz desaparecer, com poucas aplica- , , ,

'3uimarães, José Pereira e um dos frequentes passa- ções, pruridos entre os dedos dos pés ,Jossa reaglr as bruscas 1nu-

f) I dOI'" d'� '1 "M
.,

d B
e 'das mãos, eczemas, impingens, sat- ,.1 d l' ,t'

_ au a e lvelra esen- gelro (a anslr o ra- nas, frieiras e tMas as infecçõe$ ,..�nça� a empera UIa am-

::andearam um pronuncia- sil";' tungos�s da pele, que se torna limpa'·)iEnte. Poi' ;5',<:0
.

os indiví-
e saudavel, Skinizine não mancha, é. .

'

mento em favor da nova _ em 1883, faleceu o AI- economico e o allvio instantaneo iúos que ViVdl1 dentro de
, ' é garantido, A

:onstituição, fracassando o mirante Francisco Cordeiro
.

casa, com 111((10 do ar e do

,:ontra ataque do marechal' Torres e Alvim nascido em S K I N I Z'I N E
·'/€n·o resfrl-'n" se tão fre

F'elisberto Baldeira Pon- De�terro a 4 de Agostode' �lue�l;eÍnenle:·
.- -

tes Brant; 1822. 'Defenda (1 saúde, man-

� em· 1839, o Regente ...,-'- em 1883,' faleceU o A'l- • ponto' finali das coceiras � tendo' ve/;Wados os, lo-

Pedro de Araujo Lima, mirante Fracisco Cordeiro .e cu·is em, que peNltanece \

:uais tarde Marques ,de Torres e Alvim, Barão d� Pedidos ao Lab, Franco-Americano, e Pll�sancl(l. g1�ancJ.e pm·t.]
1'\)' d f

- II A 'auá valll.aralso, 22-Â l l',. lU a, ez a apresentaçao fguatemi, nascido na anti- .. " 0- D 'Jill I A N li: I a o
[O temp(' ao a'r im·e. -- "J

de um candidato ao arce- ga-' Desterro em 4 de Agos- SNES.

bispado do Rio de Janeiro, to de 1822;
f I

. (., prelado D, Manoel do - em 1912, no Rio dé
Monte Rodrigues de Araú- Janeiro, 0l1de nascera em

i

jo, Conde de Irajá; 20 de Abril de 1845, fale-l
-:- em 1852, nasceu em ceu José Maria da Silva

Ponte Nova, Minas Ge- Paranhos Bar'-ao do R,1'0 I
E D -I T A L

,

, ,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

rais, Uuiz Garro, veterano Branco, uma das glonas .

C O NV. O. C A ç Ã O
da' guerra do Paraguai e brasileiras, CONVOCO OS SRS, ASSOCIADOS D1!:STE SIN-
que lutou ao lado do Ma- André Nilo Tadasco DICATO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-

DINÁRIA QUE SE REALIZARA' EM NOSSA SÉDE
SOCIA4_A' RUA TENENTE SILVEIRA -15 EDIFICIO
PATHERNON, NO DIA 11 DE FEVEREIOO DO COR
RENTE (QUINTA-FEIRA), COM INICIO A'S 19,Uü
HORAS, AFIM TRATAR O SEGUINTE:

, I - Discussão da ata� da última Assemméia Geral
II -- Qua) a atuação da Diretoria na eléiboracão do

Salário Mínimo.
.

.,�,
o

III - Aumento de salário, ii

, CONVOCO A PI{ESEN1'E ASSEMBLÉL'\ A' RE-'
QUERIMENTO DE 50 ASSOCIADOS, COM . O DI
REITO QUE LHEs....CONFERE O ARTIGO 28 LETRA
B, - DOS NOSSnS ESTATUTOS.

.

EM ATENÇÃO AO PARÁGRi\FO 1° DO f P'�-

GO 30, DOS !j�' ES!EATUTOS NÃ(l
. SEGU1\l'J;>A e.r -:XO,

' . ,

� " de H·

o l!:STAlJO
. i

Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 1954.

que nossa jovem havia ti- Acham-se abertas a par
do muitos noivos. Seu pres- til' de 1° de Fevereiro a 31
tigia estava abald� e êl:s, I de Março do corrente ano,
pensavam dela, coisas in- na Escola de Aprendizes
gratas e injustas, porém, Marinheiro� de Santa Ca
aparentemente justificadas. tarina, as inscrições para a
Entretanto, muitas de I matrícula d� candidatos a

-suas amigas já se haviam AprendizesM;;inheiro, nas- .

casado e outrás estavam a cidos entre 2 ele Fevereiro, INÍCI� DAS AULAS: dia A de março,
'

ponto de fazê-lo. de 19t::3 e 19' de F .

. MATRICULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. SO-
" everelro t

.
.

d 14' h
-

I
men e para .malOres e anos, que ten am ocupaçoes

de 1938.. ' durante o dia.
As informações poderão EXAME-DE 2a, ÉPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro,

ser prestadas na referida
.

F.XAME Dl. ADMISSÃO: Dias 18, 19, 22, 23 de

margura: - "quem me de- Escola, Prefeiúlrat",; Capita- feverFe}i_ro:_ n, 1" '10 -d' f'
- '.

ra ter um noivo"! .'
-

. orlanopo iS, 'e' . everelro de .1954
l�la dos Portos, su Delega- L

"

S B _do �

T
'

d d
Esta 11'"a-o d .

lUZ , , a 1"1.n a e
": eve serVlr cias e Agência�, Diretor

'

p a r a muitas mocinhas _

cheias de

predi.cados.porém, A te.nr.a"'"o'.levianas no proceder com �
os homens, pOlS as lmpres- Casa de família, aluga-se
sões de moças namoradei-I quarto

com café pela ma

ras -são desfavoráveis ao nhã a rua Conselheiro Ma-
casamento.

.

fra' n. 93
.

ANO LETIVO DE 1954

Assim se explica que ela,
a quem aparecera tanto

pretendentes, pense com a-

no PassadoH,oje

V;IVER! MORI.ERo
O�oende do �Inguf. o ungue é " vide

T<,nifique-se cO.m SANGUE
NOL que contém excelentes
elementO.s tônicO.s, tais cO.mO.:

Fós�O.rO., Cálcio., VaBadatO. e
Arseiliato de Sódio., etc,

isto é,' enganando-os com

Curso Pa'rlicular
«São José)

vár.ios p;r.etextos, acompa
nhava-' o' seu "noivinho"

ne�sas e:scapulidelas.
A experiência não tardou I

em

.

demonstrar-lhe algo
desagradavel. A liberdade I
de qu� disfrúta�1' as noivas "
na América do Norte, de
acôrdo com o que observa- CU1'SO con'espondente aos Grupos Es,colm'es
mos nos filines que lá �os .

.

',"
enviam, ob�aec�,�seil1 dÚ':'i- "Prepara álunos para:"os exames'd� .âeainissã� aos Gi-

l t" 'd'
naslos,

(a, aos cos umes regl ' o P f Id 10 o
.

1'0 essora os e 2 anos.....;. Slia, Alaíde Sardá
por uma organização social Amorim:
diferente da nossa, pois tra- Professora dos 3°, 40 anos e Curso ,Médio"':: Sra.
ta-se de outro povo, . com Maria Madalena de Moura Ferro. -.

educ!lcão e normas distin- A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fe�ereiro
tas, o,nde o prestl'gl"O d I

em. diante de 9 às 11,30 à rua �aldanha Marínho,. 34,
a todos os dias úteis. .

.

mulher está amparodo por
,

Início das aulas, Dla 4 de março,
rigida !egislação. Tudo isso "Telefone - 3,737: .:

Diretora: Pruressora MARIA MADALENA DE
,� MOURÂ FERRD

..

CUItIT'1IA lEUCI""'.., PRO.fi.lI",

comprovou· a n'ossa jovem
quando o rapaz mostrou as

"garras", , .. transparecendo
suas �erd�deiras intenções,
E assim terminou o tercei-
ro namoro, 'Curso primári? - Equipal'ado aos· grupos escola;-
Pensarz.o as leitoras que;

res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER· .

t d !', t
. d' 1-:- abertura. das aulas:" 4 de marçb � iníe.io da matrieu

'cnm o os eS cs esenganos l'
'.

10 d f
.

d 9' 11
.��'

'A • • I
a: e evereuo, as' as Rua: Visconde cl ....

e expenencJi.lS a '101:,sa JO- Ouro Preto, 123, ._,'.

_______.......__,;.;..-.....,.�,;----_o:

Humanidades A .t.-- 91Curso São V,CP" f'f)) - Il .., de Pa-01a
CURSO. BOSCO

(Reg. 110 DepU1·tam.ento de Educação)

5

Distribuidor

C. ltAMOS SIA

Comercio - Transportes
R,ua' joio Pinto, 9 }t'polt.

'alunós será -iníciada
no dia 11 de Feverei-

1'0 e estará aberta até

o dia 13 do mesmo

mês, das 8 ás 12 ho
ras,

5 - :F'óra dos' dias acim�l
-- esp�cifica'aõs não 'se
rão atendidos os pe,
didos de matrícula

1 - As aulas terão início

no dia 4 de Março
2 - As matrículas dos alu

nos que frequenta
ram o Jardim de In

fância em 1953 serão

realizadas nos dias 8"
9 e 10 de .Févereiro,
das 8 ás 12 horas ..

··

Os Pais que não re-:3 -

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,.E. da Trindade

ma, após o inicio da Diretor

, ..

'r�ceUo do Ola
�AR LIVRE E RESFRIA-

DOSCOCEIRAS

Siíldicaj(j dos ElIJp .. 0,0
(om. de Florianópolis

MATRíCULA: Durélnte o mês de j�nelro. na
'iJ'aria Lícler --

r f�ua Térient� SilVê:ir,,; �'-'"
'

',-

INFORl\1A':OES: Telefone:
-" �"",.\ i'""

�!;,i��'���i�����

11;". ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• o ESTADO

/

4' "é.u aqo"ique �a�c� 'O 30'0, aniversário da ativid�d� �umercial em FlurÍarópulis da,�rma
,/-

, proprietáría de IV MODELAR, e como InICIU das eomemoraçoes que serao
.

"
' diversas, está sendo realizada

'

... �,'

'-'ma 'l"Sfande venda e5pe�cial de Verão
,._!-

• •
•

COM OS SEGUINTES DESCONTOS: I.

10·,1�
,15·I.c,
15·r
20:,.
251.

/

,

em maillots -- shorts -- calções camisas -- calças sport -- ternos de verão

em todos 'Os lindíssimos vestidos de algodão, linho e seda.

,

110 magnifico estuque de blusas e sáias de aI godão, organdí, linho, seda, renda, etc.

C�l1 todos os maravilhosos tailIeurs de linho 'ou Ionite.
'

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

decisão de acabar definitivamente com a secção de sedas. , ;

-

DE 1'0 A 30-DE MARÇO:
,

Venda excepcional de 500 conjuntos .de col-.
chões e travesseiros DIVINO com 100/0 de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!

DE 1'0 DE ABRIL A 30 DE JJ,JLHO:
, 'A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO-

I

DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO· JÁ ENCOMENDA-
DAS..

'

---- ...:...._------

_
No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Max

Schrarn, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
No programa: e Palhoça.

-

,

Noticias da Semana. Nac�1 ,JLOTES E TERRENOS A' VENDA:

Preços: 7,60 _ 3,50 Barreiros, Rua P-edro DEmoro, Bairro- N. S. de Fá-

Imp. até 14 anos. tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris

tina,-José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina.

'mobiliária - e AgeD(:iame�DI'91
Cab1o-l. A� c.�ITZ

Cary COOPER � Made
line CARROLL em:

o GENERAL MORREU
AO AMANHECER

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
ESREITO _ FLORIANO'POLIS

CASAS A' VENDA:

--

-

E D I T A L

No. programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 3,50 _' 2,00
Imp. até 14 anos. ,

As 8hs.
OSCARITO em:

E' COM ESSE QUE EU

VOU

N� programa:
,

Cine Jornal. Nac.

.....

Lptes a venda Peça hoje mesmo informações' a

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

ATENÇÃO:
Em virtude da Grande

Falta de NiqueI, a EMPRE·

Inscrição: de 10 a 15 d-: fevereiro.
i

Realização dos exames: Última, dezena de fevereiro.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

• w. _

, '

MATRICULA' AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
�

DE CONTABILIDADE'
\�'�1'

, . ' .. ', "D,uranie ,o ln�s de feyere�rQ.,
Início das Aulas: 10 de marco. .

Informações: Avenida HercíÜo -Luz, 57 - das 17. às

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADü

Maternidade Dr. Carlns rh!�d�;� I
Correa CIDAD-r:' DO vA'l'ICA--1

NiJ, 8 ru. P.) - o Vati-

(DA ASSOCIAÇAO IRMÃO JOAQUIM)

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

sal, com as seguintes peças:
JUIZO DE DIREITO DA' p. vindouro, ás 10 horas, no dois guarda-roupas, uma

COMARCA DE TIJUCAS local em que se realizam as comoda, uma penteadeira,
vendas em hasta pública, dois criados-mudos, dois ca- tdeterminadas por êste Juí- bides, dois tapetes, Ven- _

zo, á porta do edifício da dem-se, 'ainda, uma sala de
Prefeitura Municipal. Des- jantar constante de mesa A 'firma Andrade & Koerich, proprietarra da Em-

I crição e avaliação do mo- elástica, bufet, cristaleira, prêsa de Transportes Rodoviários "EXPRESSO FLO

O Doutor Clovis Ayres vel que será levado á pra- seis cadeiras, um tapete RIANÓPOLIS" com séde nesta Capital' à rua Conselhei

Gama, Juiz de Direito da' ça: - "Um carro de mo- grande; uma sala de visitas
tO Mafra n" 135, e Agências em Curitiba e São Paulo,

Comarca de Til'ucas, do' Es-,' las, com" quatro' rodas ,fer-, f
.

miada, ao Sindicato das Emprêsas de Transportes Inte-
• com grupo e.st� .ano e tape-

, :'es(aduaf de Carga do ]\stado �e. São Paulo, com�ni�a
tado .de Santa Catm�ina, na radas de borracha, com co- te; um escritório, constan- as praças .onde exerce a sua atividade que, a partir
[orttu: da lei, etc. . . berturas de oleado, para te de duas mêsas, duas ca- do próxúno. dia 15 de Fevereiro corrente, vigorarão os

dois animais, tipo "trole", de iras de braço e um guar-
novos ,preços de fr.et�s e condições de transporte, cons-

F', S b o pre avaliado por sete mil cru- d' li
tantes da: Tabela abaixo exposta.

• az a er aos que - a- lV1'OS. Os motivos que levam a firma a modificar a sua Ta-
sente edital virem ou dele zeíros (Cr$ 7.000',00). "E Vêr e tratar, à Avenida bela de preços, decorrem, necessariamente, da elevacãô
conhecimento tiverem, ex- para que chegue ,ao conhe- Trompowsky nr. '56, das do custo de�Õj)'tH'ação dos transportes rodoviários �m ,

pedido nos autos .. número cimento dos interessados e 14 às 22 horas, até o próxi- l':azã� dos preç4s.at-Bais; dos combustíveis e lubrifican-
--------.------

,

-:'"seÚ�l'ltá 'e' sels�"-de''lÍ....ão exe- nínguerrr possa 'megar'igno- -

-di 25- ii F'
. -.' '-" '!íeS',hq�ídos;",'''d'tt'S�'iJtttdftdes -motorizadas, 'peças e âêessô'_:' .-. r_....,__-------.----_.---........".....--......-�...

cutiva movida po� Braz rância, mandou exgedir o

mo la e everelro. cios mecanicos, .cujl:(�mporiação está sujeit� a agio cam-'

'I
BANCO d CDii{'ITO tiO'''!.''U'LA'"R

Ir
'

d'

a,
ia.�'.,.e dos aumentos dos

trib�to,s
e dos reajustamento de '. 11 e �tu I

. ,T ,

'.

I
'

Joaquim Alves contra' José presente e ital que- sera a- 1 t AGRlftOlA I'

A
,:1 ar tOS,. e c.

,\
� I ,

,-
,

"

I
Erbas e si mulher, que se I fixado n� sede dêste Juizo, go r a,

•

Saogra ,Assun, exubc rantemente provada a necessidade de' -: .

U

'processa perante êste Jui- no lugar de costume e, por .ún ipequeno 'aumento nos preços dos frétes, espera a -,,:., Rv.o: ��.,o, 16 _

..,

zo e cartório do EscrivãoJ cópia, publicado uma vê� depois de chorar irma Andrade & Koerich continuar merecendo a mes- f'LORlANOPOLlS -5t6..e�l6.rlnó.

que êste subscreve, que a- no jornal "O ESTADO", de ROl\/f A 8 '(U P) N-
ma preferência dos seus dignos distintos clientes, com os

�,..." ..
- ao ;eus antecipados melhores agradecimentos.

tendendo ao que dos

refe-I
Florianópolis. Dado e pas- chora mais a Virgem de 'Florianópolis, 6 de Fevereiro de 1954

�'ido autos consta, por des- sado nest� cidade de. Tijll- Pôrto Empedoc1e, como a

pacho proferido aos 26 de ,cas, aos vinte e sete dias do Virgem de Siracusa de que
Tabela Carga geral pesada Lotação

jarieiro de 1954, a'utorizou mês de janeiro do ano de é uma reprodução.". -

'\.. b l'
São Paulo a Florianópolis Cr$ 150 Cr$ 130

a venda, em uo'lsta pu lica, mi nove-entes e cincoeníz Agora, a Virgem 'de -;, , ,

- Curitiba a Florianópolis Cr$ 1,00 Cr$ 0,80'
(10 moveI abaixo descrito, e quatro. Eu, (a). Ge1'cy Pôrto Empedocle come- São Paulo a Belo Horizonte Cr$ 1,50
com sua respectiva avalia- dos Anjos, Escrivão, o dati-

çou a sangrar. Observa-se, Carga procedente' do Rio de

çâo, pertencente aos exec\)-!' lografei,_ co?ferí e subscre- efetivamente, que os dois Janeiro - acrescimo

d
' 1 do

,

( ) Cl
. AG' " Frete mínimo São Paulo a

ta os, que �era eva o a i VI a OVIS yres ama dedos da Virgem, coloca-
D .... Florianópolis Cr$ 30,00 ,Oportunidade especial 'para aquisição, com -grande

público pregão de venda e - Juiz de 'ireito. Eostá dos sôbre ° coração, estão Carga volumosa _ taxa es- :facilidade, de Uri.1 esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
-arrematação; a quem mais conforme o original afixado manchados de sangue fres- pecial - S. Paulo-Fpolis. Cr$ 2;50 Lugar alto e saudável, e toda fadlidade de conducâo,
der e maior lanço oferecer, 'na sede dêste Juizo, no lu-I :0. ' Taxa de expediente Cr$ 6,00 _ Sêlos da Lei Pr.iviligiada localização, nas PROXIMIDADE.;S DO ES-
acima da respectiva avalia- gar de -costume, sobre o, As Pl'imeiras manifesta- Seguro à parte - Tax� ad-�alorem será cobrada sobre TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização

ção, pelo porteiro dos audi- qual me reporto e dou fé. c

ções lág"ünas .da, 'Virgem de
) valôr declarado, na base de Cr$ 2,00 por. 'mil .

-imediata.

O Escrivão:
IMPORTANTE - A Emprêsa -reserva-se o direito,' _

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANT�St'óriGs, (',1 quem suas vezes Data supra. PÔl'to Empf'doc1e datam de .le segurar toda e qualquer mercadoria que lhe seja' NAO PODEM OFERECER AS .MESMAS VAN'IA-

fizer, no dio 10 de março GeTcy dos Anjos. 21 de novembro último, .:onfi?da, salvO' ordem expressa do cliente, por escrito. IGENS.. : _
' ,

época em que o sr. Titta .\J.R - A presente tabela aprovada pela SETICESP foi Peça hOJe mesmo mfurmaçoes �
,

Castiglio,nej' q�e a, co,mpra-
pY.blicada no jornal FOLHA DA MANHÃ, de '

São .Paulo nO 9154 em 28-1-54.
l SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

Mt·Dt·sterl·o da M '. h ra num bazar em conse- , EXPRESSO FLORlANÓPOLIS LTDA. (SUBRAL)
ara0 a, toen'iá de uni ';"nho, ha�ia , .

CAPITANIA �sDPU:. :,;m:ro�ndutor Moro�ls: ,:��::��C::��n;:::�� PÁ,I' 11',
"

"''',
, ,'c''O '�. ,i E'acritcóraiod:EedmüfCI�oaSãod'Jeorg,ec',:oalma4e-rcFo,onoe: 2_d1_e9_2.TOS DO ESTADO ,DE I ta, Segundo CondutQr Ma-, (omparecem à casa dõ' sr. • ,I iii

SANTA CATARINA I quinista, Segundo Condutor' Castigliol'e, para ver e

1/ II' Motorista, Patrão de Pesca, I ,'onstatar o novo m'ilagre *' f
../

......"'�j';,'

:- E X A M E S
, I Carpinteim Naval, Atalaia-, dR ViJ;gem de Pôrto Empe- - - 0UIIAIfTE TODO DItA S t C'

-

t
· '

_

i. De or:dem,do'sr. Capi- (!O�, lviestre-Ama�or, .serãoI t.lücle..�,
. _. /" l"�'

I
-

nos .,VAPCJOS ao a a arlDI
t;:\o de Mar e Guerra RUY pl'estados nas Capltamas de -�.'"
GUILHQN l'E,REIRA DE Port�s de qualqu�r classe e

IV'encle S'. �.' D�"�, �,__ ''*
A V I S O

JVELLO, :Capitão dos Por- ',)as suas Ddegaclas. -.� ., �. I

(,S, levo ao conhecimento 3. ,As instruções para os um terreno de fachinal com � �
...,

"iIIl�' � &: � EXAMES DE AOMISSÃO AO CURSO COMERCIAL

dos srs. interessados, que as E'xames do Pessoal da Ma- uma, área de 5.000,000 m2. '7JI,., .

BASICO

inscrições pa,ra o próximo rinha Mercante, a que se tendo um pequeno engenh.o
período de exames do pes- rdere o aviso 3.122, de 24 de serra, madeiras de lei e

soaI da Marinha Mercante, Lle dezembro de 1951, com de qualidade, um pinheral
serão àbertas durante o cor- as alterações introduzidas para corte, 3.000 aproxima
rente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, de 2 de damente, boa pastagem pro-

'exames entre 10 e 10 de fevereiro de 1953 serão vid� de água abundante,
março. prestadas aos interessados terr�no de, planta cercado

, 2:Somente os exames pa- na Capitania e suas Dele- em parte, casa 'residencial
ra Prático, Prático Auxiliar, gacias. ,confortável com agua en

Praticante de Prático, Con- Pôrto de FloriaIaópolis, canada, situáda na Colônia
, ,

ferente de Carga, Mestre de em 10 de fevereiro de 1954. Leopoldina -' Alto Bigua-

Obstetrícia 'Ginecologia Cirm'gia'
Completa assistência à gravidês e ao parto, trata

mento clínicos e operações de senhoras, com h.ospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe.

'cano anuncio LI, oficíalmen

te, que Sua Santidade, o

Papa Pio XII; experimen
tou, hoje uma ligeira me

lhora, embora seu estado
continui send� débil. No I
Vaticano, foram iniciadas

preces pelo restabelecimen

to do ancião Pontifice, ora

ções que se repetiram pelos
mais remotos confins do'
mundo.
'As preces pela saúde do

Papa não foram pedidas pe

lo Vaticano, pois isso teria
significado um agravamen
to de seu estado, senão, que '

Ioram gestos espontânéos
dos cardeais e dos fiéis, que
agora acorrem em grande
número às igrejas, para

Implorar pela saúde do Pa

ra Pio xn.

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

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
'eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema
,

turos,

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangue, urina, �scarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstico do, câncer feminino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE
SIA POR GASES (Foregger)', -

O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PARENTES EXTERNOS ,NO' PE
RIODO DE 8 ás.Tl e 14 ás 17 horas.

'Vende-.sc'
--,---------,

E I LT AD

EDITAL DE PRAÇA,
COM O PRAZO DE TRIN

TA DIAS

Pequena Cabotagem, Con
tra-Mestre, Arrais, Primei
rrr CohdutbI" Maquinista,

Nelson do Livramento çu.

Coutinho � Escrit,u�á:tio, I . !rata� .
com.o proprietá-.

'classe "G" - SecretarIO. no - Wlhbaldo Deschamps.

\

7

'\

VIAJ� CONf"O'QTAVtLMt:NTt:

·,������8cf�ll��
,. ''"l

. i

---:-� �-----------------

Comunicavão
àPrava

-0-

Fone: 9-p L-96 -=- Atende Rápido RIOMAR
, End. Tl!legr.: SANDRADE

(Agências no Rio -de Jall.eiro e ertÍ Belo IIorizcnte com

tráfego mút'Llo at2 São Paulo com a Emprêsa de Trens-
�,

portes Minas Gerais SIA.)

Expresso Florianópolis
de

l\NDRADE k KOERICH
Transporte de cCLrgas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: ...:_ FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
,End: Telegz.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.4venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End.-Te]egr.: SAN!J'IPRA

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

Cr$ 0,60 Cr$ 0,50

------�-----------. •• ---- __ o

Terrenos na Vila Florida
, (Estreito)'
MAGNIFICOS LOTES, COM 'FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO $EM JUROS

Insérição: de 10 a 15 de fevel:eiro.
Realizaçãó dos exames: Última dezena de fevereiro.

Escola Técnica -de Comer�
cio SeDa Pereira

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
,

•

4 -/
Inscrição: de 10 a 15 d-'�-fevereiro.

Estreito básica: 2a quinzena, de fe- Realização dos exames:, Última 'dez(:!na de fe,vereiro.
Inscl'ição aos exames ,de vereil'o.

admissão ao básico: 1° a 15 Informações, inscrição e· MATRICULA AOS CURSOS BASICO E TJ!:CNICO
de fevereiro: matrícula, diàriamente, na DE CONTABILIDADE
lVIatTícuI� aos' básico e S�c�etaria dti'Escola, das 18

.

contador: io a 28 de feve- às 19 horas, no edifício do
t·t:!Íro.

Exalnes de' admissã�

�urante o mês de fevereiro.

Gr�, ? Esc,,ol�\ "Jpsé .Bo�-_I'ao teu);:"; no ,��TREITO.
das Aulas: 10 de-'p1àtço.''-, "

,

Avenida Hercílio Luz, 57 - das F à�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



""': T O' L,'I:C E'�I _.

tecendo encomiásticos (nã� confundir' com'
......I!!I••MJIII encomendados) aplausos ao notável -trabollu» ju-

.

'; rídicoi'que diz ser recur.s.o udenísta contra a anu-,

10 d F·
---

:--d .1.954 \ laçãó do pleito de Turvo, dolosamente fraudado,Quarta-feira, e, everelro e .

t d
' _

fiei 1
.

�
'. "

_ I.um escreven e o orgao o ICla arra11J.ou assun-
,

N C
A

de T b'
- to, ontem, para encher duas colunazínhas,

. .'<8' amara. . u ar·ao ,Da_ inexistê�c�a do que chama recurso de
. apuraçao, concluí isto; 1

"Uma vez que- tal providência escapou à '

sabedoria do Legíslador, ela não pode ser intro
duzida em consequência de um interesse parti
dário".

Estranha e sesquipedal afirmação! Segundo
ela, se ocoresse, como ocorreu em Turvo, que a

fraude somente fôsse descoberta ao final, quan
do já apurádo quase todo o pleito; a Justiça te
ria que cruzar os braços e proclamar o resulta
do criminoso como o resultado oficial!

Sabendo e vendo o processus da fraude,
ainda assim, segundo o jurista palaciano, a única
providência da Justiça seria lamentar que a

fraude não fosse descoberta antes! E o único
meio de os partidos defenderem seus direitos se

ria o de, ao início da apuração, interporem re

cursos preventivos!
Essa exegese, bem como a de que, contra a

,fraude, não se deva admitir
.

remédio legal, a

qualquer tempo, é insustentável diante mesmo

de decisões do S. T. E ..

O bom senso; antes até dos principios gerais
do direito, manda ac�lher tais recursos.

.
.

Não se trata, como pensa o jurista rosado,
de introduzir inovação na .lei em consequêncía
de um. interesse partidário. ,

A captação da vontade popular, expressa
com absoluta liberdade, não é apenas um inte

.

resse l)al·!idário.
E' muito' mais: é o fundamento da: democra

cia e é'a razão toda' da justiça eleitoral.
Se essa justiça se mostrasse inoperante para

garantir pleitos livres, que realmente interpre
tassem a' soberania popular, a sua razão de ser

desapareceria e o próprio regime pereceria,
A lei não pode receber aplicação absurda:

Afirmar que, por falta �e recurso parcial,. não
se deve conhecer da fraude eleitoral, somente
descoberta afinal, será extremado apego ao tex
to legal, sem acolhida ao seu espírito.

'

Será sacrificar o niínus ao ,majits. Se a frau
de estiver 'co:r;nprovada, a justiça eleitoral, mes
mo sem recurso algum, dela deve tomar conhe
cimento ex-ofício; porque essa justiça não de-

- , fende interesses de partidos.imas assegura a per
'). t �' mánêncía .da -democracía e, como tal, o' poder'

'que, todo, 'êle, em(l.'I1a, do povo e em nome dele e-
exercido. .,', '

Um poder, por menor que seja, sendo fruto
do roubo eleitoral e do esbulho, jámais poderá
ser confirmado pela justiça, se esta está conven
cida de que êJE;! não exprime a soberana vontade
popular.

O jurista da U. D. N., asseverando que me
ra questão de forma anula a soberana popular
e neutraliza a ação moralizadora da justiça, es
creveu grossa e descomanal tolice!

dinheiro, para as próximas
eleições. Daí os córtes (fu

O Major Cantídio No- mo após 1934, as polícias le- nestas) no orçamento para
gueira Sampaio, responden- sadas: ab:ibuições que deve7 a corrente exercício. Pre.
10 a' um. inquérito institui� riam ser suas, exclusiva- judicando seus colegas (co
lo pelo vespertino paulista mente suas, tão suas que sO-' mo assoalha o sr. Fernan
'Fôlha da Manhã", conc�- mente a si atribui, a Cons- do Melo) e sobretudo, 'aE
deu àquele jornal, brilhan.:. tituição â,a República, essa várias repartições, que es- \
te entrevista que foi trans- missão, continuaram em PQ- tão' Se debatendo (quasi as
crita no número 30 da re- dcr aJheio., 'íxiadas) com mlseI;"rimas
vista ,iMilit�r". Nessa en-

_ Alguns, miliçianos de es- :lotações. Êsse o cartaz (ne
trevistá, respondendo ao cal, perCEbendo o longo al-\ .

�ativo) do homem-forte da
:_

"� T.odo indivíduo é vÍti· item que pergunta se podem �ance da: missão que se lhes Ioáia. O sr. Fernando Me-
Há dias, esse Jornal já sé * t,. ma da hel:edita'riedade. existir �utras corpoí=ações, cOI}Iiava, movimentaram-se lo, credenciado como o

referiu ao caso e não se to,'- Todo individuo _é escra· além das Polícias Militares, promovendo titânicos esfor- maior criador de casos do
na' ,kmais que volvamos :w� v.o de complexos, é gover.. com a missão de manter a

j ços no sentido de modificar .. tual govêrno. Centenas de
assunto, porque dele depe'l- nãdo 'pelo inconsciente, é -,)rdem e segurança públi-; a_ orientação e a mEntalida-' jares conheceram a fome e

de o b0l11 andamento do ser· um produto da sociedade cas, respondetl aquele bri:-I.:le. reinante, reestrutura?do i nEcessidade, 'com as suas

viço de luz. em a qual pulula," é um Ihante militar e advogado, em modernas bases as orga- transferências absur das.
O serviço de ligações e re·· demento' anônimo �o me:o que é também vereador por, nizações milicianas, afim de Com as perseguições mes

};gações, dormem ou se não das grandes forças de que São Pa�lo, que "a existên., lue, Enfronhadas nas múlti- luinhas, de que foi, por
cormem, ficam mofando, O participa".;. cia de outras corporações se pIas especialidades das difí- .

sem dúvida, um titã. Sem
pessoal do serviço está ex- Em todas ,as esféras a tradqz por uma flagrante :eis e complexas funções de ,)lhar as consequências, frí
lenuado. O material anda 'Endênclal é uma só: - a- transgressão ao artigo 183 !_)olícias, estivessem, ao se- 1mente. Extravazando o

tscasso. ;:,r�miação. Agremiação pa- r da Constituição Federal", 'Em chamados para assümi- ódio 'recalcado, de-que se

dronizada, subordinando a esclarecendo mais que isso ,'em os novos e�cargos, em fizera um dique,. lanhado
Os operários saem para o iniciativa individuál à dire- importa em "repartir uma' �ondições de' desempenhá- }or extensa_ fenda. Nada

/ trabalho e os carros trigono· (;,ão dos grupos, das organi- competência que êsse mag- os com destacada eficiência. mais! O sr. Olinfo Campos,
céfalos pifam em 'meio da tações. no diplo�a assin�)ll às polí- rodavia, tais esforços, se. fleugmátiéamente, assina
vi�gem. Pára tudo. Cad, Ao homem de bem, ao in- cias'militares". Ião foram de todo anulados, papéis, despacha o expedi
vez" pior. Cada vez mais

I
Jividuo de carater, incum- Realmente, frente ao tex- :oram gran,demEmte preju- 2nte, fuma os seus' charu

embaniÇ'os. be, n� 'aproximação de no- to constitucional, somos 0- licado:;; pelo',medo de retró- tos e. .. pronto. Iá o sr.

Dizem que brevemente. vas eleicões, descobrir-se no brigados a reconhecer se- �rados conserv�dores, pelos Luiz de Souza, da Seguran
ema segunda sub estação �11€i(]' dêsse amontoado de' rem irregulares, por alheias interesses subálternos de ça Pública, nem as portarias
'Estará de viagem ,}� São' '(,;�stáculos, par� cUl11pfir, I já que ,tnex�stentes na

M.a�- :nvetcrados comodist,as e assina! O leitor incrédulo,
Paulo para esta Capital. , de., cabeça erg�Ida, o seu na Cm ta, todas as demaIs pela miopia daqueles que que indague dos subalte'r-,

Estamos de mãos pos�as, dever, face ao voto consci- polícias: I não queriam se conJormal', nos, da surete catarinense.
Cirando, para que a graI!de pnte..

, �'.' r _ ��nsagl'ada no estat�to de que polícia deveria ser Com que roupa, pergunta
,: pezada com'pôsi-çãó êlétri- E', u.!TI apelo aó� valoI:' da

I
maXlmo que rege a Unrao, polícia mesmo. Daí, isso que mos, vai essa gente enfren

ca chegue ao local em boas rersonalidade... responsável única pela ma.::. estamos vendo: multicipli- tal' a simpatia do el�itol'a
condições. Isto, Porque, pon- ,

E' en�orajamento aos de- nutenção da""?rdem públic�, dade de organizações poli- do rio próximo pleito de ou

tes e pontilhões pelos quais siludidos ... '

. I à polícia militar cabe não só i ciais, gerando confusão de tubro? Já pensou nisso o

tem de Plilss�r, à vólumosa .

,E\c�pvic��?; no e.�-ercício j a. ex:_cução, mas ta��ém a

I.,tr�buiçõ�
e competência, e sr. Governador, dono (ho-I

'�nrga pevem estar daquei� do vow ... '�o devendo ser dlreçao e a superVlsao de aSSIm retardando o progres- je) da_. V..D.N.? Pergunta-:" "

."
.

jeitinho. J\rendido.;' mes�o a peso de tudo quanto ao polici�men- so das verdadeiras ihstitui- nlOS (por perguntar): Com
Nã� sabe�o� às provÚlêrÍ,. (�l,il'q,·'po;r 'que;'� mandamen- to se referé; Isso; porém, nã� ções de polícia. que roupa, hem?

dás' que a"respeito :"e�ta.rá, Lo:éivú!"ór, . Y'�..
�

aconteceu .. Viram-s�, mes-' ..

S. SURI ........

NOVE A'ZERO!·
Tubarão .; ( O ESTADO) _ 'Eteição

Mesa da Câmara este município teve seguin
te resultado: Presidente _ Idalino Fretta;
Vice-presidente _ dr. Firmino Coraeiro; 1.0
Secretário _' Leonel Costa; 2.0 Secretário -
Paulo Buss. Chapa pessedista venceu por 9
votos a O.

N. R. Como é sabido, em ",Tubarão,
em 1950, a U. D. N. coligada empolgou a si-'

,

tuação municipal. Agora a situação política é
a que o-resultado acima demonstra: o partido
do govêrno está completamente, dismilingui
,do. Os udenistas pararam com o prefeito, tam
bém abandonado pela maioria dos elementos
que lhe deram a vitória.

'

._._------

o Trigonocéfalo " I
, da . Diretoria mais

ula vez, pifou'
Mais uma vez pifou... ),mando o nevorsíssímolou

ora, que 'havia de ser senão,
.

-inho chefe daquele serviço.
aquele trigonocéfalo . (carrt- .�. ralvês encomer�dan�o sebo,nho de brinquedo de cabeça para passar na madeira apo

triangular}, que a teimosia! d"Ecida, para que a coisa
.

do sr. Diretor da Direto:ria-l-,�e;;lize mais 1 ápídamcnte
de Obras Públicas faz rodar

I
ou então, uma boa quantí

dia e noite .para atender o Jade de PI cgos. .. com.es

serviço de luz da' Capital, topa a título de garantia,
inclusive Estreito e outros Seja como f!)i",�vifi irial
distritos adjacentes> serviçoentregue ernmá ho-
Pifou- o trigonocéfalo e os ta ao ,sr.' Ent"r�s, q�e' afinal,

não sae:outros arcaicos e desman
telados carw:>s para o mes-

P.) - O encarregado ,de

Negócios do Brasil, sr. Síl�
via Ribeiro de Carv�lho, te-

O trocadilho póde ser in- t
rume, mas i:t:.�e é verdade (
que a coisa vni mal, vai i

A. S. F. 1

mo serviço andam por aí,
gastos, caindo nos pedaços!
As

.

reclamações que são

numerosas ficam por aten-

mesmo ...

der.

ENIR.EVISIAAs oficinas de reparos da
quelas e outras cfulnquilha-

WASHINGTON, 9 (O.pi::ls do Estado vivem asso

berbadas. Cheias de ferns

velhos, onde a gente anda

tropeçando.
O sr. Diretor, que anda ve uma entrevista de meia

pensando num ótimo e COn'

I
hora, no Departamento de

fartável gab�nete do' futuru Fstado, com o sr. John M

palácio das Úiretorias, dei" Cabot, secretário de Estado

Xl>. o barco correr e que até I adjunto, encarregado do�

por sinal de tanto correr já assuntos interamericanos.

canç�u como ��valo de éol'-
r ida na pi·sta .. �

ConstjtuiÇãO e Policia:

U Brasil Toma a Iniciativa ...
NOVA YORK, 9 (V.A.)

I
segundo se 'diz, � Brasil, de- I terças partes dos orgkis

- The Journal of Commer- seja que ,o Conselho Econô- mos da União Pàn-ameríca-
j ce" informou, ontem, que, o \nico e S�ci�l se instale, no' na sairia� da capital norte
Brasil, com apoio do Méxi- Rio ou SãQ Paulo: As ati- amerícana.v'A Argeátina -
co, iniciou uma campanha vidades culturais seriam acrescentou o jornal _;_ 'de

para que a maíorparte das deslocadas para o l\'Iéxico e acôrdo com o que se diz,
atividades da União Pana- assim o único' importante está pronta a apoiar qual
mericana, sejam transferi- organísrno da União Pana- quer iniciativa para deslo
das .de Washington para a mericana a ficar em ,Was- cal' dos Estados Unidos
América do Sul. Em despa- hington seria a Organização qualquer secção da União,
cho procedente de Washing- dos Estados Americanos. embora não seja nenhuma

ton, o jornal assinalou -que, Isto significa que as' duas', delas destacada para Bue-
------------------........--- --

nos Aires". O 'despacho co-

Flerianépells hospedà
t
menta que "a inquietação
reinante, ,desde muito, en-.

netavel cantor romantico tre os representantes latino-
'americanos pela concentra

ção em Washington pratica
mente-de tôdas as .ativida-

Desde ontem a imprensa so uma 'bela temporada.
matutina da capital registra O público de nossa capi
a presença' entre nós de tal terá oportunidade de co

des da União, vem adquírínAntônio Carlos, cantor de nhecer mais de perto a An-

melodias -ínternacionalmen- tonio Carlos, em um festival �o volume.

f A ,
1" d

l/te
amosas, no genero 1'0- que rea izara em um e

. mântico:' 'Inossos teatros. Até agora Os representantes .latrno
Possuidor de voz bela e apenas numa ligeira apre- amer-icanos acham que o

�

� perfeita 'dicção, Anton]«
I
sentação na Boite Netuno, Conselho Social e Econômi-

� Carlos diz melodicamente � nos foi dado a_g.uilatar. de (:0, se acha muito afastado
belos números.do cancionei-' seus inumeros méritos. àos problemas de que tem

ro internacional e em Pôr- '.' Estamos certos que o pú-
I

de se ocupar, já: que consi

to Alegre, de onde' agora "blico de Florianópolis, sem-
I
dera que os Estados Unidos

vem pará a nossa cidade, I ;:I1'e pronto a aplaudir valo-ll-I,ãO tem relativ.amente pro
realizou, com inteiro suces- res verdadeiros não vai Ia- blemas econômicos e s?ciais
� I zero restrições a ,Antonio € que o grosso do trabalho

TIM' I Carlos que possui qualída- se refere a questões a�r�-. • • )

I des para agradar inteira- sentadas nos países latino
. mente as mais' exigentes americanos. Argumenta-se

COM QUE ROUPA?' ! platéias. que uma capital Iatino-ams-
Falámos ontem sobre os: Os nossos votos de uma ricana seria mais propicia

3ecretários-ca��lidatos. Que I
estadia longa e grande su- para as decisões e acordos

,

I ."

poderiam apresentar ao pú- . cesso à Antonio Carlos. rápidos",
blico eleitor, corno elemen-!
to de sedução, êsses ponten
cialissimos cavalheiros?

.
O

sr.. �ayer, por exemplo, tem
a seu favor a criação dos

postos fiscais. As famosas

'barreiras que têm enervado ,

meio mundo. Lavradores,
produ tores, comerciantes,
industriais. Toda essa gen

te, guarda um (suave) ran-'
./

.

cor ao dito Sr. Bayer, o ar-

diloso inventor das casinho
'las com cancela, Onde até

um modesto pé de �lface,
paga trintâ cruzeiros de tri
buto! A preocupação cons

tante do sr. Secretário 'da
Fazenda é uma só: juntar

f' �
. O SINAL DO COMEÇO

As dolorosas derrotas sofridas pela U. D. N.
nas Câ�aras Municipais, nas eleições de 2 do cor

rente; .

em vários municípios dominados pela eterna

vigilância estão dando motivos para
t interessantes

cenas no Palácio. Ainda ali no Ponto Chic, o re

portel' ouviu o diálogo:
- Olha, Fulano, o seu lríneu quer muito falar

com você!
- E você disse que eu estava aqui na Capital?
- Não! Não disse nada, mas vou dizer-lhe que

transmití o recado!
- Por favor, não faça isso. Diga que não me

encontrou e que sabe que eu fui via
jar! Ele quer falar' comigo PQr causa
da eleição da Mesa da.Câmara. Assun
to besta e sem importância. " Eu via
jo hoje mesmo ...

E o Enedino abalou, para ir arrumar as malas
e meter as botas 'para enfrentar a estrada!

I

BUM.

GOVERNAÇO
Há menos de um mê:;, ali-1},o�Estreito, prOXlmo

aos,Barreiros, um gostosão, do Pitoco ficou vários
dias· interrompendo o trânsito, com o focinho metido
numa cratera perimetro-urbanistica.

Depois, ali na Prainha, um caminhão repe'tiu
a façanha, metendo-se num buraco, que nem crian
ça travessa. E lá ficou. Por distracão, o seu moto-
';ista, enquanto' esperava pela junt� de Qüis carrei
ros que lhe desatolasse o' veículo, leu três vezes um

artigo belíssimo do sr. Waldemar Luz, parente do
Pr�efeito, 'com este reconfortante título:' ""GOVER
NAÇO.

PELA".LEI
Diz o orgão sócio da Imprensa Oficial que os

novos municípios estão super-satisfeitos cqm a no

meação dos seus prefeitos, medida indispensável
para que possam orga!_l.i,zar com segurança se'tI. sis
tema de vida. Acredito. Mas, também já fui infórma
do, da consulta de um prefeito ao sr. Governador,
indagando sé podia baixar decretos-leis. Como a

resposta fôsse acertadamente negativa,' ele voltou
com 'este telegrama:�.

"Governador Bornhausen.
, Flo�ianópolis:

'Virtude resposta negativa minha consulta vg
peço Vossência obséqUio urgente nomear vereado
res para este mu_nicípio, afim regularizar' embara-
çosa situação". '\

Vamos esperar �gora pelas nomeaçõ.es ...

/'
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