
gre-so da excursão pastoral
ao SJl do Estado, informado
da saúde elo Santo Padre,
passou o Sr. Arcebispo a

Mons, Pro-Secretário de Es-

tsdo, o cabo-grama que ii
baixo transcrevemos, cuja
resposta dignou-se Sua San
tidace remeter logo na me-

"d '')0 de j ,

rana e.... e janeiro pro
ximo passado.
SirVO-I)1e da oportunida.

de p�ra levar ao conheci
mento dos que ainda tive
rem dúvida, que sempre

J?':.r!e�cí ao Partido Social

Sa Saintété três touchée

ARCHEVEQUE
CIUDAD DEL V,ATICA.

N"() - 9-2-54. .-'

_/
.

ARCHEVEQUE - FLO-
RIANÕPOLIS - BRASIL.

Democrático e continuo. fiel
<;0 Partido bem 'corno às pes
soas· das .minhas relacões\ �

que aceitarem a minha opiI -

niâo..
'_

prieres envoie ·tout coeur
"pasteur et dioc�se Befiedíe
+ion Apostolíqu

. rl'lONT1NI Pro-Secretário
(T;adução) - Excelen

tíssimo Monsenhor MON
TINI - Vaticano - Roma.
Regressando de Visitá

_ Painel, IOde fevereiro de
lrS4.'

dia seguinte:
(Resposta) - Cidade do

Vaticano, 9-2 Arcebispo Flo,
r: anópolis - Brasil.
Sua Santidade muito emo-

Acidentado. um
.

aparelbo 'da '48
em Nat,al

cratico.

o RISO DA CIDADE···

�'����I

Veja só! Dizem que-: .

estão brincando de
"bomhauseamento"!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2

M E O I C:O S .. I ADVOGADOS I O ESTADO

MÁRIO �E �ARMO I .DR. ALFREDO :DRA.WLADYSLAVA II DR. 'JOSÉ MEDEI- tReda���'�I�If��!�s?Ã� rue

CAN_TIÇAO 'i CHEREM

I
W. MUSSI

_ ROS VIEIRA Conselheirn Mafra, n. 160

"

- MEDICO -

,I,
» e

' I - ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139.
GL!NICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR ANTO-NIO DIB c, ',.' p' <i" I 1:'0 - It; J' _'
' Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS, '.
.

I a ixa
�

osta
. Cln' a ai

RAMOS. ,E
E di t 'd H

. II MUSSI
'

- .San ta Catar in a -

Doenças Internas x- ue ar o ospita .

._ .. '____ Gerente: DOMINGOS F. DE
COTIAÇAO - FICiAD0 Colônia Sant'Ana. '

� MÉDICOS'- ADVOCACIA AQUINO.
RINS - INTESTIl'\OS Doenças nervosas e

men-,
CIRURGIA-CLíNICA Representantes: _,

Tratamento moderno da

I
tais. GERAL·PARTOS

e
Representações A, S. La-

,

:
SIFILIS Impotência Sexual. '

I Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
Consultório - Rua 'I'Irn- Rua 'I'Iradentes n. 9.

.'

cializado das DOENÇAS DE
I. AD,:VOGl-\DO:. Rua Senador Dantas, 40

dentes, 0. Consultas das 15 às

19j SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapaní - fiO andar. ":;ONSULTÓRIO -- VISCONPll: DE OURO PRETO
nOnARIO: horas. métodos de diagnósticos e Causas' civeis e trabalhistas Te!.: 22·5924 Rio de ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

Das 9 às 11 e das 13 às 16 . �ONE: 3415.
. ,tratamento. 1- _

CONTABIL<STA:· Janeiro, RESID�NCIA -;; FELIPE SCHMIDT N. IIlI.'

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- ' Acácío Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda,
.._-

Te!.: Cons. - 3.415 - Ro;:;. 5'1,:;- Estreit�._
'

II no - SALPINGOGRAFIA i AS,s.�m,tos }iscais em geral. cR,ua Fo'
el ipe ode Uli_Veil'a, n. Navl·o-Motor' «,Carl�' Hoe.p.cke' ).,".- 2,276 - F'Ior iun ópo l is. lEL. - 624n. - METABOLISMO BASAL! Edif'ic!o "IPASE"-50 andar 21 ._ 60 andar.

'I

-- .....--.--------
-------- I Radioterapiap 01' ondas I' -'--.--:-----.-.----- leI.: 02·!}87e, -SaoPaulo,

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO \VEN- Ilclll'las.Eletrocoagulação. - I DR. MARIO LAU- ASSINATURAS
'.

RAPIDEZ -' CO�FC)RTO _ SEGURANÇA
PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Intra ',RINDO Na Capital Viagens entre FLORÍÀNOPOLIS e RIO DE JANEIRO

_ MÉDICO CLíNICA MÉDICA DE )'VermelhO. Ano Cr$ 170,00'
.

Escalas intermediár-ias em Itajaí e Santos, sendo

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua �'l:a�ano, I e Semestre Cr$ 90,00 neste último apenas pará o movimento de passageiros.
'

São Francisco de Assis e na I Cons\1ltól'io�· Rua. João n. 1, l° .andar - Edifício do DR, CLÁUl)IO No Intertor ,,-.,
.

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M� 769., ll\fonlC?I�. " BORGES

I
Ano .. , Cr$ 200,00 ITINERAIÜO DO NM. "CARL .HOEPCKE"

Janeiro Consultas : Das 4 às 6 ho- I Hoa-ár io : Das !l as 12 ho-
ADVOGADOS Seme�tre. . �"$ 110,00

.

Taoela d€' saídas prevista para JANEIRO e FEVE-
,CLíNICA GERAL DE. raso

. Iras - Dl�. l\1USSI.
D' I p.

Anúncios mediante con- ..RElRO de 1954'
D Ir::' IS I D 1; oro em gera, cecu rsos ,

.
'

.

ADULTOS E CRIANÇAS Residência iRua Esteves' as r o as L 10ras- ra... '. t" Q. '0 T'r ib 01
trato.

Consultór io : Av Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. '1
MUSS1. :l�el;'ln "'10 "'1\IP.lbemol �l dlln�: Os originais, mesmo não

. . ,,,. '. <euera to 1'1 una �ie eral " __

Vu rzas 2 -'- BIGUAÇÚ. I I· Resídência : Avenida Trom-
d e P. • •

I PUbhca,"dos,
nao serao devol-

C> ,

OLHOS OUVIDO'" .owsk 84 ,. l.! ,eCL.lSOS.
'd'

Herávio : Segundas e Quin- i'
- s - /ows Y. r:

ESCRITóRIOS,
VI 0"'.. _ _

tas-feiras das 8°0 às 111
NARIZ E GARGANTA ' I FI

.

'I' Ed'f"
A direcão nao se respon-

c �- "

,LI," I

1
orianopo IS - i I ICIO

,
.

'. "

. ir
.

I' vras Sã J
'

T' 12
sab il iza pelos, conceitos emi-

t( Óc .,
__ DR NEW'rON I ao orge, rua raJano,

.

t·.iI, '.
' .

d
R

. 1" L HtI'
,

• L'· ,1,u0" nos art igos assma os.
esiciencia - ux o e

I DR. JÚLIO DOIN .

,- �o andar -:-, sala.l.. ,. "'(�O_()""'(}_>-IJLA
- apt.: no TeI.:, 2021.

I
.

,

. D'AVILA RIO de Janeiro - Edificio
.

.'

-
_

VIEIRA CIRURGIA GERAL o Borba Gato, Avenida Antô- t..õ.a'r-maCI.aSDR. ,\VALMOR zo-l' Doenças de Senhoras - n io Carlos 21)7 - sala 100S. 1 Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

MER GARCIA 1���E�S-�I��I�i,���� proctolOgi�Iédic!letricidade D!1�-C·LARN6--"G. de Plantão
do Rio, às 7 horas

Dtp:omado pela F.a�uldade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor GALLETTI 6 Sábado (tarde) _ Far- Para mais informações dirijam-se à
Nacional . de Medlcina da Ex-Assistente na Policlínica M .. I 28' _ T t f . i

_ ADV"'GADO _

EMPR1!:SA NACIONAL DE !'TAVEGAÇAO HOEPCK
Uni id d d B '1

erre es n. e e one.
1 v mácia da Fé - Rua Felipe 'l 'E

mversrc a e o rasr
»: Geral do Rio de Janeiro, na 3307. nua Vitor Meíreiles, 60.Ex-interno por concurso da Caixa de. Aposentadoria e

'

Consultas: Das 15 horas FONE 2 468
Schmidt. Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Maternidade-Escola
'

Pensões da Leopoldina Ral- em diante.
< i.: .. 7 Domingo - Farmácia

IS
.

d P f O t'
. - Florianópclis -

.

Cl'VIÇO o
-

1'0. C avio lway e n� Hospital São João

I
Residência: Rua ,Vidal I da

..F.i0 - Rua Felipe Sch-
Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. . 1amos - Telefone 3.422. I '

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na-
.--.."'"'�.............. [11'.(',.

GUACirurg ía do Hospital cional de Saúde DR. GU�RREIRO DA 13 Sábado (tarde) - Fat-
r\., �tA

.

I. A. P. EJ���e�� do Rio de

10Ca,Osl1S1U2ltha,oSr.daisà.riamente das FONSECA Inlo.rmações �:5�iªModerna-�uaJoão v.,\J .... �
1.t!l1LÚ.

. .� ••

Mé�ico cdaori,:aod�ital de Bas. e 5as. feiras de 15 às �����!,�I:st�::r��=::�l , ujeis
. �o4 Domingo - Farmácia: i100 00 �JjI:" .:. . Cdm êste va.loll' V.S.

DOENÇAS DE SENHORAS àS'A1tSenhdoreasn' o RosPI't"l� de Lâmpada de Fehda -"Re- Nroa�rna - Rua João Pin-! �riP • :�::: : ,: Ab"i"Á urno. ContA que
'"

f t- V t t t \ I"
. . .. Ih" ..ender'6 juro eem-

-' PARTOS-OPERAÇOES Caridade, de 8 às 10 horas.
ra ar - er op1e rq e C. O 1(��1 or tõlll'l)ntrar�. nes

to
.. ,

.'" o
•
.' • . .

- penS6.00r
(' R J

-

p. t 16 Raio X, (radiog,rafia da Ca- 2' S 'b d (t d) e �

.011,,: \;la. oao III 0,11' , Consultório: Rua Vito,l' a olluna. informs,o{'''ij qlH \
tI. a a O' ar e --.,. ���ss�ªs�llI� ,

d 16 00' 18 00 beça) - Retirada de Cor- -. == - lev4"';' p<l. ...b SUb residê".
a,s " as , lVIeireJes, esquina com Sal- ,IeC't",,,it.a, �,àl'ii!mente e df I F81J'l).ácia Santo Aniônio -

,
,I d,· cióurn lindo e útil prese!')��

.

horas. - pOS Extranhos do Pulmão" e
danha Marinho. ' o�c(liato: I Rua João Pinto. umBEJ./SS/MO eOFllEde AÇO CROMADO.

Pela manhã atende Residência: Travessa Esofago.
diàl'Íamente no Ros- Receita para' uso de Oculos.

'

21 Domingo - 'Farmácia
- � ,

NCO' AGP.Y'ClRCUI"'!ChoJO·e°LNOVAOUrussanga 2. -
C I JORNAIS 1'elefon�

pital de Caridade. Apt. 102:
onsu tório - Visconde Santc Antônio - Rua João

Residência:, ,

.
,

-

de Ouro Preto n. � - Altos O Estado t ••••• 3.022
Ento.' � c7'w.�, 16

Rua: General Bittencourt r . DR. VIDAL ,j da Ca�a� B�lo Horlz?nte). A. Gazeta 2.656
•

�7 Sábado (tarde)
FLORIANÓPOLIS - SANTA Cr'TARINA

,
, CLíNICA DE CRJA'NÇAS I .Resldencla --'-', Feh.pe Sch- Diário da 'farde 3.57�

n.,101.

I mldt, 101 - Te!. 1.560. Diário da ManhA ,., 2.463 Farmácia Catarinense

Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - Feli- A Verdade 2.010, Rua Trajano .

.....

.

- __

, pe
Schmidt, 38,. Imprensa Oficial 2688' .. D

-

F
,.

.

�� omingo - armaCla

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS -'- Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS
D r 'd Catúrinense' - Rua .Traja-

LÉ�IO DE ASSIS ,�s 6 horas. /' FONSECA. (Pr:Hd:r\ 1lCJ�� .•.•• 2.314
, - MÉDICO - I RESID�NCIA - Crispi:n CIRURGIÃO DENTISTA (I-"crtarta) , 2.036

Dos Servips de Clínica In· Mira 25.
'

";onsultól'io e Residência: \'ert>u Hllmr.... :'...831
fantil da Assistência 'Muni- FONE _ 3165 '. I

Hua Fernando Machado, 5. lfiJitar . " .. ' . , , 3.157
cipaI e Hospital de Caridade __ o

,

•• Clínica Geral - Cirurgia "ão Seha .. iiãn (Cl\�a
CLíNICA MÉDICA ..

DE
;

I.B�cal. Den!aduras - Pontes de Sllú!l!.') 3.15:

CRIANÇAS.E .ADULTOS ,DR. ANTÔNIO -MO- ..''[0\,e1S e fIxas. ··Tatt>rni.:ladf' Dliu(or
- Akrgla -. \.

Ra:o X e Infra·vermelho. ('.'lrlo,," ('orr:a
Consultório: Rua Nune� NIZ DE ARAGÃO HORÁRIO: De segunda a ·H.\'\IAfPS el�'

Machado. 7 - Consultas da� ·,exta·feil'a das 10 às 12 ho- GENTES
15 às 18 horas, CIRURGIA TREUMATO- ras, e das 14 às 18 horas. r'nrpo de Rnrn!Jl'iros
Residência: Rua Mal'f'(:hal LOGIA Das 8,30 às 12 horas aos ,eni;;;o Luz 01ecla-

Guilherme, 5 - Fone: :::78� Ortopedia sábados. -

,ro'l('ó •• ,.) ,' '

Consultório: João Pinto, Polícia (Sàla Comis-
18 ..

Indicador Profissional

�.J2

Nc,turna situadas às ruas

.roi:;o Pinto e Trajano.
A presente tabela não po·

no.

O serviço noturno será I
efeiuado pelas farmácias I
Mod€'rna, Santo Antônio. e

:ledo ser alterada sem previa

3.313.1
p.utorízação dêste Departa-
nK'llto. ' :

2.4tH I I>�partamento de Saúde
1 F'ública, 29 de jãneiro de

2.03f1 19:;4.sário) .

R DI CREREM Polícia (Ga!J. Dele-D. B

ADVOGADO
gado). .. . . . . . . .. 2.59·:

'COMPANHIAS DE
Causas cíveis, comerciais, TRANSPORTE

criminais e trabalhistas.' AÉHEO

Consultas populares TAC' 3.70IJ

Rua Nunes Machado, 17 C:ruzeir,) do Sul .. :. :.5(){)
.

. panair �........... 3.;;53
(esq. Tíradentes) - sobra- Varig 2.325
do - sala 3.

.

Lóide Aéreo ' 2.40�
Real - . . . . . .. 2.3;Jtr
Scandina�as •.. o ... _ 2.500'
HOTÉIS

, Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados I

Res.:�Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

.
'

.

O, MELHOR JURO �

L triz Osvaldo d'Acâmpora
- lPspetor de Farmácias. ,

DR- -1 •. LCBA'fO
FILHO

Doenças do apare'ho respi
,

ratório
TUBERCULOSE

r.ADIo.GHAFIA E RAUJOS
. COPIA ])OS PULMõES

Cin.lfgia do Tornx

Fo,rmado pela Fac ..i1Jaut'
Nel( :ohal de Medir;<inâ, Ti:sio
logista e Tisiocil'u)'gião do

I
iJospiial NCl'êu Ramos

Curso oe especialização pell1
S. N, ,:" Ex-inter-:o e Ex-a�

si.3tente Je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimurãc;.;

(Rio'.
Cuns: Felipe Sc..hmidt, 38

- Fone 3801. -

Atende em hora Iilar"a(!a,
Res :'Rua São Jorge �;o -

Fone 2395. i

aCJIE

","'" ,
'

D_fP8'ITOS POPULARES
<

BANCO, 'AGRíêOLA
'�.'�'�

, ...• -.' � .. ':;":"4-�,

; RUA tRAJAMO; 18:P
.

-

.. ..;.:'. :_ ..� :��'.:':-

.. ' fLORIAN6poús'
.

>...
". .

-.:: : ...�:.,�

. .

,5.0/.�. lo
_- '.

Agência
de Escola primâria

Adventista
2021
2.276
3.14i IS.S21
3.ou!i
2.MH!
.Uil I
�.e59

.

Lux o •••••••••••••

Uagegtic ..
/
.. ' ....

"�tropol o •••••

LiI Porta' .

C'1c1que ' .

Cr.:-ntra: ' .. ,.

Estrela .

!dêaJ ,' .

ESTREITO

Pu blicidade- Matrículas Abertás
C ..rrsos: Primário e Aâ-

missão.

Rua Viseondeo de Ouro

Preto, 75.

Caixa Postal. 45

i-'!orianópolis
/

Santa Catarina Oi>1Que 06
-- ._-,---,---

ULTRAS
TERAPIA

o

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRAofAMEN.
['0 PARA INFLA.MAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SIN.tJSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGAN'IA.
TRATAMENTO C�Hl HOR�S MARCADAS.

DR. GUERREIRO

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

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

,

Viagem com segurança
('

.

e rapidez I

/SO NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO I

,

RAPIDO {(SUL-B,RASILBIRO»
Florian�polis - Itajaf - ·Joinville - Curitiba

��'�§;.t>.."-. ua _

AgeAn'Cl"a Rua Deodoro esquina da'

: Rua Tenente Silveira

Neuocios de _casião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca

sa de alvenaria, situados á rua Presidente Coutinho'
Duas casas de alvenaría e uma de madeir�

�construção recente), situadas á tua CeI. 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 lotes situados na Avenida Trompowsky,

medindo, cada um, 13 x 50.
Uma vila de' alvenaria na rua Arací Vaz Callado'
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machad�'
Oito casas de alvenaria na Avenida Mauro Ramo�

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

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

;medindo 13 x 30, distante cincoenta metros' da praia.
I

'V'ende-se
'éASA com seis quartos,

sala· de jantar e copa .

.
Tratar' à Rua Almirante

:t\.lvim, T das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri.
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
'Rua ConselheiJ'o Mafrã�""
/

'Lavando, com Sabão

\/ir,gem,:;.Especia I idade
da' 'Cla. ,WITZBL ·INDUSTRIAL-J6InviUe� (marca registrada)
,':1,' '- ecoDom1,za-se tempo, e -.dinheiro

-'�------------"�-'-.-''''''''-------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAJ)O Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Fevereiro de l_954

,
..:..._ Sta. Marlene Ahraltãc;

Quem acheu 1j Ci��d:e�.E;:�::; ��,::�
Um relogio pulseira, de

o
do Estado,

o

senhora, c o m pequenos'
brilhantes e rubis,

o

o Pede-se quem achou, a

o

Fr.quez.. em ser. Ifineza de entregá-lo nesta
o

VI b C t dredàçao, que iOerá gratifi-
I D O relll I O

Icada. I (Silveira)
I

3

BSTADO(J�Qo',

I

/'

NO LAR E NA SOCIEDADE'
ÚLTIMA MODA S U s·p I ,R O S

Pelos Muoicipi.,s

DR. EUCLIDES CINTRA

I
sr. Rema�o .Seára, para Ita- considerandos, dizendo que

jaí, vem de �sshmir o cargo 'mandou o' projeto 'de leis à

Reassumiu no dia 10 de de coletor e�ta�ual desta ci- I Câmara, pedindo aberturas
Fevereiro, o cargo de juiz, dade, o sr. t Ricardo Kar- de ,créditos suplementares
desta comarca. o dr. Eucli-I mann, que\' f03 transferido "e que �té hoje não tiveram

J '

des de Cerqueira Cintra, da Coletoriá",tle Rio Negrí- solução", decretou a aber-

que esteve em gozo de fé- nho, tura dos referidos créditos.

Waldemar Tonelli-NeIl'

Nacional.

eh I 11953
' o Orçamento da Prefei-

,

evroe·' tura para 1954, foi promul-

I
,DR: MANOEL LOBÃO I gada, por dois poderes: un:t,tostadinhos.

)

"
Aniversaria-se, hoje, o DE QUEIR�Z pela Lei n. 127, pela Câma-2 ....::::. Limpe e lave a cou- nosso conterrâneo sr. 01'- Chevrolet 1953, com 3.000 '

IM" 1 di..'. I
' ra umcipai, com as mo 1-

ve flôr. lando Teixeira, hábil e com- Krr .10. or1gmél�s, faixa bran- Acompanhado de, esposa f' a
-

f it 1 .. L '1,

11C çoes ei as per egis a-3 - Cosi.ihe-a durante petente Contra-Mestre de ca, capa azul claro, mecâ- e fil�a, viajou pe,la Varig, ti tr 1 P feít,

.' !' ,. IVO e ou 1'0, pey re ela,20 minuto.:", cob�rta com 4 linotipia da Imprensa Ofi- mco<, I
ate a BahIa, o dr. Manoel alegando que a Câmara não I

.

centimetros de água sal- cial do Estado. Vendo peLi melhor ofer-I lobão de Queiroz, em gozo 'd' -

L .

d 'NAIR DE'Inan ou a sançao a e1 e I

gada, fervendo, até que fi- - Muito relacionado {n':!:<ta ta, llui'e: Cr� 315.000,00 ou de férias e visita a paren- M
"

-

t
'

h'b'l . t',

elOS, em empo aI, IS o

Ique bem tenra. Escorra. capital, principalmente nas ir:,.. a. tes ' , 1 d
"

.

e, no u timo ia, da última '

Coloque num prato e dei- rõdas esportivas, o di':ónto TI':'ltar em ltajaí, ao lado
. sessão legislativa, o que 'lhe Major Nelson de Oliveira Coelho e Filhos, Dorvalxe em lugar quente. 1 cmiversariante ver-se"á ,�'"r- .:lo CHtório 0,0 Registro Ci . NOIVADO I M 1 h' d d S J' F '1' Adh M 1I

.

autorizava a lei, que pro- � c ia es e ouza U!1�Or e- amI la,
, . t;mar � -

4 - Enquanto a couve

1
cada de justas homenag�ns v�l ("m o p'!"0).:rietário.

Com a professora Heda, mulgar o projeto enviado. ch1ades de Souza e ��mlha (ausente), AgIsse Melch1a-
flôr está cozinhando, derr�:- �)elo transcurso de seu �Ílü-I _

. 'Q 1 d d' , ?
des de Souza e Famlha (ausente)., Claret Beduschi e

'. Alves Garcla, filha do sr. ua os OIS prevalecera. Família, ag'rad'ecem sen,sibilizados, aos pai'entes, ami-ta o queijo, cortado' em fa- 'lcl'sário natalício, ,àS quais.

'd I
.

tias, em banho-maria. p'razerosarp,ente, O E::;'l'A.1Ven- & se
Jan';1ário Alves Garcia, a-

o
gos e colegas; aos Exmos. Srs

.. C?e;t. Cmts. da 5a. R. M.
f' _ - justou núpcias, o

_ jovem O PREFEITO ESTA E. L D./5a.; ao Comando, OfICiaIs e Sargentos do 1405 - Junt� ao queijo o DO se associá; Com 'rntl-�tú� _"", B C D' d H G d FI ' 1 I- Bruno Tomaz Soares filho BAIXANDO LEIS . .; ao, Iretal' o . u. e orianopo is; a mpren-leite e a cebola, mexendo I votos de felicidades, e'ct'j}-, o
'

sa Escrita e Falada de Florianópolis; as Autoridades
sempre, até obter um cre- :,i-vos à exma. família, UM jEl;i 'ti, NOVO o do sr. Francisco Tomaz Soa- Civis e Militares; ao Vigário da Trindade, a todos que, I Jes ' Pela leitura do jornal "A enviaram flores, cartões, telegramas oe cartas, aos queme macio. Coiiilhe mais 5 "-

'I Vende-se um Jeep (nu-
I

VOZ DO POVO", do dia 10 comparec�ram ao ato religioso 'na Igreja da Santíssimaminutos para que o sabor f'AZEM ANOS, HOn�:
vo) modêlo J953, com 8.000

I:
NOVO COLETOR de Janeiro, n. 1161 en'con- Trindade, e aos funerais de sua extremosa esposa, mãe,fique bem espalhado por

'1 t ESTADUAL tramos a publicação dos de- ,filha, irmã, cunhada e tia - NAIR DE SOUZA COELHO. ,i
S J

-

M d' J ' tIUi ome ros '

- b 1 d 1 d d d d19ua.. - r. oao e elros • lJ-
o

em como pe o espirita e so i arie a e emonstrados
6 _ Espalhe esse creme nior, industrial' no Ri;).de

1 rr tal' à R. a Felipe SCh-1 ..
o cretos ns. 72 e 71. Nestes, o

por atos e l>alavras de conforto que lhes prodigalizarmu.

,
• mieit. 219 - ]_\'é5ta. Com a transferência dó sr. Prefeito, Municipal, faz nes.te doloroso transe.sobre a couve flôr. Por ci- Janeiro; ,- _.

ma ponha os pedacinhos de - Sta. Modesta, Morais
pão torrado. (APLA). Savas, filha do sr. Nicol.:;J.

A UMA DONZEL.4., QUE
É COMO TÔDAS AS MU
LHERES, POIS T}� A Z
UMA PÉROLA NEGHA
EM LUGAR DO CORA-

çÃO. -

Dalvim Rospide

Carvalho Tonelli, com

nascimento de mais um�\\
menina, que na pia batis-�
mal, receberá o nome de Be-�
renice.

Se eu pudesse, fqrmosa,
Nessa boquinha de rosa

Em seu brejeiro sorrtr,
Furtar o nectar dolente
Da flor dêsse lábio quente,
Que vem aos beijos fruir.

Tem a campina - as flores.
A virgem - os seus amores.

o Ternas cantigas - os céus.
E êsse olha' que anoitece
Tem orvalhadas de préces,
Como suspiros de Deus.

Eu sempre andei tão sozinho
Buscando pelos caminhos
A mendicante ilusão.
E ao encontrá-la, querida,
Sentí que o estro da vida
Fenece na solidão.

O Decreto n. 71, abre cré- FALECIMENTOrias, veraneando na praia
da Laguna. dito especial de suplemen-

Original. criação em

tafetá de seda. E' um
modêlo de duas peças)

o

com sáia rodada e [a
[ueta bem cintada.
(T. W. P.)

Se me amasses! Quem dera!
Pois nest'alma a primavera
Nunca, nunca floresceu.
E se existiu um sorriso,
Foi ave de um Paraíso
Que despertou e morreu.

HERCILIO LUZ, CAM
PEÃO DO TRIAN...:
GULAR

tação de verba na impor- Faleceu repentinamente,
tância de Cr$ 410.596,60 e o quando assistia a uni jogo
Decreto n. 72, idem, de .. .' II de .

foot-ball, o sr.

Realizou no dia 26 de Ja- No campeonato triangu- Cr$ 115.733,00. Maignac.
neiro p. p., o enlace matri- lar, realizado pela LTD, en- A Câmara Municipal, I o

monial da gentil senhorinha tre os três clubes desta ci- sentindo a invasão de suas BODAS DE P:ijATA
Rosita Rogério Althoff, di- dade, sagrou-se campeão o 'atribuições, baixou a Reso

leta filha do sr. Fredolino Hercílio Luz F. C., tendo lução n. 17, de 31-12-1953,
Althoff e dona Ondina Coe- ernpatado com o Grêmio Ci- publicada no jornal "A Im
lho Althoff, com o jovem dade Azul e' vencido o Fer- prensa", de 9-1-1954, n. 902,
José Nery Rizzo, filho de 'I�oviário., autorizando "a representar
tradicional .fauiiha caxíense Já campeão, o Hercílio a quem de direito, contra

do Rio Grande do Sul, des- jogou a última partida com atas do sr, Prefeito Munici- DR. CA�LOS RÉGIS
cendente do industrial José ;� Gremio. Nesta, estando a pal, atentórios à autonomia

Guilherme Rízzo e de 'dona perder por dois a zero, os e à independência dêste Po-I Acompanhado de sua fa-

)'
Lidia Bissaco Rizzo. seus jogadores - iniciaram der Legislativo".

'

I
mília, retornou a esta cida-

verdadeira "tourada" tendo de, o dr. Carlos Régis, que

I Na residência dos pais da a frente o center-half Nil- NASCIMENTOS
'

esteve veraneando em Im-

noiva, houve grande afluên- ton, que apezar de ter dado
I

I bituba.
<cia, do que Tubarão tem de

I
ostensiva bofetada em Pei.! Está em festa o lar do sr. (O COr'l'espondente)

mais representativo em sua' xinho, quasi quebrou a per-II '

•

. "I .

o

__()�)�)�,,41E.·(�(>--'<)"""'�'_'\_"ocledade.' na de outro Jogador, propo-,- ,

Os noivos embarcaram no sitadamente sem . ter sido o

L
•

\

d E d,,':smo dia,/em avião, para: expu�so d�, campo. " I ,oterl8 O sta OPorto Alegre, onde foram O Jogo
.

para quebrar, I PAG r\ 'mNTO DE PREMIOE:
passar .a.lua de me!.. I co.ntra �� Jo�adores do Gre-I· Na Sede da Admin+s tração da Loteria do Estado fv.. ,

- DIa 4 de Fevereiro,

re-'I
mio, fOI Intristecedor, des- Iam pago�, os srgumtes j.i êmíos maiores: Bilhete 8563

.dizou-se o casamento do [o- contentando a todos que
I
com 200 mil (1·�W'�1l0S. r i.tração de 21 de janeiro pp., ao

vem Edmonede Balsini, o presenciavam o jogo. I sr. Willy Lernke, ,C.omerciante:, res.i�e�te em Estrada
, h idi

.

d d D d ' .

IA. . Schroeder, mumcipro de Guará-Mirim;.'on eCI issimo Joga ar e a o a vio encia, a parti- Bilh t 296'1 d '1' M
.

Do '; i e e com ez rru cruzeiros ao sr. ano a-.Ioot-ball, com a gentil se- da foi suspensa. sem que o
I
vid Moura, comerciante, residente em Florianópolis;

nhorinha Noeme: Ferreira juiz Monguilhott que tem cinco decimos bilhete 8846 com 200 mil cruzeiros, ae

Soares Miranda, filha 'do ca- apitado tão boas' partídes, S)', Adolfo Bruéh, comerciante, residente em Jaraguá do
sal Juvenal Miranda-Olga assumisse a atitude de juiz, I Sul; um decin�o b�lhe.te 88�6 �om duz�n.tos �il cruzei-

I
Souza Miranda. 1 d

.

d f 1 -i Ir." ao sr. Cludio DIas de Oliveira, operal'lo residente em
expu san o os Joga ores, a -

Corupá: '

, "Pinto", como é mais co- tosos, '

. ,I .

,
nhecído .o noivo, recebeu A falta de respeito e de. ----�--------------------

,
verdadeira consagração de

o

consideração, para com o I
I
"E::US colegas do Hercílio público, que paga é cada vez

Luz F. C., a cujo. quadro maior nesta cidade, p,?is, I ,

rertence, raro é o jogo, em que não
- Dia 6 do corrente, rea- há brigas e encrencas, de

Iizou-se em Capivarí de I elementos que deviam estar
Baixo, o consórci,o do sr. em outro lugar, e nunca

Nilton Rocha, com a gentil num gramado de foot-balI.
.
senhorinha Marlene Terezí-

I
nha Dutra" dileta filha do ORÇAMENTO MUNICI

,
sr. Raul Dutra, alto funcío- PAL PARA 1954

'

nário da Cia. Siderúrgica

CASAMENTOS

Ó não partas! Pois a noite
Fustiga com atro açoite
Meu peregrino sonhar.
Desate os teus cabelos
Eu quero beijá-los, vê-los
Perfumados de luar.

Experimen IQ boje

E colhendo a fresca' aragem
Que destila da folhagem
Em relicários de luz,
Eu faria em teu regaço
Um ninho. E de teus braços
O Cristo da minha Cruz.

Festejou dia 19 de Janei-
1'0, suas Bodas

casal Arnildo
Elí Brodbeck.

de Prata, o'
Brodbeck-

COUVE FLOg "AU

GRATIN"

�Receita para Ü a 8 pes- :

')
1';

o -

50as .

'

�<'" ,

Não me ouves. Não comove

o. pranto a quem não prove
As mágoas de um pobre réu.
E essa dor que" é tão minha,
Ou'<importaria à rairiha,
Se vem de um moço plebeu!INGREDIENTES:

.

, \

A tí, a tí tão somente,
Quando a estrêla d'Oriente
Busca a plaga onde nasceu,
Eu traria adormecida,
Na concha que foi perdida
De um verso que se escreveu.

1 fatia de pão, picada em

"� pedacinhos rniudos
''1 colher, das de sopa, de

manteiga ou margarina
1 couve flôl� bem grande
250 gramas de queijo de

minas
, 1/2 xícara de leite
1 colher das de sopa de

cebola picadinha

,

� MANEIRA DE

1 - Frite os pedacinhos
-�·�alil'_�o�__

c O N V·I T BJ
para' 'Missa

, ,NorbN�,) Domingos ds, Silva e família, convidam
os parentes e arn.vos. l_aré< assistirem a missa de 60
mês, que mandam ce-lebrar por alma de ma filha THE.
REZINHA, dla,14 Idclll ingo}, às 6,30 hoi as no alta
mór da Capela do ('(.t!�rjo Catarinense.

Antecipadamente, < gr adecem.
- .

de pão em manteiga ou SR. ORLANDO'TEIXii:mA
margarina, até que fiquem t Missa de· Aniversario

Espôsa, mãe, irmãos e filhos do saudoso SALOMÃO
CHEREM, convidam os demais parentes e amigos para
a missa de aniversário que será celebrada amanhã, dia
11, na Catedral Metropolitana, às 7 horas em intensão
de sua alma.

�
.. o''- _

SOUZI COELHO

AVEN'TURAS 00, ZE-MUTRETA •••

Estefano Savas, do comérci.o
-,--.-----,--,-, local;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lamentável: -Castilh·o" tóra
s·eleção brasileira

da S. PAULO, 10 (V. A) - 9.0 -- Lmense - 31 pp.

I
la, Ipiranga e Juventus

C0m os resultados de do- '10.0 -- XV de Jaú - 32 p.p. 3'i p.p,
mingo, ficou, sendo esta a 11.0 - Portuguesa Santis- 12,0 - Nacional - 46 p.p.

classificação final do cam-

possa

CLA�SIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME PAULISTA

satisfeito.

DISPENSADOS OS GAUCHOS
L RIO, 10 (V. A) - A No- társica. Como primeira me- tunidade de ouvir o dr. Pais Brasil se classifique,

, I
ticia desagradável do dia elida foi gessado 0\ tornoze- Barreto, que afirmou que o €le estar em [ôgo.
de segunda feira foi, sem lo, devendo o arqueiro tri- (aso

-

é semelhante ao de
1

T, dúvida, a da séria contusão calor permanecer 30 dias. Bauer, mas com uma dife-I CONVOCADO VELUDO

do goleiro Castilho. A' tar- em completa inatividade.

oeonato paulista, 'por pon-
'.���>e;I

tos perdidos:

para tomai: banho, e ao con- 13arreto saberá se" houve

sertar a cortina do banhei- .ratura ou não e o' aparê
la de sua residência levou ;110 de gêsso somente será

um tombo e na queda con- retirado.i nesse espaço de

tundiu o tornozelo direito'130 dias, se o jogador acusar
Imediatamente foi chamado dores fortes.

o sr. Pais Barreto, que, I
"-

depois de examinar o notá- I FORA
DA SELEÇÃO

vel goleiro, constatou uma Iluxação na articulação tíbio A reportagem teve opor-

rença, de que Bauer sofre

ra fratura exposta e houve
.

'd' '1'
- íilho, o treinador Zezé Mo-' 3,0 - Corintians - 18- p.p.

perigo e inuti lzaçao para . .

' ,

f b 1
:. reira Vai convocar o golei-. -'! .o '

'--:- Portuguesa de Des-
o ute o, o que nao suce-, I

d C "Ih O lei Iro
Veludo, que se encontra portos - ?'3 p:p.

e com asti o. go erro
M :d' d f d

, .. .

,-. eln ontevi eu, e en en-

esta definitivamente afasta- . ,
. "

'

"
"

I
do o Fluminense, Devera 5.0 - Guaram -, 25- p.p.

=�o das �liminatórias, ha�en- �'eg�ir para a_ .capital. uru� ti,o - Ponte Preta - 28

do. porem, uma remota es- guala o arqueiro Jairo e í�·r.

perança, - mas que no que Veludo deverá estar entre 7,0 - Santos e XV de Pi

ú m�dico acredita com mui- ,I :l�S, possivelmente, quinta- rar ir-aba - 2� pp.

ta fé, - de que, caso o I 'rcira '_ 8.0 - Comercial - 30 p.p.

1.0 - São Paulo (cam
peão) - 6 pontos perdidos.
?.O - Palmeiras - 13 p.p.

PO!1TO ALEGRE, 10 )

V'I v.itór.
ia. Os res-u vas ganha

A.) - Termínados os com- ram Cr$ 2501)(1
.

promi=sos do Rio Grande
'

do Sul no Campeonato Bra- PAULINHO E �ALVA
sileiro de Futebol, pois os VADOR -SEGUIRAM

jogos {iné'i'; serão jogados , ONTEM
sómente em 5;\ foram dis- Atendendo à requisiçao

pensados onte 11, !odos os da Confederacào Brasileira
•

I

jogadores que, desde 4 de, Cie Desportos, seguiram on-

janeiro último, €f>tavam re- tem, para o R0 pela Cru

quisitados pela F.ederação zeiro do Sul, os atletas Pau
Rio Grandense do Futebol. linho e Salvados, que par

Segundo' conseguimos apu- ticíparão drx, treinos do

rar, a Matar P'f0U os ven- Selecionado IL'asileiro 'á
cimentes dos referidos atlé- "Copa do Mundo". Ambos

, (

tas até o dia de ontem, gra- embarcaram confiantes, es-

tificando, ainria, os vence- perando tudo Iazer pelo
dores do S,�le(·ionado do r.orne esportiv':l', do 'Rio

Paraná, em Cr$ 500,00 pela Grande .

de, quando se preparava Mais tarde, o médico Pais Com a .contusão de Cas-

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

............................................
.

"

Ur\ubuservando
Imobiliária e Age.nciamenl9

Caoto-I. A. C�
RIO, 10 (V. A) - Agora que o Vasco da Gama

se acha empenhado em novos compromissos internacio

nais de futebol, é interessante a publicação de seu re

corde
.

completo; desde o primeiro jogo dessa natureza,

disputado em 21 de fevereiro de 1928 até a acidentada

partrda realizada quarta-feira, em São José de Costa,

Rica, com o Herédia, que terminou empatada de 1x1,

ISua estréia contra o Wanderers, de Montevidéu, foi vi-

toriosa, por 1xO.
'

1-7-51 - Vasco, 5 x Sporting, 1 ,(aio);
5-7-51 - Vasco, 5 x Anstria, ;1:;' (Rio) .

.

'

8-7-51 - Vasco, 2 x Naeiçnal, O (Rio),
24-11-51 - Vasco, 3 x Boca .Iuniors., O (Rio).
25-1-53 -'Vãsco, 4 x �áC:a'JuniQrs; 4 (Rio).
1-2-5,3 - Vasco; 1 x Racing,' I: (Rio):

'

'. "

29-3-53 - Vasco, O x Racing, O (Buenos Aires).
1-4-53 - Vasco, 2 x Milionários, 1 '(Santiago)':
5-4-53 - Vasco, 2 x Colo-Colo, O (Santiago)

! ,,_
7-6-53 - Vasco, 3 x Hiberman, 3 (Rio).

Eis a relação completa de jogos efetuados: 1-2-54 - Vasco, 2 x Saprissa, 1 (CostaRica).
21-2-28 - Vasco 1 x Wanderes, O (Rio). 3-2-54 - Vasco 1 x Hereqi�>l (Costa 'Rica). damar�ni�' ;�, ausência' f10

22-7-28 - Vasco 1 x Sportinga, 1 (Rio). 7-2-54 - Vasco,:4 x Seleçã� dá Guatemala, O. ,11·'Uhú. EA ,explico: andei

4-1-29 - Vasco, O x Barracas, de Montevidéo, O Desde 1928"achá-se in�cto,. corn ur�Jotal de 28 [o- dando .uhf�"foltinha, p ara

(Rior ',I ' gos selp- derrota, '�'i zproveltar \'s� férias. Estive

18-1-30 - Vasco, 1 :x Seleção de Tucuman, 1 (Rio).
. -, PEQUENA FAZENDA

.

- », _ -

, _ rJa Laguna e�:lá com grande V d ituad
. .

6-6-30 - Huakarsh, 1 x Vasco, O (Rio). Ol__O--.O O....O.-.O....O._. .: ....()�()�()... .' _' .. .

en e-se uma, situa a entre Serraria e Forquilha

12°S"-_162_3-310_::::-BVaar:cceol'on1aX,'3GixmnvaaSsicaoY,E2sg(rBimarac'e110n(Ra)iO.)"Ba'"'O'_'C'O d-O' 'Br-la-sl·"I�"S /'0""-.
satisfação, verifiquei a �-Ino Município de São José; bem instalada, numa área

_

xistência, de- um

FlamenÇio'l d: 23�.410 metros.2. Imó,v�is: 2 c�sas ,de madeira 1 re-

19-6-31 - Vasco, 2 x Barcelona, 1 (Barcelona).., 2, F. C. Gostei da terra do' dr. sidencial e 1 destmada a mstalaçao de Engenho de Fa-

'5-.1-31 - Celta, 2 x Vasco, 1 (Vigo). , : � • '.
_ .Carneíro .. 'E do mar grosso.

'

rinha �u; ta�?na; I?ossue também, um estábulo para 12

7-7-31 - Vasco, 7 x Celta, 1 (Celta).' ,
'. .' ,. I reses; area ja cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana-

10-7-31 - Vasco, 5 x Benfica, O' (Lisboa) "FISC,ALI?AÇA,O . i4) ",_vias separadame�i� E/das gentilezas da família
na, parte com aipim e mandióca;amedoim etc. Gado va-

15-7-31 +r- Vasco, 4 x Combinado Benfica - Vitó- BAN�ÁRIA" '

por tipo, obedecerão mode-:
do sr. Arquimedes Faria. I cúm e cavalar _: 1 parelha de animais novos com uma

ria, 3 (Lisboa)..
' -

" 'gepois de um esplendidc; carroça; 14 reSES, sendo, 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2

C dA (P
A

)
,10 própl·io -a ser fornecido b

. .

1 d H 1
19-7-31 - Vasco, 3 x F!: . e Porto, orto.

"A V I S O"
arroz�doce que sua exma.,

OIS carrelros"
....
repro utor o andes e 1 novilho ZeQú.

22-7-13 - Vasco, 9 x Póvoa de Varzim, 2 (Póvoa). pela Fis,calização Bancária .

.

f'
.

t- t' I (Preço de ocaSlao - Cr$ 150.000,00).
b

sra. s�rvlU, lquel ao sa lS-
�

24-7 -31 - Vasco; 6 x Com inado de Ovar, 2 (Ovar).
'

e deverão mepcionar quan-

26-7-31 - F.C. do Pôrto, 2 Vasco, 1 (Pôrto). O BANCO DO, BRASIL, tidàde, qualidade, origem,
feito que resolvi até datO

I
ALUGAM-SE:

30-7-31 - Vasco, 1 x Vitória, 1 (Lisboaf S/A __J Fisca!ização Bancá- procedência, seu valor em UI�a folguinha no seu Pe- CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM

2-8-31 - Vasco, 4 x Sporting, 1 (Lisboa). d' d' d
. _ 1'etra, do INVICTO. . . ,

-

OU SEM REFEIÇÕES'
18-8-35 _ Vasco, 4 x Selecionado de Espanha, O ria, ten o em vIsta o lS- moe a estrangeIra e serao

I
- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,

(Rio). posfo no ArtO 27, inciso 6° acompanhadas de documen-, !
de ônibus �e �ransporte coletivo, caminhões de carga,

6-1-36 - Buracan, 2 x Vasco, 1 (Rio). do Decreto nO 34893, de 5 tos comprobatórios das,'
, x x x

carga em tra,nsIto ou armazenada etc.

2-2-36 - Vasco, 4 x Huracan, 3 (Rio). do mês em curso, e na Lei quantidades' consumidas na
- O t�stilh� Leeei�e, se� _ATENÇÃO:

9-2-36 - V,,:\sco, 2 x Estudiantes de La Plata, O Rio. o 1386 d '18 d h d '..1 d 10 d t b gundo os Jornr.lS do RIO, fOl V. S.- deseja comprar, vender ou alugar: casas,

1 f ld
n

,

,e, e jun o 'e penOIilO' e e ou u 1'0 .. t
'

t
10-10-36 - Vasco, 3 x Ve ez Sars ie ,2 (Rio). '

de 1952 a 30 de
'

arrumar as cortmas do seu errenos, pon o para casas comerciais armazéns, loja
21-2-37 _ Vasco, 2 x Atlanta, 2 (Rio). 1951, torna público aos in- setembro ou seu móvel? .

,

'

28-2-37 _ Vasco, 1 x Atlanta, O (Rio). teressados que: d 1953'
banheiro e caiu e quebrou o

Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

16-2-38 - Libertad, 3 x Vas�o, 1 (Rio). 1) .� de 19 a 10 de fe- e3) -'estudadas as decla-
tornozelo. Azar do futibol Agenciamento CANTO, das 8 às 22 horas, que será

19-12-39 -' Vasco, 5 x Independiente, 2 (Rio). vereiro próximo futuro se- rações de necessidades de brasileiro, que não pode prontamente atendido, sem compromisso, pelos dirigen-
30-12-�9 - San' Lorenzo, 1 x· Vasco, O (Rio). r não dispensar a pericia do tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto

rão recebidas para estudo importação, será a solução 'bl' d FI
. ,

I
16-2-40 - Vásco, 1 x Gimnasia Y Esgrima, O (Rio). - - notável keepc'. O Bras:] pu lC? e orlanopo is.

24-2-46 - VaSco, ,6 x Libertad, 1 (Rio). declarações das necessida- comunicada aos interes;a- -----'----------__;:;:__.----

até nisso vai l"a� Quando
26-1�47 - Nacional, 2,x Vasco, O (Montevidéu). des de cambio destinado à dos, de acôrdo com o que

I
., dI'

30 1 47 V 1 R'· PI t 1 (M
.

'd' ) . -. - a gente maiS l,reClsa a et-
- -

,- asco, x,, lver - a e, O?t�Vl eo. cobertura para lmportaçao dlspoe o ArtO 3°, parágra-.
-

.
'

4-2-47 - Vasco, O x Penarol, O (Montevldeo). I 1
. -

f 40 d L' ° 1386 d 18 tena, ela quebla o pe e 3-

, ',' ., 1
ce pape para lmpressao" o a el n e A •

•

6-2-47 - Boca JUl1lO! S, 3 x Vasco, 1 (Montevldeo). 'd d 1° d b'l l d
.

h
' bre falenCla ...

15-6-47 -::::- Vái?CO, 4 x Combinado Benfica-Sporting- : no peno o e e a 1'1 � e J.un o re 1�51. ,

I
,

BelenenSE s, 3 (Lisboa). \
I .31 de .dezembro de 1954, RIO de JaneIro, 15 de Ja- .

I J d· d I fa t
-

19-6-47 � Vasco, 4 x Valencia, 1 (Lisboa). desde que não haja similar': neiro de 1954 ,

x x � d'
ar Im a o DC a «MurUo Braga)

22-6-47 - Sporting, 3 x '(asco, 2 (Lisboa). na 'indústria nacional e se (a) João Cândido de An-
- Zeze MoreIra, l�e.m, ANO LETlVO DE 1954 'inscrição de novos

24-6-47 - Vasco, 2 x FiCi do Pôrto, O (Pôrto). destl'ne exclusl'varnente ao d' d 'D t
'

D' 't d' telegrafou
a.1 seu aUXIliar , 1"

"9 6 47 AI" 1 Bilb-' <)' V L C
1 a e an as - Ire 01' a' ,.a unos.

c, - - - t eÍlco c e ao, 0 x asco, 2 (a 0- - .' A' ,I Gradin, atualme n t e em MATRICULA
runa) .

consumo, das emprêsas edi- Cartelra de CamblO '
4 - A matrícula de novos

II.'Iontevidéu" nos seguintes 1 A 1
-

14-2-48 - Vasco, 2 x.EI Litoral, da Bolívia, 1 (San: toras de livros; , a) Ivai'!., de Oliveim �
- s au as terao mlClO

tE:rmos: "Gl'Jdinzinho V6 d 4 d
, tiago). 2) - essas declarações Gerente da Fiscalização no ia e Março

18-2-48 - Vasco, 4 x Nacional; 1 (Sàntiago) que serão feitas em quatro [Bancária lJerCa para o rEnarol, perca 2 - A� matrícul�s dos aluo
25-2-48 - Vasco, 4 x Municipal, O (Santiago).' para ,o NaciOl�al vg perca

29-2-48 - Vasco, 1 x Emelec, O (Santiago)., para o Améúca vg mas por
7-3-48 - Vasco, 1 x Colo-Colo, 1 (Santiago). favor não perca' para (l

14-3-48 - Vasco, O x River Pl,ate, O (Santiago). C P 'I- I10-6-48 - Vasco, 2 x Southampton, 1 (Ria). urso, ar leu ar N,orckping pt'... ·1
1-9-48 - �oca Juniors, 5 x Vasco, 3 (Rio). Sem cOlli2,ltários'

3�1l-48 - San Lorenzo, 1 x Vasco, O (Rio). '«SãO José)
9-1-49 - Vasco, 4 x América, 3 (México).
16-1-49 - Vasco, 4 x Atlas, 3 (México).
2,0-1-49 - Vasco, 6 x Guadalajara, 1 (México).
23-1-49 - Vasco, 8 x Atlanta, O (México).
27 - 1-49 - Vasco, 2 x Combinado, O, (México) .

30-1-49 - Vasco, 2 x Vera Cruz, 1 (México).
3-2-49 - Vasco, 2 x Oro, 2 (México).
6-2-49 - Vasco, 3 x EI Leon, 2 (México).
10-2-49 - Vasco, 4 x Atlas, O (México).
13-2-49 - Vasco, O x Ccmbinado, O (México).
15-2-49 - Vasco, 2 x Combir.ado de Guatemala, O

(Guatemala) .

,25-5-49 - Vasco, 1 x Arsenal, O (Rio).
9-6-49 - Vasco, 5 x Radip, O (Rio).
8-4-51 - Vasco, 3 x Penarol O (Montevidéo).
,22-4-51 - Vasco, 2 x Penaral, O (Rio).
12-6-51 - Vasco, 4 x Arsenal, O (Rio).

-

ZE' DO MENGO

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

_ x x x

- Estou todo

/

CASAS A' VENDA:
No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro DemO!:o, Max

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo" Coqueiros, Barreiros
e Palhoça,

LOTES E TERRENOS A' VENDA:
Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá:

'

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris
tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina ..

Os leitores da esportiva re-

�
f
p. ,

nos que frequenta
ram 'o Jardim de In

fância em 1953 serão

alunos será miciada
no dia 11 de �everei.
1'0 e estará aberta atG
o dia' 13 do mesmo

mês, das 8 ás 12 h.o.

S. E. S. C.

Diretora: ,Pr....ressora MARIA'MADALENA DE
MOURA FERRO

D-O-V-T-O-R A,
3

.

raso

realizádas 110s dias 8, 5 - Fóra elos dias acima
9 e '10 de Fevereifo, especificados não se-

das 8 ás 12 horas. rão atendidos os _.>e.
\

Os Pais que não re- didos de matrícula
servarem a matrícula ' de novos aÍunos.
nos dias acima dis- Florianópolis, 5 de Fe-
criminados, perde- . vereiro de 1954.
rão o direito da mes-I Luiz S. B. da Trindade
ma, após o início da, DiretorPrepara alunos para os exames de admissão aos Gi-

násios.
'

Professora qos 1° e 2° anos � Sra. Alaícle Sard:'
Amorim.

'

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

A matrícula 'acha-se aberta do dia 10 de fevereiro

e,m diante de 9 às 11)30 à rua Saldan!Ia Marinho, 34,
todos- os, dias úteis.

,

Início das, aulas. Diâ 4 de março.
Telefone - 3.737.

to do Rio ela Suécia, ess�

tal de Norckping?

C'U1'SO con'esponde1Úe aos G1't�pOS Escolares

x x x

D-E-R-B-A-L! S-E-U l�-O-

R-I-T-S! .- Então o Flumi

flense foi a Mm 'tevidé:.l �J)-

mente para perder do Ca,l1-

x x x

- Eu não disse para ,
o

Saul que o. Ar,unias para 18AHCO'de C�ff)ITO POPULARI'·, �'AGRICOLA I, •
,

R.v..o. d�'l.O 16 ". I'

, f'LOn.1ANÓPOLlS - S�6.�õ.Iô.rlnô.. .

êle seria ah.'leaxi, isto
,

e.
, ?ananas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAIJO Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 1954
'�-"-�-_ .. _'_------

5
--,'-' -'-,-----------�

Nor�crev:A�:����e doI
Roberto Moura Torres nal. o- mesmo pode ser a

-licado na elegância e nas 1
,

Fóra êstes pequenos ca-

l to
é sos que podem ser evitados,Em gera, o cer o e que,,' ,

.

• 'D vida amorosa da mulher
às mulheres continua a ser

I
'

- d"f .

-, culta -iao deve I errr em
tão femininas como o eram

_

I nada da outra que nao pos-antes de passar por qua -

.
,

d d sue tantos conhecimentos,
qLler Universi � e, porque

_ ,. .'

d Nao ha motivos para receiosabe que, corrservan o seus

atratívos n�turais. não per

dcrâo sua batalha na con

quista do amor e da felici

dade.

homens se enamorarem das
rr-esmas com plena confian

ça de que serão' felizes, poisPorém, muitos homens se

elas conservam tôdas as
obstinam em não reconhe-

. ..

d d tã
. .suas graças e feminilidade,

(cr uma ver a e ao· snu-
" .

'

f 'd I oossuindo ainda conheci-
ples Isso porque no un o ..

-

RO ur'R,rl'1l!' O
...

,

ít
I mentos que lhe poderão ser

SI!!II C'·R
.... , """ ",�I""A .

'1
'de seu egoismo, era mm o

,. . "

Iii
,.

AIõ&17v.a I '
. '. lh'er JÜ'IS na vIda matrimonial,

,.....
, �

. Pre-celto do 0.18!:�i�iV:t:e�:�u��: :ou q�e I. PLACAS tlIPILlTICAi: SHE" X,-/0,'tJ IIDI'DP"�II,' -�-

I
'

uma satura�� d� saber, com 1IIIIr de NO'OBeira II"v,. ALIME�Tns ENERGÉ-plena consciencia de seus
....fi. &1DIUu •• tra-

I

TiCl)Sdeveres, porém, também. c�- I 'ta__t••a IlfU... L
nhecendo co�. �reclsao'l PREGUIÇA E FRAQ":UEZA J I' • d T b IhO I C" A S A Além dos alimentos pro-quais os seus direitoaComo

I ' ue Iça o 'ra. a
, 'etores, (proteínas, sais mi-pão desejam declarar essa V A N A O lOCo

, p'rl1cessos em pauta para! Vende-s� uma casa à rua ,.erais e vitan,u,as), existem"('rdade que intimamente
'MOÇAS DESÂNnUiJÂ� V

I General BIttencourt nr. 67, �utros) enca�'l'egados de for-()� envergonham, dão o ve-
HOMENS SEM ENERGIA. instrução e julgamenfo nesta capital.

'

,iecer o coml:nstível _!lec2s-lho pl.°etexlo de ."masculini-
...Não é lua culpa: MÊS DE FEVEREIRO

"

RECLAMADO: Emílio Tratar conl o propdetá- sál'io ;.;ara qUe o orgánismuza:cão" da mulher instruída, J!: a fraqueza que o deixa canl.do, palldo, I Schroeder '

rio à Rua Felippe Schmidt, r

possa trabalhar e mante�'pa;a que esta <:eja diferen- c�m moleza no �orpo e olhos' sem ll,m,,,,
Dia 11, às 13,30 horas: I' OBJETO: Aviso prévio, nr. 48. CO�l!:>lánte a fe:,:.peratura in-ciada das outras. A fraqueza _trua • vida porque rfJub.

PROCESSO N0 JCJ-21j54 diferença de salários e ho- li,) nrt As gorduras e os �i-Mas, na verdade, não exis-
, as tôrça� para o traDalho.

RECLAMANTE: Odete
I
ras extraordinárias. :lralo� de carbono (açúca-tl' essa "masculinização" da VANADIOL

Viana Vaz
-

I FlorIanópolis, 5 de feve-

TERRENO n'';, farinhas) são os alimen-rnulher, pois não há moti-
lUmenta os glóbulos sanguineol e' VITALIZA o I.DllUe en'

RECLAMADO: Bar Ma- r€Íro de 1954 _

'

t. s combustívf'is, também
- vos -para isso. Ao contrário, fraque"ido.« de gOlto deliciolo • pode ler ulado em tod,�� rabá I Antônio Adolfo Lisbôa,'·ssa condicão de cultura re-

.. Idad.. 'I OBJETO: Aviso prévio, Chefe da Secretaria.fleté-se de� um Inodo diréto
I

'

.

11
.

d P I diferença de 'salários, auxí-: _ ---

e_VaI}tajos� sôbre as c.ondi-, Curso' São yJcenfe e au a lio-enf:r��dade e horas ex- A te nr..allltlo dos - Local com ng1li1coes moraIS e naturaIs da
"

''''''' traordmanas. I 7 canada 'perto da praiOJnlulher. Não se-pode s_er de-" . Eqlliparado aos grupos esc0b.- 'Dia 12, às 14 horas: ./ Casa dE fainilia, aluga-se Cr$ 28.000,00.d 1· d
' Curso prlluarIO '"

y
,lic_ada,.'cottl um� e Ica ez� res _ Diretora: EUDORA S�H,AEF�� . MEYERo"- �ROCESSO N0 JCJ-14j54 quarto dom café pela ma- Tratar com o sr. AD aatlitenhca, se nao se tem a

I _ abertura das aulas; 4 de ,m�ço ;- mlCIO ?a mab leu,

I
.

'RECLAMANTE: Iraci! nhã a rua Conselheiro Ma- Ilua Padre Miguelinhl), 16,alma cheia de matizes e on- la: 10 de fevereiro" das 9 às 11. - Rua: VIsconde d�
Madalena da Silva I fra n. 93 I das 13.00 ás 18,00 horas.di. possibilidades na di- Ouro· Preto, 123.

, ,__ ..

: ,I
Muito já se 'escreveu e fa-

lou sôbre êste importantis
simo problema, que é o da

mulher de nossos dias, pe

netrarno campo dos conhe-.
cimentos humanos até então

reservado somente para os

homens.

Antigamente, êsse fato

era rarissimo. Uma jovem
versada em ciências ou ar-

1c8, não era bem vista pelos
'homens de outros ..

séculos

que a denominava de "sabí

ch.ona ou sabida". Essa! oge
riza pelas mulheres cultas,
vinha pelo lato de que, na

quela época, nenhuma jo
vem profundamente ilustra

da, ou melhor, possuindo co

nhecimentos além do rudi

mentar, poderia fazer feliz

ao marido, pois dificilmente
3f: adaptaria as necessidades
da vida. Porém, como o tipo
ce mulher culta foi .crescen

do assustadoramente, os ho
mens tiveram que mudar

sua atitude, embõra ainda

JÚO SE possa dizer que desa

j-areceu por completo aque

les receios infundados. '

Atualmente, pode-se por

o assunto nestas condições:
-- cultural geral - ciências
- artes - feminilidade -

podem agrupar-se sem pre

juizos.
As palavras taxativas que

desejavam provar que a

mu lher perde em atrativos

e delicadezas na mesma pro

porção que adquire conhe

cimentos profundos, não tem
razão de ser. E' verdade

que em alguns casos esta a-

p, eciação pode ser COmpro

vada, mas são exceções.
Existem certas pessoas,

tanto do sexo feminino co

mo do masculino, nas quais
o estudo e conhecimentos,
transformam pessoas amá,
"eis em presunçosas e fú

teis, antipáticas e insupor
táveis, pois perdem a natu

ralidade e a alegria expon-

tânea.

11 DE FEVEREIRO

..
-

maneiras.
Por êsses motivos, somen

te poderão alcançar aquelas
?raças, espiritualidade, pre
-ença de espírito, delicade
za, etc., às mulheres fami

liarizadas com o saber e o motor
,

!

il*l'�i\" seu corro
o

A data de hoje recorda

nos que:

� em 1728, o Sargento
mór de Cavalaria Francisco

de Souza Faria, deu prmcí
pio

-

a estrada que Iljaría
Araranguá ao sertão de

Cuxitiba;
- 'em 1783, o continente

de São Pedro do Rio Gran

de do Sul, por determina

I cão régia, passou a f "U;l'

I ;arte da Capitania de San

ta Catarina;
- em 1749, o Governador

rda Capitania de Santa C�

tarina, Manoel Escudeiro,

r mandou cumprir a provisão
do Conselho Ultramarlno,
determinando a construção
de uma Igreja;

"

" - '�l" 1813, o Tenente
"

R;rancisco Xavier de Barros
t esistiu' no. presidio q'le
fundara €.111: Sa�ta Maria. da
Araguaia, aos assaltos aos

indígenas Cherentes, Cha-

I
vantes e Carajás;
- em 1841, abandoaara:n

ti município de Lajes, neste,

Estado, os rrevolucio.'lári::::s
do Rio Grande do Sul;
- em 1890, foi nomeado

I i�:f lo Govêrno Provisório d10l

I República para governal:' o

Rio Grande do Sul, o nosso

I
ilustre < coestaduano Mare

,

chal Júlio Anacleto Falcão
(la Frota;

I
- em 1892, passou a ser

I
de segunda entrância ·oi C...,

I marca de .Joinvlle, neste Es-

tado;
� em 1917, faleceu Os

valdo Gonçalves da Cruz,
nascido em 5 de agôsto de"

11872. Este nome figura na
I !�aleria nacional como um

1 dos mais ilustres brasílei
! rr.s;

- em 1932, foi fundaria a
'

Faculdade-de Direito deste
Estado.

A11dré Nilo Taânsco

....

nunca as que sempre mos

Taram aversão pelos estu

los e nobres exercícios da
:1teligência.
Admitindo tudo isto como

-ealldade, nunca é demai�
[ue a mulher se esforce pa
:é' melhorar suas qualida
Jes tipicamente femininas,
rois estas devem ser real
.adas acima de tudo. Preo

-upação alguma; nem tra

')alho de qualquer espécie,
levem obscurecer o que o

namorado, o noivo e o má

.-ido, procuram ftindamen-Ialmente na eleita de seu

oração. A mulher não deve

'squecer-se nunca, que a

abedoria, por si só, [ámaís
)i suficiente para

fazer)orr, que o homem encontre

seu ideal, pois êste, pri
':eiro' desejá encontrar a

iulher, a companheira a

',orosa, consciente, que go
-erne a sua casa, a mãe de
eus filhos, e depois então,
Iode vir as demais qualida
'es que concorrerão para

[ue a felicidade' seja com

:leta.

O maior cuidado que deve
er a mulher culta, é o de
ião humilhar com sua sa

-iência, o homem que to

nou para esposo. Nem �m-'
.re uma jovem culta ues

cosa uIl?- lapaz de seu nível
-ntelectual e, em tais casos,

.abe a ela não dar ocasião

ao marido para reconhecer
-ua inferíortdade, coisa sem

pre deprimente e profunda-
'�nte ingrata. Deve proce"

ler dessa forma, porque

ruando o acr-itou para espo

so, gostava de le tal qual
-ra, não havenr'o razão para
'urmilhá-lo.

.

CONTRA IS IMPUREZIS

que se acumulam nos

pistões e nas partes
-

mais

importantes do-motor,

provocando e�lguiços e

encurtando a ví-.

da do seu carro.;

)

SHÉLL X-100 MOTOR OIL contém "aditivos"

detergentes evitando a formação de crostas,no matrimonio com as mu
Iheres "sabidas" podendo os

dissolvendo os' depósitos formados pelo carvão

ressequido e man endo as impurezas em suspensão
sob forma de diminutas partículas.no óleo

Vende-.se - Rua n .. y-
mundo Corrêa, Estrelí/) -

Area 340 metros quadr;).

, �at\*ac;, 4ssq�\tl)
POLVILHO

li10ls

ANTISSÉ PTICO
It. GRANADO Co.

r�e' I .���
, '1tQs Suores \t\�

en .. :.c....libustível, �sando na

alimentu('ão, banha e

dw: Jé. dos energéticos.
Dê ao 01 r;anismo a/,i
,',.entos fvrnecedores ele

. _j
óleós vegdais, mantei-

!:ia, açuca.; a.dos, massa.;;
? fa1'inhal!, tudo porém,
"i:Jn exage1·OS. - SNES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T. Uluhe

DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia.
início 22 horas,

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

M�S UE MARÇO'

DIA 10 - ·Segunq?-fei.ra - Baile a Fantasia - início
. 22 horas.' -:,'

/

DIA 2 Terça-feira - B:Íile a Fantasia - início 22
horas.

'

Terrenos na . Vila florida"
ii -A,

(Estreito)
lVrAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO' SEM JUROS

----_._-_.-:,.:.__._-

.\ '

Florianópolis, .Quinta-feira,./11 de Fevereiro de 1954

.1' &1. do Gr. Irq.· do Unt
I

SESS:. 11A9:. DE CAM:. DO M:.
- CONVITE-

, De ordem do Resp:. Mest:. tenho o maximo prazer
de convidar' os Poderes MMaçon:., o Cons:. Kad: . n? 5,
.as RResp:. co-lrmãs �generaçãó Catarinense, Ordem e

"

I Tràbalho, 14\ de Julho n? 45 e Januario Côrte, bem co- 'I QUINTA FEIRA-'

�no a tO?O,S os IIr:. rre�g:.' de' �assagem �or êste. Or:., I. .

�

.'. _para assistirem a la. Sess .. Mag .. de Cam .. do M .. que .

JOANA D'ARC _ maravilhosa realização da R. K.
a Aug:. e Resp:. Loj:. Simb:. CAMPOS LOBO fará O, diriaida por VICTOR FLEMMING, e� TECHNI-
realizar na próxima Quinta-feira (11 de Fevereiro de COLaR. -

.

1954), às �O horas, no Temp::_ da B:nem:. ,Aug:. .e, UM ELENCO de milhares, tendo a frente a figura
INGRID BERGMAN em: Resp:. Lo]:. oCap:. Regener�çao Catarmense, a rua vi- de INGRID BERGMAN, seguida de perto por JOSE'

JOANA D'ARC ,daI Ramos
n 80, nesta CaPIta.l. s:. S:. S:_. FnoEl�teR.E.R, em um de seus primeiros papeis, no cinema

No programa:
..

1 'I.'
L:. C:. M:. 30:. Secret:.

Cine Jorna , �ac.
.

Preços: 7,60 -,3,50
_

As 5 - 8hs.

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE
,

"DE FEVEREIRO DE 1954

DIA 13 Sábado e 14 Domingo - GRANDIOSAS 501-1
RÉES com a' apresentação de CAS- I·

-

TRITO e sua Orquestra ?e espetáculos 1"!!!!."I.II!!!�_.!!'iW�•.- com numeros de mUSICas para dan- -

_ g ..,
car e mais o seu "BIG SHOW ESPE- -

'rACULAR" - para
.

estas grandes
SOIRÉES são convidados os dignos
socios do Clube 12 de Agos-to. Reserva
de mesas na Relojoaria Muller a ....

PARA UMA NOITE. : ... Cr$ 150,00
PARA DUAS NOITES •... Cr$ 250,00

NOTA: - Devida�e�te autorisados avisamos que o Livre.

GRITO DE CARNAVAL do Clube Ü Crianças maiores de !i_�de !lgosto fica transferido para o pró- anos poderão entrar na ses-
ximo dia 20, sábado.' �.' são de � horas.

.

I
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

I RUA: FERNANDO MACHADO, 32. -' Fone 2.5113
Alfabetiza e prepara para exame de admissão

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

�

Dia 15: Alunos que já frequentam as aulas do Cur-
so; dia 16: alunos nOV0S.

. �

.

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

DIA 28 - Domingo, - Baile a Fantasia Infantil - das i19ÃNA D'ARC
.

16 as 20 horas. .

. No _programa:
'

.

<:: Film� Jornal. Nac.

OI..Boo - OUVllJ08 - NAJUZ • S41lÓ.AIIT.l Um dos grandes espetaculos da temporada
DR. GUERREIRO DA_ FONSECA TELEFONEMA DE UM ESTRANHO. - uma. im-

i 'JbpeelaJlatâ •• B_.etaJ· pressionante realização de JEAN NEGULESCO, para

:
<,

P�eG1t.. d. Oeulos - E:nm. d. h.do d. OHlú "...
a Fax, com SHELLEY WINTERS, GARYL MERRIL,

.i "I,.... ttje"�ll) U P:r.•.to Anou1&1 MICHAEL RENNIE; em aaparição sensacional a es-

I '

"

_

' I _
llloderu Aparelha.em.

. trelissima BETTE; DAVIS.

I
A, 8h.'. I c , - v 0.<0 """-. L A partir de domingo, TELEFONEMA -DE UM

PÁI'.1 C-.J_· .tin��;;�i�Ym�valen-l-

-Partici�ação-- ES�:;;LLAC
*

..

,. p';" "7'·-"::': 3 5 "

I aria e 'our es, Vera i parentes e pessôas de suas

V d," recos .. 00 ,oS' Maril R' I d en e-se'- - 0I/1W1TE TODO DIA' .

.'1"
-

.n� .. '

"'18 '.' -,' Qma, arr e,ne egma, re ações o nascimento
-

e . Sob contrato ou vende-se>
/

mp. ate anos.
N M' TA' M

. - L
.

LIZA TU-

I '" nos VAPeJOS �

--

'sw ria ;� : 'WJ en�u�:mea�: :;U:�;:i� �:� �u�������inl::!rido :oEd: no�: ��!:ao ::::�;: :�:�� �:l::a n�;s!s --=-R�:tr��::

�M""-<.•' tI t:� ,.:"-.... , fih04�'!_..:·.:!I].,.�...•i..8... ,h�.·..1.,.Pl.."fêM �:d:�l��:p:, I;:��:i:�nA::�' ::��5�8i:a �:idênc_i�_�e {��'c:!�i:c�����:!'d!:���� �:c:r::,e::�:��ajan�:� .:
;

- iIl· �...,. "'-

I
' . · - . I plex". Cr$ 180.000,00. Acei-�inha, amplo quintal, insta-

7 'li
.

'!JP
.,.

. \., oscA1UTOém: f i Escola
, �cnlca de CO'mer-' to troca por carro de m�11ação sanitária completa,

'.

.

'. - '. !
�

�J E' COM�,ESSE" QU;E EU , Q,_
.

1 "

da d êd .J
.

VOU elo' �na Pe;reira nor va� 01'.
.

, .

agua ençana a a re e '-I')

.:. '"Rua - Jose do Vale Pe- Estado.
No programa:..

'

. '.

. Estr..eito.� '1' básico: 2a quinzena de fe- o
- reira '3/ " próximo ao "Co-'

Noticias da Semana. Nac. Inscricão aos exames de' vereiro.· .

- �..

I queiros Praia Clube".
P�tços: .'1,60' - ,3;50 admissão ao' básico: 10 a 15 Informações, inscrição 'e
Imp, até" 14 anos. .c'

. de fevereiro.
,

matrícula, diàriamente, na
/

,

Matricula aos básico e Secretaria da Escola, das 18
contador: �o a 28 de fe�e-' às/19 horas, no edH�cio do
reiro. Grupo Escolar "José Boi
Exames de admissão ao teux", no ESTREITO.

,
As 8-, 1/2hs.�

INGRID BERGMAN'em:

Preços: 6,20' -:::- 3,60
Imp. ,até 14 anos..

As 8hs.

Patrícia MEDINA

Oportunidade especial para aquisição, com grande Luiz HAYWARD em:

facilidade, de um E:3pleridido lote na VILA FLÓRIDA. I
A ESPADA DOS MOS-

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução..! QUETEIROS
-

.

Priviligiada localização, nRS PROXIMIDADkS DQ ES-.
No programa:TÁDIO DO FIGUEIHENSE, assegurando valorização

imediata.
.

Esporte .na Tela. Naé.
OS· TERRENOS EM ZONAS lVIAIS DISTANTES I Preços: 6,20 - 3,50

N.\O PODEM OFERECEH AS MESMAS· VANTA- 'Imp. até 14 anos.

GENS. I

Vem de ser inscrito no 10. Festival Internacional de
São Paulo, qúe realizar-se-á ná Capital Bandeirante en

tre 11 e 27 do c,orrente, a mais recente produção da
Guaíba Filmes Ltda. de Porto Alegre "O Parque" curta
m�tragem do gênero documentário�

.

E' de salientar que este é o primeiro filme rodado
no-Rio Grande do' Sul que concorre a um festival,inter
nacional. Esta iniciativa é devida a um grupo de jóvens
entusiastas da sétima arte ·que compõem a Guaiba 'Fil
mes, grupo este liderado por Nilton Nascimento Atual

t Diretor daquela produtora, e pela equipe que soube
realizar uma película credenciada para figurar entre

I outras tantas do gênero fEItas por mestres do. mundo
inteiro. Esta equipe fo idirigida' por Joaquim � Rhein
gantz, secundado por Nestor Nadruz na câmera, Ema-

:

"I' nuel Santos na Produção e o rlOsso conterrâneo de La-,'.,,f Corllunica.-se ;lOS porta- ges, Nereu Góss commo co-autor do roteiro.
i !Çlres de bilhetes da rifa da Nereu Góss é um nome bastante ,conhecido entre
Iboneca exposta na vitrine nós através das páginas da revista "Sul" estando atual-I '.

d
.

1 b d \
\a Casa O PARAISO e

mente a testa o c u e e cinema de Lages, devendo
b f" 'd FI

:" vir a Florianópolis por êstes dias afim 'de
.

apresentar111 ene lClO e . aVlana "O P " - .

I,. .
. ..

'

I arque em sessao espeCla, que Guaiba Filmes Ltda.ORGAHISADO )lln�S, para adqUlnrc u�a reali�ará dédicada as autoridades, '. imprensa != Clubes
E. _ �adelra de rodas, que o nu- de cmema. _'

. . -

EDITADO .nero premiado foi 364, per- : .

.

.

PO�' encente ao Sr. Belo' Rihei- I
------

1)(JIIALie/(J g(J4J1[g
'0. residente. à rua José.

V d
___f_!.!!��'!f!:�

'�ndido

,da Silva. E'''eito.

*fSOnm�no P",��o d�:�:
V

.

d'
. .

Ponto Comercial' I vende'-se, um quarto de ca-

.

�
e� e · .�e I Aluga-se ótima Salí:r pró- sal, com a� seguintes peça�:

Por motivo de vIagem· prl'a para L
.

5
.

dois guarda�roupas, uma'. " aja com por-

V d' vendé-se um terreno tas de frente no ponto do' comoda, uma penteadeira,
. e,n e-se 30x5.00�em Capoeiras,com· dois criados-mudos,' dOl"S ca- .

'ônibus - ESTREITO.
A V I, S O I um terreno de faehinal Carl') uma ótima easa de material; Tratar com o Sr. Carlos li 'bides, dois tapetes.' Ven-

EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO,COMERCIAL uma área de 5.000,000 m2. bôa agua; um grande gal- da Silveira.
\ dem-se, ainda, uma sala de

BÁSICO tendo um- pequeno engenho pão; um pasto para cria- I jantar constante de· I?esa
de serra, madei.ris de lei e ção e um cafezal. ! elástica, bufet, cristaleira,Inscricão: de' 10 a 15 de fevereiro.

Tratar com o Sr. Oscar
-.----

, seis. -cadeiras, um tapetellealiz'ação dns exames: Última dezena de fevereiro, de qualidade, um pinheral ,

,
para corte, 3.000 aproxi\ma� Vieira.

'

_ Parficipaç'ão : grande; uma sal� de'visitas
EXAMES DE SEGUNDA ÉPQCA damente, boa pastagem pro·· Rua - Santo Saraiva n. I cem grupo estofaà::> e tap.?-

vida de água abundante: ?50. -}ESTREITO. ,: te; um escritóriol, constan-
Inscrição: de 1° � 1Q_ d-:- fevereiro. ..-------

OSVALDO GUEDERT E d dterreno de' planta cercado BAR E SORVETERIA SENHORA i te e uas mêsas, duas ca-

Realizpção dos exm;les: Última-dezena de fever..eiro. em parte, casa residencial AMÉRICANA' : O Centro de Irradiação deiras de braço e um guar,.
confortáv.el com agua en- Vende-se o Bar e Sorve- Participam aos .parentes Mental "Amor e Luz" realiza da-livros.
Cànada, situada na Colônia toia Americana sito à Rua e pessoas de suas relacões o ,sessões Esotéricas, todas as se·.

Leopoldina -.Alto. Bi:ma,- S;:Jld,anha Marinho n. 13, nascimento de Seu

�

filho I gundas f�iras, às 20,30 à rua' Vêr e tratarf,a à Avenida
-
,-

d f 1111'.. h d T . .' I Conselheuo �afra,· 33 - 2° r "'r-'"-. -'7

çu.
. ..

'. � i leió m,ac a ,o. ratar no� LUIZ A!berto, ocorrido a 28 andar. \ . ,rrompowsky nr', 56, das r ___
, ,local com o sr. Umberto d J' M t -'d d

!
\

.

14' 22 h ' ,Tratar eom o proprieta- M h. d .

.

1 , ' e anelro na a erul a e \ ENTR:ADA FRANCA as oras, -ate o proxi-
. ac a o, o qua exr .Icara .

Wilibaldo Deschamps to'motivo .da venda. Dr. Carlos Correia. mo dia. 25 de Fevereiro.
..

"

A Famosa
_
orquestra de

CASTRITO.
--....----

,
I NA T;ELA:

-

lotes a venda j���IL�:M��"O�GUE,Om'últimos l0tes, 'na pré\ia da Saudade, em Coqueir.os, ATENÇÃO:
ao lado do grupo escobr "Presidente Roosevelt",. 'com

. Erp' yírWd�: �da Grande

I? m�tr')s de, fi;ent�, area ,de 400 metros quadrado,s, ser- Fâltá,de Niquel"a EMPRE-
vIdas de agua encanada e luz. �,�,. ZA

. '1'· 't "d'
.

.

-

I I G'lb
.

Gh-'" -.1 'SO lCI a encareCI amen-", ·Iuformaçoes no oca com o sr. 1 erto euro
., ,

-_
te, 'a cooperaçao de seus

distintos frequentadore$,.'
trazendo o DINHEIRO

TROCADQ, pelo que agra-

Peça h9je_me;;mo-infurmé;lções a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA. SUL BRASILEIRA
LTPA. (SUBRAL)

.

Escritório: Edifício syJ jorge, Sala 4 -- -Fone: 2,1-9-2.

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

Academia de Comercio de
·Sant·a 'Catarina

-

lVIATHICULA AOS CURSOS BASICO E .TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

Durante à mês de fevéreiro.
llríeio ·nas" Aujas: 10 _c\e .. mªrço, , .' ,

,Aveniqa Hercílio Luz,' 57 ,.':�'aas"17:às

2a. Feira - RITZ -

"Grandio,so ESpetáculo
Palco e Téla".
NO PALCO:

o ESTADO-
--------------------- ----

,

decemos.

.........
,

TRA*rLER
r '

, .

Curso Antonieta. de Barros
SABÁDO

x ,x x x x x

SEXTA FEIRA

MULHERES SEM NOME. produção ítalo-francesa,
cstrÉJada por ·SIMONE SIMMON, VALENTIN.A. COR
TESE e um grande elenco.

�--
- .

x x x x x. x

O ULTIMO "í::>UELO (The Cimarron Kíd) - um

western
'

da Universal Internacional, em TECNICOLOR,
com AUDIE MURPHY, BEVERLY Tyler, Lei! Eri-

-

ckson, e uni grande elenco.
'

� I. x x x x x x

--- -------�--- --�-- DOMINGO

Tratar ao lado.

Filme gaúêh'o no Fesfival
Infernacionat'de S. Pa,ulo

Hllllínidades Irt.-- 91
� ..

CURSO BOSCO
(Reg. no Departamento de Educação)

MATRíCULA: Durante o mês de janeiro, na Li
vraria Líder _;:. Rua Tenente Silveira.

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.
--_._------- --,�-----:----.,---:-----

Avisode

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, CAPITANIA DOS POR- Primeiro Condutor Motoris
TOS DO ESTADO DE 'Ita, Segundo Condutor Ma-

SANTkCATARINA qúinlsta, Segundo Condutor
e confrontações como se- mandado os confinantes/do ..

Motórista, Patrão de Pesca,
,

... guem: a) - um terreno de
E X A ,M E S ' I Carpinteiro Naval, Atalaia-

, 66 m de frente que faz no
1. De ordem do sr. Capí- (�or, Mestre Amador, �erão

fundosRio Três-Riachos,
ti'io de Mar e Guerra RUY prestados nas Capitanias de

T
-

G I' - ,', no ravessao era com a
CUILHON PEREIRA DE Portos de qualquer classe e

d'
-. ,

66'

Dl"
mesma lmensao, lStO e mínio da União. Os in teres-

j\I'ELLO, Capitão dos Por- ;las suas � egaclas. .

,

3 A'
- 'm, lateraiS, com 1.078 m, sados incertos deverão ser

I s, levo ae conhecimento . s mstruçoes para os I f L do' d 1 f
d P I d' M ,que azem a este com ter- cita s por e it;a na or-

dos srs. interessados, que as E'xames o essoa a a-. '

.

h M
I renos de Martmho Nunes ma do art. 455 § 1° do Cod.

inscri�ões para o próximo rm a ercante, a que se'" ,I ,)'. "

• •

período ��xames -do 'pes-' ,rder-e o aviso 3.122, de 24 ��nt��a___,e _a_ O�s�e co� .�: ,Pr��"_,�l�ll. Custa� afl-
-

1 d
I

b d' '1951 Franclsco Fernandes Fllno_ na!. Blguaçu, 5-1-54. (Ass.)soaI da Marinha Mercante, ( e ezem ro e , com
'

,

" '

,

,

'lt
-

'

. t' d'd e lrinêú�ardoso, tel'reno Abelarilo'da Costa Arantes,
serão abertas durante o cór-, as a eraçoes m 1'0 UZl as '

.

êste cortádo pela estrada Juiz de Direito. E para que
1 ente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, de 2 de

f de
'

1953
- geral de Três-RiachOs; b), chegue ao conhecimento

exames entre 1° e 10 de evereiro serao
,

,

-; terreno de 167 m de dos' interessados in certos
março. prestadas aos interessados

frente �e faz no Ribeirão, deverão ser citados por2. Somente os exames pa- na Capitania e suas Dele� fundos com a mesma di- edital na _forma do art. 455
ra Prático, Prático Auxiliar, gacias.

,

pA d FI ' I mensão, no Rio Três-Ria- § 1° do ,Cod. dé Proc. C;-
J?raticante d� Prático, Con- orto e orianopo is,

, chos, extremando a Leste vil. Custas afinal. Biguaçu,.' ferente de Carga, Mestre de em 1° de fevereiro de 1954.
com terrenos de Olivio Pe- 5-1-54

.. (Ass.) Abelardo, da
Pequena Cabotagem, Con- Nelson do Livramento

tra-Mestre, Arrais, Primei- Coutinho _ Escriturário, reira, José Manoel Mar- Costa Arantes, Juiz de Di-

Condutor ques e Mario' de Tal e a reito. E· para que chegue ao
1'0 Maq\!linista, classe "G" - Secretário.

Oeste com terras de João conhecimento dos interes- dem-se, ainda, uma sala de
Pedro Carvalho; c) - ter- sados, passa o presente edí- jantar c('nstante de mesa

reno no -lugar Fazenda, ten. tal com o prazo de trinta elástica, bufet,' cristaleira,
do de fr�nte 85 m, em for- (30) dias, publicado e afi-, seis cadeiras, um tapete
ma de linha quebrada, que xado na fórma da lei. Da- grande; uma sala de visitas

JUIZO DE DIREITO DA' p. vindouro, ás 10 horas, no faz, com terrenos de Geral� do' e passado nest� Cidade ('C'il] grupo estofaào e tape
COMARCA DE TIJUCAS local em que SE; realizam as dino Policarpo e· Flávio de Biguaçu, aos oito dias te;' um escritório, constan

vendas' em hasta pública, VergíliQ, fundos, com 4'0 m do mês' de janeiro do ano te de duas mêsas, duas ca

EDITAL 'DE. PRAÇA" determ'inadas por êste JuÍ'- que faze!ll cóm terrenos de de mil novecentos e cin- deiras de braço e um guar-
, Fone: 847 (Linha Paralela)COM O PRAZO DE TRIN- zo, á porta do edifício da Bertoldo Policarpo Fernan- quento e quatro. Eu, Orlan- da-livros. End", Te)egr.: SANTIDRA

TA DIAS Prefeitura MuniCipal. Des- des, extreman_do de um la- d.o Romão de Farias, Escri- Vêr e tratar à Avenida' Agência: '. - SAO PAULOI
,

I crição e avaliação do mo- .do �m 240 m com Henrique v'ão, o fiz datilografar e Trompowsky nr. 56, das ,Rua Rio Bonilo ri. 1247
O Doutor Clovis AY1·es. vel que será'levado á pra- Agostinho Furtado e de ou- subscrevi. 14 �s 22 horas, até o próxi-

Gama, Jui:z de Dil'eito' da ça: ,- "Um carro de mo- tro, com Miguel Agostinho Biguaçu, 8 de Janeiro de mo dia 25 de Fevereiro.
Coma1'ca ,de Tijucas, do Es- J las, com quatro rodas fer- Furtado até 100 m, daí qüe- 1954.'
.. �

tado de Santa Catarina, na radas de borracha, com co- bra em direção a e�trema (Assinado Abellt1'do da

f01�ma da lei, etc .. , berturas _ de oleado, para oposta com 40 m, dirigindo- -Costa Ara1ltes - Juiz de
dois animais, tipo "trole", se, em seguida o rumo para Di,reito.

,Faz Saber _aos que o pre- avaliado por sete mil �ru- os fundos do terreno com Confére' com o o�iginal
sente edital virem. ou dele zeiros (Cr$ 7.000,00). "E 140 m e faz-em terrenos de afixado no logar de costu

conhecimento tiverem, ex- para que chegue ao conhe- Alexandre dé Tal; 2 - Tem n1e.

,pedido nos autos número cimento dos interessados e o Requerente, sôbre os alu- O Escrivão, Orlando Ro-

setenta e seis, de ação exe- ringuem possa alegar igno- didos terrenos, a posse mão ele Faria.
cutiva movida por Bràz rância, mandou expedir o mansa, pacífica, sem inter- --------......;......;------,_"",.---'"--

joaquim Alves 'contra José presente edital que será,!l': l'upção nem opos�ção e com

Erbas e s/ mulher, que se I fixad� na sede dêste Juizo, o ânimo de dono, por si e

processa perante êste Jui- :'10 lugar de costume e, por seus antecessores, ha mais

zo e cartório do ,Escrivão J
cópi�, publicado, uma vês de trinta anos, sendo que

que ê>:te subscreve, que a- no jor,nal "O ESTADO", de sôbre o primeiro, terreno

t�ndendo ao que

dO,'S
refe�

I ,Florianópolis:
Dado e ��s- tem -casa, engenho, e em

ndo autos consta, por des-' sado nesta cldade de TIJU- todQs, plantações. 3 - Não -

pacho pl'oferido aos 26 de' cas, aos vinte e s�te dias do possuindo títulos dos imó

janeiro de 1954" autorizou mês de janeiro do ano de veis, quer adquirir o domí

a venda, em l\."lsta pública, mil nÓvc'_·F.i1tos e cincoenif.. nio dos mesmos, com fun

do 'moveI abaixa descrito, e quatro. Eu, (a) Gercy damento nos arts. 550 e 552

com sua respectiva avalia- elos Anjos, Escrivão, o dati- do Código Civil, e de acôr

ção� pertencente aos execu- lografei� coeferí e ,subso;re- do COln o disposto no art.

tados, que será levado a, ví. (a) Clovis Ayres Gama 454 dp C�digo do Processo

púbtco pregão, ae ven-da e' - Juiz de 1>ireito. �stá Civil. Asshil, requer a V.
arrematação, a quem mais conforn�e o original afixado Exa., se digne ouvir as

der e maior lanço oferecer, ria sede-dêste Juizo, no lu-, testemunhas adiante arro

acima da respectiva avalia- gar de costume, sobre o ladas, as quais comparece- ,.
.... ���,.',.,...

ção, pelo porteiro dos audi.-' qual me reporto e dou fé. rão em Juizo, independen- __ 'd", I :

tóric3, (''LI quem _suas vezes Data supra. O Escrivão: temente de intimação, pro-l
-

II';' M...dooJ II,...,..�1.1 'o.d,',
.�,

, .• ,_" 'ONU. UN ua ",u. ,...01, 5CI

fizer, no dio 10 de março Gm'cy dos Anjos. �edendo-se a justificação CU�T_ T.:u ..............R05URAS
'�,

PAMII4'

\

,MaterJlidade Ir." Carlos I JUI�O DE D�REI�O :A1 :bin�iO"�' j��ada esta ota II Edital de Pri:"'�p'!.'IT I",:� A�tôniO Cezario �a
,..

C
. COMARCA DE BIGUAÇU se proceda de acôrdo com com prueo de vinte dias, pa-. Silva extremando por um

.�Or",ea' o art. 455 e seus paragra- Acham-s� abertas a par-I ra venda e arrematação d�e lado onde mede trinta e três
, I, EDITAL DE CITAÇAO fos, sendo após, julgada til' de 1° de Fevereiro a 31, bens penhorados na execu- metros �33m) com proprie

COM O PRAZO DE TRIN- por V. Exa., a presente a- oe Março do corrente ano, I c:ã� mo.;ida pd'r Wal1,.,o'i" dade da referida Associação
, TA (30 DIAS ção procedente, de acôrdo na Escola de Aprendizes Scheidt, Estevão Ferna:n- acima citada; e pelo outro.

com o art. 456 do C.P.C., Marinheiros de Santa Ca- I des, E1·1.ck Scheidt e lv� Ja- 'lado, ond€ mede trinta e no

O Doutor Abelárdo da Cos- como o anterior, a fim dé tarina, as inscrições para a có Euck: contra Theodoro ve metros 'e �nquenta cen

adquirir o -Suplícante, o ne- matrícula de candidatos a·1 Haerning, d01niciliado. em tímetros (39,50m), com di
cessário título para a trans- Aprendizes Marinheiro, nas-'. lugal' inl'erto e não :1:dJu'o, tas de Cláudio de Víceuzl,
crição no registro. Para e- .cidos entre 2 .de Fevereiro na [erma abaixo: e a casa sob n. 31, .nêle edí-
feitos de alçada, dá-se a I de 1953 e 19" de Fevereiro ficada e demais benfeitorfas
présente o valôr de 2.100,00. de 1938.', , A doutora Daisy 'Ramos nêle existentes, com diver-

Faz saber aos que o pre- Pede deferimento. Bigua- As informações poderão Pinto, Juiza Presidente, em sos compartimentos, cober-
sente 'edital virem ou dele çu, 10 de novembro de ser prestadas na referida exercício, da Junta de Con- t�{ de telhas, forrada, assoa
conhecimento tiverem que, 11953. (Ass.) Acácio Zélnio Escola, Prefeituras, Capita- ciliação c Julgamento de, lhada, envidraçada, com as

por parte de JOSÉ MA- da Silva. Relação das tes- nia dos Portos, sua Delega- Florianópolis: insta�élções de água, esgõto,
NOEL MARQUES, por temunhas: 1 - João Ma- cias e Agências. Faz saber a todos quanto!' e luz: escritura lavrada nas

seu assistente judiciáriõ noel de Souza. 2 - Miguel o presente edital virem, ou notas do 1° Ofício desta C&-
Dr. Acácio Zélnio' da Sil- Inácio da Luz. 3 - Miguel dêle conhecimento tiverem, pital, n. ::'60, às fls. 129- ver-
va, lhe fOI dirigida a p=tí- Cládio Furtado. Em dita �ue, no dia oito (8) de mar- so, em :27-7-1950, transcrito
ção do teôr seguinte: - petição foi dado o seguinte ço dé 1!{l4, às treze (U) ho- "(lo .1 egístro público compe-

I Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- despacho: R.. hoje. A. a ras e trinta (30) minutos, t(:'n';;�; sob número 9.�í5, ;·s

I
reito da Comarca de m-. conclusão. Biguaçu, na sede desta Junta, à rua f:s. 23li, livro 3H, em Hl50'·.

guaçu. José Manoel Mar- 10-11-53. (ass.) João Can- Artista Bittencourt n. 8, se- A avaliação importa em du-

. ques, brasileiro, lavrador, dido da Silva. Feita a con- rão levados a público pre- zentos e oitenta mil C:TUZI,>i.-

solteiro, maior, residente e c1usão, foi exarado o se- gão de venda e arrernatacác ros (Cr$ 280.000,00). Q,uem
domiciliado' em Três Ria-I guinte despacho: Designe o

'

a quem mais der, acima da pretender arrematar ditos
chos, nêste Município, que- Sr. Escrívã� (lia e hora pa- � avaliação. os bens penhora- bons,: deverá comparecer no
rendo promover uma ação ra a .audiência de justifica- dos na 'execução movida por dia, hora e local supra mer.-

I
de usucapião, por-seu assís- ção, foi esta julgada por Walmor Scheidt, Estevão cionados, ficando ciente de

-- tente judiciário infra assí- sentença do 'teôr seguinte: Fernandes, Erick Schoidr, e -=!ue.o arrematante deverá
. nado, expõe e no final re- Vistos, etc. Julgo por sen- ': Ivo Jacó Fuck contra Theo- ) r;arantll� o lance com o sinal

, I quer a V. Exa., o seguinte: tença a justificação produzi- ('oro Haeming, que são os ":0ue:;pondente a 20% (vin-
1 - Possue o Suplicante, da pelo autor, para que ,:"eguintes: "Um terreno si-, te por cento) do sêu valor.
no lugar Três-Riachos, três produza seus jurídicos ele': l: to nesta Capital, à ru-, Emí- 'E. rcJ:� que' chegue ao cc-

tratos de. terras, de medidas gais efeitos. Citem-se por 'Iio Blum, com a área de! che-ímento 'de todos os in-

,.----.�-------------------�-----� -------

(DA ASSOCIAÇÃO IRMAO JOAQUIM)

na fórma da Lei, etc .•

Obstetrícia . Ginecologia Ciru1'gia
Completa assistência à gravidês e ao parto,' t�at�

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

classe.

ta A1·ante.s, <.Juiz de Direi
to da Comarca de Biguaçu,
Estado de Santa Catarina,

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiílips para exames radiológicos em geral' (coração,
pulmões, �stomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com' dispositivos especiais .para HIS1'ERO-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, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer re
minino, 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 PACIENTES EXTERNOS NO PE

RIOD DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

--_ ..------

"

E D I A LT

quatrocentos e oitenta me, teressados, � passado o pre
!rQS :;ri'ladl'ados (480 TIl2) " sente edital, quiserá publi
mais ou menos, . Jazendo cado peh Imprensa � afixa
[nnte i. referida ru�; cora, do, 110 lugar de' costume, na
doze nwtros e oitent� �en�

.

sede dl,' ta Jvnta. Elorian6-
tírnetros (12;m80), f�m(hs' polis,5 de fevereiro de 19:14.
em duas extensões, ç{f.:, s�te Eu, Iw lit.' Bonassis Ha'\ow
metros (7m) e cinqllen�a ras" Or.íciul judiciário, "H",

1ôõõl!1I:II.:' centímetros (50éu1) e- seie {) dactilografei e conL·i'!. E
metros e oitenta cer,tíme- ,e.u, .Ant.ônio Adolfo Lisboa,

'�e'Os '(7,rn.SO),·cenfr-e-nta'nd@,,--Chefe. <ia Secl!etaria, subs
respectivamente" com jJro:� cre�í. D�isy Ramos Pinto,
prie1:lade da Associaçáo A- ,J,,1iza Presidente, em exer

�lética Barriga-VerdE; e com' dcio.
:
--'''','

imóvel e o Dr. Promotor
Público e .por precatória
dirigida à 4a Vara da Co
marca da Capital - o . Do-

Por. motivo de mudança,
ve-úde-se, u,m quarto de ca

sal, com as seg].lintes peças: Idois guarda-roupas, uma

comoda, uma penteadeira,
dois criados-mudo,>, dois ca

bides, dois tapp.tcs. Ven-

E I T A LD

Vin{Jens Dl RÉT AS
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3.,
ff'OLlS.· 's. PAULO ,RIO" 4""
FfOL!S.!.. ÇURITIBII-RIO AOS SABS

SERVfÇOS AÉREOS
CRUZEIR-O,;:DO. SU.

'

...... , ...... --",>. d_
'.

Campanha Nacíttnal de
,Educandários' Gratuitos

Olnásle) Antoiiie,ta de Barros
ANO LETIVO DE 1954

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

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

EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias �6 e 17 � fevereiro.
F.XAME DE; ADMISSAO: Dias 18, 19, 22, 23 de

fevereiro.
'-

.

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1954.
Luiz 8-. B. da Trindade

Diretor

E�re8S0 FloriBD6polis
de

ANDRADE & KOERICH
Transpm·te de cargas em geral entre Florianópolis.

Curitiba e, São Paulo
Com viagens 'diretas'e--pel'manentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Rna Conselhei'1'o Mafra, 135

Fone: 2534 -- Caixa Postal. 435
End. Telegy.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

-o-

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T,!legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Jall.eiro e em Belo Horizcnte com

tráfego mútuo atz São Paulo com a Emprêsa de Trans
portes Minas Gérais S/ft.)

Sindicafo dos Em,p. DO
Com. de floriao6pol'is

E D I T A L

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAO�DINARIA
CONVOCAÇAO

, I
-

,',
CONVOCO OS SRS. ASSOCIADOS D�STE ,SIN-

DICATO PARA ASSEMBLÉIA GERAL \ EXTRAOR
DINARIA QUE SE REALiZAI1A' EM NOSSA SÉDK :;::.�-::
-SOCIAL A' RUA TENENTE SILVEIRA 15 EDIFICIO'

� .J_

PATHERNON, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO COR-
�_ENTE (QUINTA-FEIRA) COM INICIO A'� 19,00
HORAS, AFIM TRATAR O SEGUINTE:

I - Discussão da 'ata da última Assembléia Geral
II - Qual a atuação da Diretoria na elaboracão do

, Salário Mínimo.
' , -

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

QUERIMENTO DE 50 ASSOCIADOS, COM O DI
REITO QUE LHES_CONFERE O ARTIGO 28 LÉTRA
B, - DOS NOSSOS ESTATUTOS.

EM _ATENÇAO AO PARÁGRAFO 1° DO ARTI
GO 30 DOS NOSSOS ESTATUTOS NAO HAVERA'
SEGUNDA CONVOCAÇAO.

'

Florianópolis, em 5 de fevereiro de 1954
Vitório Cechetto Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RESP_OSTA Loleria do Estado
·HOJE:

,

Para' que provado fique" legado Regional; o quadro
aquilo que em anteriores de cetetíves: a rádío-patru
comentários firmámos, di- 1, a; os patrulheíros ciclís-

Resposta do sr. Mario T2-
.

te opinião diferente da sua, trouxe para os seus comi- zendo que as Polícias Milí- !':!i, os cães amestradosj-os

vares da' Cunha Mello ao conseguíô"que a iser.câo fos- cios eleitorais sacerdotes, tares, instuicões alicerça- r l"ll f iais de recreios e di-

.31'. P;efeito de Jaraguá, di- II se negada.
I desviando dos seus misté- das na Constituição do País, versões; os grupos de cho-

/

vulgada pela Z Y P 9; Pa- I Não que o Padre Alberto res religiosos e educativos, têm sido deixadas . a mar-j que

(UO Jaraguá's fosse contra o calçamento, I
para descerem ao terreno gem e espoliadas,

sorrateira-I
SECRETARIA DA FA-

C) semanário-'''Correio do absolutamente, ele �n, co- das competições partidarias .nente, das m.ellwré das ZENDA: Políci� ro�oviária
Povo" que se edita nesta mo toda pessoa (12 bom Há catolicos em ,todos os' -... .. suas prerrogativos, vamos com guardas fiscais para

Florianópolis, ,Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 1954
cidade e obedece á batuta senso, de opinião que a pa- pantidos legalmente organí- arrolar as que na Corpora- postos nas estradas e poli-

do sr. Artur Mueller, jor- roquia que vive 1.) povo, sados e registrados na Jus-

N t R 1-·'
ção catarínense, que é a qu I ciamento fluvial e marítimo

nalista, prefeito municipal não tendo as suas proprle- liçaEleitoralenão'ficabeni O. a,s, . e Ig'losa,s, n?s diz respeit.o, não exis-�de repressão a,? contraban-

e quando no ostracismo fS-, dades fins lucrativos nem I dÚS "ministros de Deus tô-
,

tem" como deviam, ou,' se do.

crivão do Registro' Cl'n1 reprodutivos, não pOSSUE'. marem partido. existem. estão em mãos es- ; SECRETARIA DA SAÚ-

_ a propósito de uma me',' bens para negócios, não de- ,
-

t d N S d N V g ote'
tranhas as da sua legal de- DE: Ambulâncias e postos

sagem de Natal que proferi 'lia ser taxada ainda mais Finalmente e quanto ao e� a e·. ,OS a., 2. o tentora. cie socorro; os "Serviços de

atravez o microfone desta pêlo preço exorbitantE, em partido agonisante, si s.s. se"
Em Itaguaçú,' no visinho

I
quinhas, _.

�
A primeira e mais impor- Salvamento" com secção de

onissora, pretendeu fazer que é cobrado o calçamen-] refere ao P.S.D. Partido
Iistrito de Coqueiros, realí- 'No dia 14 (Domingo) o tante falha está na auxência viação (inclusive helicopte-

, id
- t'/ J

'

h
zar-seao as solenidades I co- programa está assim deli- de um Quartel General. A ) 1 tã d

,J'epàros as consi era.çoe.s (I em aragua, Social Democratico, ten o
1':>S pe o ao e, paraque-

oontidas naquele manifesto. Culminou. esse desenten- a esclarece-lo que elé é a
nernorativas em honra de neado: nossa Polícia Militar está distas grupos de nadadores

A' falta=de argumentos dimento com o fato reeen- maior força politica do' país.
�'J. S. dos Navegantes. - 09,00 horas Missa inteirament€ subordinada a e mergulhadores e o pelo-

convincentes descamba o te de ter o sr. Artur Muel- Não esqueça o jornalista
Como nos anos anterio- Festiva; Secretaria da Segurança tão r.uxiliar de sapadores.

articulista para o terreno ler procurado.,ainda trazer prefeito que esse partido
res e a partir de hoje (dia l'

- 16,00 horas - Procis- Erro. Parte dela somente é bECHETARIA ,DA A-

(los impropérios e ataques, para Jaraguá os irmãos en- detem' os governos dosjll)
até o próximo dia 14 são por mar; e, à noite, 'que deveria estar a dispo- GR1CULTURA: Polícia ru-

usando adjetivos que dane- íermeiros da ordem portu-' d d f dé (Domingo), haverá barra- queima de fogos. sição dessa, uma vez que ral montada, para assístên-

tam a sua falta de serene- guesa de São João de Deus, :W:;'�':��a�:a,�e:n::
FO I'

. A'GRED I'DO
também pelas outras Secre- t cia xos criadores; guarda

dade 'logo que passa a an- para fundarem um hospí- buco, Ceara alem de outros '

" tarias de Estado ela se es-'I bosques e guarda campos

tever os sintomas de pró. tal na colonia, e natural- estados menores e que, a- .
'

tende, for-recendo polici�is j para fiscalização efetiva .da

:ónos revézes. .
' mente fazer concorrencia ao gora mesmo, o ilustre go- j

Damos abaixo, sem co- militares,. em vários ramos caça c pesca e proteção à

Tais adjetivos são devol- I hospital da Mitra Diocesa-
I
vernador Lucas Nogueira TIM I : montários, o telegrama que especializados. 'Assim é, f]qp,::.ta e à fauna.

vidos á origem, onde iicam na, que o Padre Alberto
I Garcez e a maioria dós _,_'_._.' o)

.<,) sr. GuaraeyB. Marinho que a exemplo de. que su- SECRETARIA DE 0-

perfeitamente ajustados. havia pouco iniciara a cons- deputados de São Paulo in- transmitiu ao dr. Altarniro cede com outras Unidades bHJ\S PÚBLICAS: -Guar-

Os ataques, ahsolutamen- trução. Esse novo hospital gressaram no P.S.D. Será E S T A G N A_ç Ã O Cruz, -

seu advogado em da Federação, - ela deveria das das linhas e usinas de

t( não' me atingem, de ve'!. seria construido no lugar que um politico tão eminen- CI ., .pecó, a propósito de possuir.o seu Q. G. sobordí- ciÚ'r! la elétrica e das obras

que ataques e elogios da Barra do Rio Cerro que o te iria se filiar a um partido Ao .que se murmura, to- grave ocorrência verificada, nado diretamente ao Govêr- d'arte. Servíçq contra sabo�

parte do sr. Artur .Mueller I sr. Mueller considera seu agonisante? Em Santa Ca- dos os chefes de repartição nu Diretoria de Terras: no do Estado, e seus ele- 1a.Jem.

se l'€VeSam como os ventos reduto eleitoral. tarina o P.S.D. tem a maior e serviços estaduais, envia- "Dr. Altami.o Cruz mentos, sob o direito con- Aí está o que seria a Po-

'N' d S 1 Q E t t
-'

b d" d' A bl ram ao Govêrno, atravéz de ("" trôle discipinar a adminis
., .. l\/f'l't" t'

elo orte e ou. ue o s as e ou ras razoes, que, anca a assem éia. .,.llf.peco,
'

,

- .leUi .1.1 1 ar se es lV€!iSe a-

digarn os honrados S-�·S. não convern citar, que fize- Fica assim, reduzida 'as
seu Secretariado, longas e J ui ontem eSl'.lpidamen, trativo, dêsse Q. G..�, dispo- tU:11izada. Ela não se limita

Francisco Mees, Luiz dE' rum com o Padre Alberto suas' justas proporções, a m,inuciosas exposições-de- "� r:gredido pelo conwltol' sição das vanas Secreta- apentts a S. S. P., uma vez

Souza e outros. depois de 25 anos não su- nota do Correio do Povo. motivos. Mostrando '(e pro- ;:. dico do Esta 1.) Ahf'lar rias c<mforme as eXlgen-, que mantém organizações

Aliás o sr. Mueller é o portasse mais a vida na su� Repito, del� me ocupei, so vando) a tremenda. incon- d) Hupp, qualld} discuti.. cias do serviço de cada uma. [.-:;!'(;"is armadas, rliscipli

exemp�o vivo da dupla 1JI:'1'- paroquia. Agora pergunto mente em consideração ao, gruênCia dos responsáveis ('om diretor de Tenas

AI-I
Competência da Polícia' na,Jé:s e especializadas que

,"onalidade. 2U, de quem estava o Pa- meus amigos, correligioná pela elaboração do orça- ,'U ii Lobo sôbl'e 'nüi.'usida, Vmitar, mas que nela não se dt'fit.inam a outi-as ativi-

Como particulm' e 'como :ire Alberto enojado. Forço- rios e á opinião publica mento vigente. Que corta ,_te ccstuma este último pl'O-
.. '.,;stem ou doe outras orga- ci�dcs da administracão pú

funcionário _ um homcl1 ;arnente de Sua senhoria, que merecem' todo o !Deu
ram, mutilaram, inverte- .�. � ,or meus. per:i'.rlà, certi- Lizações fazem pl:jrte, vamos bHea" isto é, por todfs �s Se

r2speitável, mas como po�í- ? seu único, opositor nas l'e;;peito. Estarei s�mpre l �an: e el�mi�aram verbas d;'-o. Citado cO.lf>\,1tor con- f:numerar ligeiramente as cr'2tatias de 'Estado, em ca

tico _ Santo Deus _ é V�::l� ;uas iniciativas. pronto a revidar

qUaiSqUer!
mdlspensavels, ao desen- .'C( u-me sair fúra Direto·· funções inherentes a cada �a uma delàs preen'fhendo

r,;ativo, persiguidor e mef., Quanto a fazer, do vigario invectivas que forem assa- v�lvimen�o normal dos s:r- ri;l Terras afim de medirmos I.mà: das Secretarias' Wi !�illções de poÚcia que

qLlinho: Não' escolhe os pro-I.�abo eleitoral, pçmha o sr. cadas. Na defesa dos inte- VIÇOS. Cnando uma

balbur-I"::
I,as. Não a,ceifei til". al- �ECRETARIA DA SE- \101' direito lhe pertence.

c','ssos e os meios para r.on. A.. rtu� .rv:ueller a mão na r:_sses do po�o a minha V,JZ I
dia in�ern�l, uma 'onda de \:1n dizendo qu � ll�e

en-I ����\�ÇA:. � �erviço .

de

s :guir os seus objetivos. conSClenCla. O P.S.D. nunca I nao se calara. comphcaçoes e desenten- �("trava em tel:':'a eSH·an.1IJ
lan.. '10, as funçoes de De- S. SURI

P()�(�;l de::er�:ase�e�í;.:: IDE' CURITI8A'NOS .

I �:�:::oS'b��O�:á���:�li�:� -�� ';:::ia�����:��,!:�'�:� _-
-

.

'.

_._-_

não �>s�e a satisfaçao (ll e N acentuado: .refle�os no se-1 f::,ce do local.o111<. r:1e (a-I
tenln de dar aos meu:, a. �or. admmls�ra.hvo� que,

I
cm üava cabia a :=h pl'inwi-

migos, c�religionários .: Devolveram, o jornal frelado por Imlltaçoes ab- r) ta]:.a. Guara.:y H '�,fal'l-I
espeeialmente á opiuião pu, .. •

surdas (dotações insuficiên-
I

tJ;�,·. Iblica que tenho em alt..l e proles aram tes) não vem produzindo o

onta. ,

bn Curitibano-" há pou dentes llfste m·.;I�·'(';l-':O, �s· mínimo desejável. Conlo ---�1'---------1
Assim analisarei.l !'J(,tl.

co mais do que um :mo, foi_ sinantes desse jornal, nao o Orçamento é a Lei de',
* '.' Conta uma fábu-

fundado, pelo no.sso distinto se conformando com a n·)· MEios. conclúe-se, eru face :I: la antiga que a

pubhcé1da no último llU'Tl2·
.

1'0 dilo-:;ele semaaú,.;o. I colega de mlvensa, sr. va orientaçãq assumida pGr do' expôsto, que, mal ela-

D'"
•

início fa1_:j s. sIm
,�Valdemar Luz, UY'l sema- vós, que de maneira CJm· borado como foi, tornou-se

exib:c:ionismo. On, 8lc1't'll'
nário sob o título de COR- J

pl'ovadissima vem dem')ll:'- uma Lei d�_ Falta de Meios,
._

bl' t'
jlEÍO DOS CAMPC6. A t�:ando odio mal ·contiào,. pa'ra a adml'nl'stI'aca-o pu'bll'-',

a op ))'ao pu l(ca (!Gn Ta �"
. ,

desrn: Ldos de l'.,tEnta,ll's folha,. de logo, logcou g<>ral assumindo ainda um c:o- ca. E' o regim,e' da irespon-
,;mpatias no munic:plO,'poi!-i ,n:mdo irresponsável e odió- sélbilidade. Da nova ordem

que, além de c(.<!,richosa so contra o Partido So.:'�al criada pelo sr. Joca Bayer,
mente feita, conservou�se Deniocrático, desviando-se com o beneplácito do sr.

independEnte dos pal.'tidcs ,dssim da rota traçada pel,:) Bornhausen. Do saneamen
po�:ticos. Essa ::;Ul qualida tlustre jornalista sr. WaLl.�- to (tão decantado) das fi

de de independente valeu r.1ar Luz, vosso antecessr,r, ,nanças estaduais. Com o

lhe, por outro ladu, b ..pojo e na qualidade de defen<;�- \·intúito. (ev�dente) de ame�-l
de elementos de todos os '�:es que :omos desse

Pé1��t�-I' l�ar d,
mhell'o pa�a as elel-

j
partidos. �contP('('li, 1-'0' uO, em smal de protesto v - c\','s üuando entao, as bur- '

, ,.',' I
a carapuça na pr'1j'ria 1.:1- rém, que o si'. WaL'[E:mal' mos solicitar a y. S. s,� tlig- ras do Tesouro, estarão a-

beça. Luz vendeu a s�la s!r:lpáHca óe de cancelar nossa aS3in.'1- -bertas, de par em par! Em-
Alem do- mais, parece rolha c esta, SO) anfJ\a 'di tura, a partir desta dat<l, l quan'to a's reparticões e ser-

I

que sua senhoria a-::hot' bo-
.

; eção do sr. I\:r.o: Pi.res, '_'usp,endendo·.l remessa �E.-I viços,públicos, def'inham nas
I

nito a
f

ruinhà idéia, tantc' atrelou-se à impl'Hj�a slt'la- gular, muito embora n�0'suas atividades de hem ser-l
n.�sim que a copio..:. pro;e- donista, passanrt.-, a atacar haja ainda �encido o tem!'1o

'

vir à coletividade. Parados!
rindo na noite de .31 de d( -,I c�esabricia nente o Partido (las respectivas assinaturas (já se passou um lnês), a

zembro uma m:ensdglõlll q'.lc Social Democrátic(1. Os as- [j8gas. Esse jQrnal veio as:..
I
guardando a esmóla de um;

quasi niatou o b;;;,le que .,inante'l lo .COPREW DOS sim assumir um caráter àe
I
graça, dà todo-poderoso Se.

corria tão �lÍmado no Clu- CAMPOS. inte�:ados n:;:s I Jmprensa' 'assalariada por cretário da Fazenda. Estag
be Baepenái. tileiras r-essedic:t",. form,' nossos adversários, usando Il�ados, 'esperando resposta
Mais adiànte o jornalista assim ludibriad0s no apolo Je termos e 'ataques agre'!;-

I
às long�s e,minuciosas ex- .

prefeito, torna ao assunto que deram ao ó"gãJ curiti-
I
s:vos, em aparenÚ, s<!ur.o·, p�sições-de:motivos envia

já superado, da saída do Ra. uanense. Muitos deles, se real anonimato. Sirva-se V. d'as. Sabendo ·de ante-mão
dre Albert� de Jaragll[\. não a mai0ria, passrtram' a S. deste para os' fins que, cme os tais catatáus dorme�'
Todo mundo sabe que o de:volver as .as ú!.aturas, j�lgar neces!"ários. E sen,io I r��r ,pacífica (e �riminosa

desentendimento entre am- com sobradas .r;lÕ(co, f.'0is so o que se nos ofereça pn- j mente)
nas gavetas do Se

bos proveio'do calc;amento (I jornal que ha<;lillfl a.,;sina· l'a o momento, nos firma- ,'Tetariado: Alí postos por
e da _cobrança á p;:n'óquia d(J era' apartnl'l':io e 1�' mos: I mêd,o ao sr. Bayer! Que é o

ele dezenas de milhul'e3 de udenista. Ainda recente-" Salomão Fatias Som:a, }lOmem que ata e desata, no
cÍ'uzeiros da cham�da taxo rr,ente, ao atual diretor da- Arlindo Ribeirõ Preto, A':,.-

j
govêrno, inoperante do sr.

de melhoria.\ quele sema�ário foi dirigi- ,unio Francisco de Almei- IIrineu Bornhausen. Que faz

.
Sabe-se tambem que um do Q. s.eguinte p_.otesto: da, Antonio Severiano Ri- i

tremer Secretários de Esta-'
elos v�readores ,JrCJpOi: a I "l1mo. Sr. Dirdo:. do ,io.i.- heiro, Virgílio de Almei'ln I

do, como tremiam os lilipu
isenção daquele p:lga:-.lento nal CORREIO DOS CAIVl- Pinto: Teodor<J' Francisco.l tianos junto a Gulliver!
:1,:::, duas éomunidafl,.es ""'- POS. '

StJ
-

R'b I D�� G0S an os, oao 1 eh'o ,izem que até o governa-
- �. I .

tólica e luterana, filas que C· 'l'itibéll1f'� de Farias, Waldomiro Maia Jur também já treme!!!

_.........:""'u..aoft".senhoria que não ad.)Ji- intt·.;-assina(h)�, 1'e51· Valmor Almeida Melo". I, ...BUM

ao sr. Artur Muller'CR$

políli( os e os ;:a!cj (lU
I

\ '

c "S bl qrretam �I. povo, só

póde ser exibicionislllo na

cachola daqueles qUt'� S':

sentem atingido's 11e103 avi

sos.

Não temos culpa ele te1' {'.
.

sr. Artur Mueller cuL'c"do

rainha das aves, dese

jando saber o que éra

o mundo, enviou à ter-

ra dois emissários, que'
deveriam apresentar re
latórios.
O . primeiro - um

cQrvo - percorreu. to

do o planeta e regres

sou, declarando que só
víra cavernas, erosões,
podridão, cadáve'res em

decomposição. Só vira

na verdade, isso.

O segundo _;_ um 1'OU- jxinól - ao regressar,

entusiasmado, relat�u:
>

víra
.

uni país de rios

formosos, de ,fontes
.

cristalinas; cheio de flô-

res, e muitos outros en

cantos. A. su�estãó fi

cou. Tão emocionado
ficára que, muitas ve

zes, cóntemplando e

inspirando-se, c a n -

tou. ,. maviosamente..

Na apreciação das

realidaqes e das coleti- ,

vidades-a. observar, de-
vemos considerar, pro-'
fundan1€nte, o caso pre-

sente do nosso Brasil,
não esquecendo e

olvindando a- lição
não

do

rouxinól.
O poder consideravel

'

é o coefícient€ pesso'al!;
"Vamos vêr no que,

dá" .. '

As eleições se apro-

/

IQUARTEl GENfRAt,EJC.

,

Ao �rof. Francisco de Campos (Custódio, pa
ra evitar confusões possíveis com o sr. Chico Ciên

cia) quero pagar umas palavras, que lh.e devo.
Serei breve (respondere pauca), muito embora,
conio reconvindo saiba que reeonventio tamem' esse

potest de mai01'e quantitate. Direi q_ue (> Prof., io
go ao segundo revide" fugiu da pista, ou, para usar

a sua linguagem p(micilinica, trocou de,' assunto
dissimulandi causa. Apeggu-se'a um par de ,aspas
sem atitude e citou um caso seu, como exemplum
inicentiae do atual governo e também para eXem

plum proe'bere contra as injustiças de. governos, an
teriores. Aconteceu, no entanto, que o episódio in

vocado depunha justamente a favor dos injustos do

passado. E tanto ass.im, que o atual governo pro
vocado para corrigir o erro (En-ando con-ig'itu1'
eno1'), não só não o corrigiu, como ainda, aprovan
do o parecer ne;> 1.642, de 22-7-53, in Diário Oficial
do Estado, de 11-8-53, deixou expresso que, no ca

so, não houvera injustiça, mas procedimento legal.
Arrependido de citar o exemplo, O Prof. Francisco
de Campos' (Custódio), não podendo mais escondê
lo" recorreu ao silêncio, esquecido de _que aliud est

c.elare" aliud tacere. Depois disso quis acusar-me

justamente do que fez, tachando-me de demagogo,
mas ainda deslembrado de que adversus doli '

exceptionem non da1'Í replicatioiteiil doli. Uma coi

sa, entretanto, conseguiu: deixar in requiescat in

pacem o Departamento de Educação. E fico por aqui.
O Prof. Francisco de Campos (Custódio), �em de
longe e nelp. por alto, ilidiu a acusação de que a di

reção do ensino catarinense vive à matroca. Seria
interessante que, á respeito, ouvisse o dr. João Co
lin que, num rápido inquéri1:o lá pelas bandas de
Araqu:;tri, encontrou escolas com mais serventes
do que professoras. O Consultor Técnico do Depar
tamento não me deve mais.explicaçÕes. Deve-as a'·
...si mesQ10, muito 'embora debitor sui 'ipsius' esse ne-

mdpote.§.t. "c", �;,"
:1
."",.� ".� '.",

, �-"' ...�.

_�. ','
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