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I HELSINGFORS, 11 (U. viética. o chefe do grupo

'I
Ano XL

!,P.)
- Sete finlandeses fa- o alfaiat.e ,!:eMmo Kt'�sttulnnen.,

cusados de espionagem 0- e o capitão ar I a o ex-

N 11 814 ram condenados ontem a' chefe do Departamento Fo-
••

penas de prisão com traba- I tografico das forças aéreas,
I>(�� ihos, forçados que variail111 receberam cada, um 8 anos

Ctt 1,.. de 1 a 8 anos. Uma outra de prisão e a perda de to-
,

pessoa foi condenada a 10

I
dos os direitos civis pelo es

meses de carcere. Seis dos paço de 10 anos, depois de

réus foram acusado de for- cumprida, a sentença.

f'_:cerem informaç�es �ili-IMORREU O IME-
tares a uma potencia orien-

tal!' Outro, um oficial do DIATO DE
-Exército foi acusado de GIULIANO

PALERMO, 11 (U.P.) -

I

- �i'''' 0-, -X

DIRETOR,. tRuben. d. I,Arruda Ramo.
.

IEeENTE
"

DGminlO� F. Id. ,Aquino, •

Edição de hoje - 8 páginas

Segun�o Altu�forno �e' Volta He�ond.a,
Convite a Vargas 'para Inaugurar,

11 (v. Siderurgica o senhor Valter' dores de Volta Redonda,' lhão e duzentos mil tonela- côrdo com os lucros obtidos
PETROPOLIS, I d\'O 1 01"

.

serão distribuidos aos tra-
O sid t da Re Millen Silva presidente do para inaugurar o segun o das, genera iveira CI-

A.) - presi en e -

, .. . id V 1 Ih d d V lta Redon
. b t m no Sindicato Metalúrgico de i alto-forno da grande usina. entlflCou o presi ente ar- Ja a ores e o -

Púbhca rece eu on e '

, I '

1 d C d
A d 76 'lh-es de

Pi" R' Negro o gene- Barra Mansa, que, foram Depois de agradecer �o con- gas do ba anço a ompa- a cerca e rrn o
a acio 10

I I'd t dR' h' ltando que de a cruzeiros.
ral Silvio Paulino' Oliveira, convidar o sr, Getúlio Vat--J. vite, o presi en e a epu- n la, ressa -

_

presidente da Companhia gas, cm nome dos trabalha- blica prometeu fazer-se

-'1--8'" .-a-OO"L-FO KOIDERpresente à inauguração do

CO"nlra a Fraude -Ele-Ito'ral lmportante .melhoramento. IDÊTIDõ-OAsSASsi-O gal.-Oliveira declarou, Deverá chegar hOJ'e à" I Júnior, os portos de São N-O DO NOVELISTA mar, com o seu café, umaentão que o segundo alto-
noite a esta Capital, o Francisco e da Laguna.,

I MAXEL-L BODE-
'

,

A ) D fi ind intn'

\
«olher de um xarope desti-RIO, 11 (V, ,

- e lnln o as ln 'e - fGHlO produzira por ano
nosso ilustre conterrã- Os amigos e admira-

1
' ,

NHEIM nndo a "calmar uma tôssecões da UDN de evitar tanto .quanto pnssive mais de 610 toneladas de
neo, sr. dr. Adolfo Kon- dores do ilustre cauui- I.,_

I I NOVA IORQUE, 11 (U. uersistente. Como de costu-a fraude eleitoral nas eleições de outubro pró- ;<':0, subindo a produção der, ex-góvernador do nense preparam-lhe ca- ,

'h- d t d1 da usina nara um mi I P.) _ Foi detido, e confes- rr ,e, na man a e on em, e-,

irov d a anua a usma para um mi- Estado e um dos seus' I rinhosa e festiva recep-· I Iximo, O sr, Osvaldo TrIgueIrO, e comum -

I sou seu crime, segundo 'a- poi : de haver recebido a sua
"

, mais destactuioe líderes ção. I Ierdo. com o líder da minoria, preparou um RELOGIO DE PONTO
",' nunciou .a polícia, o autor: xícara de café de havê-la

políticos. ,

. Ao ensejo de mais'
d d

. .

projeto a respeito do assunto,
" ,-' para o funcionalismo do assassinato do poeta e (11 ama o norecípíente co-

S. S., desde ..
ontem se es.ta sun visita à terra '

d dicíO projeto consta apenas de tres artigos e !:L PAULO"l1 (V. A) novelista, . Maxwell, Bode-' murnente usa o, a icionou
acha em Santa Catari- natal,

.

temos a satisfa-
I b be dincide pr'l'ncI'palmente sôbre a questão do vo- - O sr. William Sallem, .

-

d' nhein, e a esposa .deste. 0, �m:(jpe, e n.o a compo-,

nat havendo visitado, çao e cumpnmentar o
'�d P

to em separado, tido e havido como a fonte }l'esidente da Câmara Mu-
em companhia dos S1'S. sr, dr. Adolfo,Kond_er, Trata-se de Harold Wein-I siçao emd segui a, oucos

nicipal de São Paulo, de- burg de 25 anos: que havia' ms-antes epois, sentiu-se
Principal da fraude, .. ,dr. Hildebrando Góes e desejando-lhe feliz per- , ,

I I lid d�€rminou a compra de reló-
deputado l Wande1'ley l.wnência ent1'e nós.' cedido seu apartamento do

I
ma, €"mpa 1

ortad
e es-

O projeto preparado pelo deputado Os- gios do ponto, a fim de bairro latino de Nova 101'- t:1ai011. Transporta o para a

,

id tê t t forçar o funcionalismo da 4' "cobrança do I-mposlo
-

'ôb,re
'

que, Greenwich VÜlage, ao
I e�lf2cmaria, faleceu algunsvaldo Trigueiro comei e a e cer o pon o com -

ii I
S d I Casa a cumprir os seus ho- poeta arruinado e a sua'-es- ' minutos mais tarde.

as recomendações .enviadas ao, ena o pe o
rários de trabalho. Fêz tam- derivados do p"etróleo posa. Pisciotta devia compare-

presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ôb f t d hbem advertências so re os RIO, 11' (V. A) - O mi- entidades públicas autar- O assassino oi interro- C(:I' novamen e para epor
ministro Edgard Costa, Apenas o ex-govern�- "Iootings" injustificáveis pe- nistro da Fazenda; de acor- quicas ou privadas, que gado pela polícia e, poucas quanto a crimes do "bando
dor da Paraíba é mais rigoroso e mais simples, 100 corredores do Legisla- do com o resolvido pelo adquiram aqueles produtos I horas depois, as autorida- de Giuliano", e a cujo res

O projeto do deputado Trigueiro será apre- t�vo e a respeito das saídas ')re�idente da República, fa- à companhias distrib�ido-I des anunciavam que havia l'peHo podia dar testemunho

sentado por estes próximos dias, na Câmara, durante o el'pediente. ce á exposição de motivos raso confessado o crime. de primeira importância.

Cinco ·Mil Bolsas E�;::::I��:�::::::xE a. fixação dos Novos Niveis
b d

' mais repartições arrecada-

dI··' -.

a>08 esjudanJes, po re� O
- pais claras, que a cobrança' do

,

_ � .I$.(J' Q;rió. IDIDllll.O '.n�· ,PÇllSRIO,11 (V. A) - O mi- E:st1,ld?��.e �ível s.ecund�- ��s es!?_«to�_,.pê:l';:$I>difi,��ld�.'f: ���'pSs.tq:u�üc?,�m:e os :d�- ,r�O,�l1..:...�.v. -4�) '..,...;. j\_ ,s'qas,ati;v�d.ades de p-l'e�iàeri
' lflínüno4,')ara a capital -n(J

Di::.tro de Educação e CUl-l1 r,io, cçmpmvada a lmpossI- eles economlca das respectl- �'ivaclos' do� petroleo deve lmprens"h oficiosa da Capi- i te naciçmal do PTB. Aind,:l ,nível, 'de' 2.300 cruzeiros,
tura, através da F,u.ndaçã� 'L';}idade de I:ealizarem, es- \Ias famílias. 'e1' exigida indistintamente tal da República inform� lontelú pela lpanhã, reuniu nem um tostão menos,.

S d "consumidores sejam G d 1 d T b Ihde Ensino ecun ano, VaI,

P t d' -.. I
- aos

que o ministro Jóão OU-I na e egacia' o ra a "o

'l�roíllover u� m?vi,�nento I re en em a Anu açao, .

_
1arto enviará dentro de um'! de São Paulo, os vogais em- Os resultados da missão

��::ae ::a:�7ra:.� co_;am� de recento portaria da Volap .Nao d,el�arJá ,.
a· �T���:i�:n7eá�::I�: �!�� :�:!:t;;e n;a�;:i��:im��- ��oS�a��!Oforc::ula�:va;:�

finalidade da ex.ec�ça� d,o RIO, 11 (V, A) - Os I pr€tensã� o�, re�endedo:�.s Pasta da DI liça gas, a minuta do decreto Os trabalhadores paulis- I hoje, ao conhecimento do
rrograma de asslstenCla f1- revendedores de gasolina I

de gasolma estao se dln- RIO, 11 (V. A.) - O sr. que fixará os novo� níveiq tas, segundo informaç�e'3 presidente da República,
n:mceira aos estudantes po- :?stão se congregando com gindo às entidades de clas- rancredo Neves declarou dos salários mínimós em to- da imprensa paulista colo- revestindo-se assim odes-
'bres do paíS: A. refer!�: o proposito de-- pron�ov�r a I se. Alegam _os interessados que não pretende deixar a i do o país. Esta informação, caram a questão nos se- pacho' de· hoje de excepcio
(ampanha fmancelra, sela anulacão da recente porta- que na sessao de 30 de de- psta da Justiça, como se

i confirmada pelo proprio guintes: desejam o salári,) lIali�nportância política.
iniciada ainda no corrente ria d� COFAP que fixou zc>rnbro ulthno ó plenário :10tificou. E para desfazer: ministro do Trabalho, 1'0-

n:ês de fevereiro, estando
:::m vinte centa�os a comis- do Conselho Nacional do eIS duvidas sobre as sua� vela que ar momentosa Proibida a 'vendajá programada a. c'oncessão "ão dos mesmos. Pretendem Petroleo, por unanimida.de. intenções, explicou que as questão vai atingir, assim

de cinco mil bolsas, que se éles uma porcentagem d� decidiu revigorar; o eriterio l-;Jas relações com o gover- por estes dias, o' seu ponto
. periume, nodestinam a adolescentes de

11"ve por cento sobre o pre- percentu,aI de 9 por cento I nador Juscelino Kubistch.ek crítico.v
_ RIO,l1 (V. A) - O che- da de lança-perfumes nosambos os sexos que de-

ço do'combustível ou uma I q�e fo�a aprovado em .... ,s;;ío as mais cordiais possi- O ministro chegou ontem
fe de polícia do Distrito recintos fechados, durantemonstrem aptidão para os �<!xa determinada que va':, 1948. E' verdade que desde veis, tanto que ainda do- de São Paulo e já na manhl
Federal baixou uma porta- as festas carnavalescas e

•"_:e de acordo com a eleva- Então esse critério não vi.·· niingo último almoçaram. de hoje dirigiu-se a Petro

VI I t d I- ria, proibindo o uso e ven- pré-carnavalescas. A Porta-S a O 9x.,re e,ão do I)roduto. gorou, sendo mantida uma 't�ntos em Petropolis, exa- polis' a fim de despacha e , ,

d
U

---- ria, vigorara\.__ate o ia 26

I'eopoldo· à Ame- Pretendendo apoio à sua taxa fixa de' 15 centavos minando, por essa ocasião, com o pr�sidente da Repll UIVI PINTOR'PRO- , do corrente.II B
por litro. Os vendedore3, p1"ovidencias de interesse blica. Na capital bandei CURADO PELA

rica Central Novo emb. do porém, afirmam que isso só <la administração e da polí- í'snte não se limitoU o titu "SCOTLAND ,
_

BRUXELAS, 11 (U. P.) 1Brasil no
lhes tem causado prejuizos, tica mineira. lar da pasta do Trabalho à�

YARD" .

I
- Soube-se, ontem, nesta

O d
,-

I' I d R d LONDRES, 11 (U.P,)
ASSISTÊNCIA MÉDI-

capital que o ex-rei Leopol- VaD�dá e uçoes no mp_s o' e eu a '
A "S_cotl�nd Yard" enviou,. CA E HOSPITALAR

do da Belgica pretende fa-j, .'nte-ontel�, à policia fran- DO SAMDU AOS
zer uma viagem pela Amé- RIO, 11 (V. A) -:- O

,nos enc'arg'os'. de faml·ll-a 'cesa, a descrição minuciosa � JORNALISTASr'ica Central, ,em fins déste' p�'esidente da República
d
'.' ,

1 h 1 RIO 11 (V A ) Oo pmtor ang o-espan o
, . . s

mês. Um despacho de San as�,inou decreto ·ri.a Pa�ta RIO, 11 (V. A) - De a- gOl' sobre as deduções está inte se julgue prejudicada, Sanches de Pina IIeppé, a- membros da "Comissão' de
Salvador diz que o ex-mo- (.1as Relações Exteriores de- corda com o decreto 2136, serido 'plenamente observa- deverá pedir o pagamento tlvamente procurado há dois Assistência Social" do Sin
Ilarca visitará o país du- _:;ignando para: ter exercício '.le 14 de dezembro último do. Caso �lguma contribui- da diferença, a que se juI- dias em consequência de dicato dos Jornalistas Pro-
rante êste mês. Di",-se, en- junto à Embaixada do Bra- p�:ssaram a ser' de 30 mil gue C01l1 direito. Sendo a descoberta, num quarto que fü,sionais receberam ante-
tretanto, aqui, que o itine- sil no, Canadá como minis- cruzeiros e 15 mil cruzei- mesma, procedente â resti- êle ocupava, do cadáver de ontem, às 16 horas, a visitarário ,de Leopoldo hão foi ho para Assuntos Econo-, lOS anuais as deduções pa-

A' d
tuição será feita dentro do

l!ma menina de onze anos. do sr. N�son Mendes
completado. I r�<cos,

.

o sr. Osvaldo Orico. I
lé! os encargos fa�ília, res- - Sau e I exercício corrente caso o Os funcionários encarre- Schustoff, diretor do SAM-

T' d T
I pectivamente' de esposa e

d' p pedido tenha sido feito em gados do cáso consideram' DU, que lhes foi oferecer os\

24 rem,ores e erra' filhos menores invalidos' e O -

apa tempo,
que Hepper poderia ter al- beneficios de assistência

Cha solteira ou viuva sem CIDADE DO VATICA-' I c"nçado Paris, onde conta médica e hospitalar dessa

registrados 08- tiuatemaJa arrimo, nas_de,�larações\do NO,11 (U.P.) -Sua�an- O Tempo com numerosos amigos na instituição aos associados e

GUATEMALA, 11 (U. não se informou nada quan-I pagamento do Imposto de tidade o Papa continuou C'olônia espanhola. ! familias da referida eniida-
P.) - Registraram-se an-l to às vítimas ou prejuizo3 renda. '"

�elhorando ontem, lenta- Previsão- do tempo até às Durante a guerra, Hep-
I
de de classe, na ocasião o

te-ontem à noite nesta ca-/ materiais, mas a população I Acontece que alguns mente de saúde. O �erviço 14. hor�s do dia-12. I per servia de agente de li-' sr. ,Nelson Schustoff' fez
pital 24 tremores de terra,

,

está em constante sobres- contribuintes reclamaram de imprensa do Vativano Tempo - Instável, com gação 'com o movimento' i.nná explanação sôbre ossedu�do informa o Observa-
I

salto. As escolas·� ('olegios (
que tais deduções não têm', disse que Pio xIi já pode' (,huvas, meÚ�ór,ando no de- ":ij.esistência de Ferro", que' nrjetivos do SAMDU, no'"

I' r,' \
torio Nacional. De!ltre eles, permaneceram CO:!'H, as pOi'-1 ,ido feitas nas declarações- toma:ue "alimentos liquidos correr do período. :�e ocupava em fazer evadir- :;ent,ido de criar um perfei-
houve um muito forte à.;

I

tas fechadas; ontem, como entregues, baseadas nos �ela boca" e que pode "ca- Temperatura - Estável. I' se pela 'Espanha. -aviadores, tÚ entrosamento com as en-

'21,39 horas e três plOque�os I medida de precaução, e os
I

rendiment<?s auferidos no I minhar um pouco em seus 'V-entos - De sueste a, ;,,;iados ,ªbatidos na França, rdades sindicais. Em segui-
às 19 horas, o que perfaz

I cinemas .são P,ouco frequen,'- : e;{��cíci� de, 1952. Fomos,

I ap�sentos". A melhora �a nordeste, A policia britànica inda- da, fez uso da palavra, a

um total de 175 abalos siJ- j tados. Desde as 6 da manha pOlem, mfOlmados nó de- saude do chefe da Igreja Te�peraturas --; E:x;tre-,- ga.se o pin-tor não terá pro- gradecendo em nome dos
micos nestas" ultimas 52' até ás 11, não se, verifica- lla:tame!lto do. sr, Ces�r I

se ma�ifestou "nos últimos más de ontem: Máxima, curado, asilo junto a êsses associados do Sindicato, o

horas, Até este nlomento'-! ram outros tremores.' Pl'leto que o decreto em VI- tres dlas. 24,6. Mínima 20,6. I ·'leios. <.. I sr. Fernando. Segismundo.

cional de terem cruzado a

fronteira com a União So-

Gaspare Píscíotta, primo e

que foi "imediato" do fa
moso bandido Salvatore

entregar informações a a

gente ocidental. .Nenhum
dos receptadores de in

formações foi citado, mas

dois dos acusados. foram

condenados por delito adi-
Giuliano, morreu ontem na

prisão, em condições miste

riosas.i.que deram motivo à

abertura de Inquérito,
Piseiotta, tôdas as ma

r.hã.« tinha o hábito de to-

de lança
Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M_ E-�E) I C O S I ADVO.GADOS f O ESTADO

MARCIOA-NDTEI'C'�ARMO I� DR. ALFREDO ,DRA·WWLAMDUYSSSLI�VA
i
DR. JOSÉ MEDEI-;; Reda��:�I����:�s?Ã� rue

�AO I CHEREM I
. . ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉOICO--

I'
.

e _ AD\'OGADO � Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139
CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

IDR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 _ Itajaí Diretor: RUBENS A.
A D U' L TOS ,DOENÇAS MENTAIS

,.
•

.
_ Santa Catarina _ RAMOS. E

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital
"

': MUSSI Gerente: DOMINGOS F, DE
CORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana. � MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
IUNS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men-· CmURGIA·CLíNICA Representantes:
'I'ratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS e

Representações A. S. La-
SIFILIS

'

Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
Consultório - Rua' Tira- Rua 'I'Iradentes n. 9. clallzudo das DOENÇAS DE

.

ADVOGADO: Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr; Estêvam Fregapani - �o andar.

HORÁRIO: _
hOI'us.. . métodos de <diagnósticos e 'Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924

Da� 9 às 11 e das 13 às 16. FONE: 3415. tratamento. I CONTABIL(STA: Janeiro.
horas .

Res.: Rua Santos Saraiva, !SULPOSCOPIA
_ HISTE- Acácio Garibaldi S. Thiago Reprej Ltda

Tel.: Con s. _ 3.415 - Reg" 54 -:- Estreito. RO - SALPINGOGRAF!A I Assuntos fiscais em g'eral. ,)'lR,ua6Foeal�n;d��'}.dl..e uii_veira, n. Navl·o-Motor «Carl� Hoepcke>."- 2,276 - Florianópolis, 'rEL. _ 6245. _ METABOLISMO BASAL 'Edifício "IPASE"-50 andar _ w I""
,. Radioterapiap or ondas .- ----- _" ---- '1 el.: 32-987t.. - Sao Paulo rDR. ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulação - DR..MÁ1UO LAU.. ASSINATURAS RAPIDEZ _ CONFORTO � SEGURANÇA

PIRES DHAUSEN Raios Ultra '-iõleta e Infra RINDO Na Capital Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
_ MÉD-ICQ - ,CLtNICA MÉDICA DE !Vermelho. Ano Cr$ 170,00 Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo'

Com prática- no Hospital ADULTOS E 'CRIANÇAS .

Consultório: Nua ��a�ano, ,e Semestre Cr$ 90,00 neste último apenas para o movimento de passageiros.
São Francisco de Assis e na Consultório -, Rua João n. 1, 1° andar _ Edifícío do DR�\'CLÁUDIO No Interior

Santa Casa do U_io de Pinto, 10 ::- Te1. M. 769. Monte�i?, BORGES"

I
Ano ' 81'$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Ho.rarlO: D�s 9 as 12 ho-
ADVOGADOS Seme:t1'e. � :'$ 110,00

CLíNICA GERAL DE raso ras _ Dr. MUSSI.
F' I R

Anúncios mediante' con-

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas '_ Dra. 'lHO em, gera, e?urso� tráto.

C I
"

A G 'I' júninr 115 Tel 2812 MUSSI Iperante
o Supremo T'r ibun al

(),S originais, mesmo nãoonsu topo: V. etu 10, �, • •••

',ReSl'deAn'cl'a" Avenida Trom-
Federal p Tribunal Federal

\' 2 BIGUAÇú publicados, não serão devol-argas, - '-.
.. k 4 I de Recursos.

Horá-io: Segundas e Quin- OLHOS OUVIDOs -,�Y. 8 .

ESCRITóRIOS
vidos.

,

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

'r EdT'
A. direção não se respon-

.

orWf,Opo IS
\
-;-

.

I ICIO
sabil iza pelos conceitos erní-horas. S- J T' 12

_ DR. NEWTON I
ao orge, rua rajauo, j idos no!'. artigos assinados,

Resid.ência _ ": BoteI
I DR. JÚL.IO DOIN

_ 1° andar _ sala 1. ����)._.()......

_- apt.. no Tel.. .2021., I VIEIRA.'
D'ÁVILA I Rio de Jane íro _ Edifício

CIRURGIA GERAL ,Borba Gato, Avenida Antô-
DIt. 'VALMOIt ZO- .

Doenças • -de Senhoras - nio Carlos 207 _ sala 1008.

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN. Prectclogta. _ Eletricidade! -- __ o
-_ •• - •• _.

ÇAS DOS OLHOS, OUVI-
.

Médica I DR. CLARNO G.
D_plomado pela Faculdade POS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: -nua Vitor GALLETTINacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica' :MeirEles n. 28 - Tetefone: I
Universidade do Brasil .l Geral do Rio de Janeiro, na 3307. I,Ex-interno por concurso da Caíxa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 horas
l\'�aternIdade.Escola,. pensões da Leopeldina Ral· em diante.

(SeL'VIÇO �o Pro!. Octávio Iwaye no Hospital São João Residência: Ruà Vidal.
.

Rodrigues Llm�) .
. Batista da Lagoa. "tamos - Tefefone 3.422.

EX-I.nter�o do Servl�o de Curso no- Departamento Na.
Cirurgia do HospItal cional de Saúde DR. GUERREIRO DA

l. A. P..E: T. C. do Rio de Consultas diàriamente das FONSECA Inlormaço-es mt.",,·a Moderna
_ Rua João

Janeiro 1" a's 12 horas. P:
Médico do Hospital de ,v3as. e 5as. feiras de 1'5 a's "Especialista do Hospital I .n Ú. '. I

.

M d A Ih U •e Is J 4 Domingo _ Farmácia'
Caridade às 18 horas.

o erna pare agem •
OO'ENÇAS DE SEN1:.IOR 's Lâmpada de F'enda - Re- Moderna - Rua João Pin-

, 1. J '" Atende no Hospital de
_ P:\RTOS-OPERA(ÕES Caridade, de 8 às 10 horas. frator - i Vertometro etc.

O I.,illlr encnntraré.• nf'1I
to.

f

Cons ; Rua João Pinto n. 16. Consultório: Rua Vítor Raio X, (radiografia da .Ca- ,3: (·0Iun8. infnrmltl;�f",,. qnt 20 Sábado (tarde) -

das 16,00 à.s 18.•00 Meireles, esquina com Sal- beça) - Retirada de Cor- - \
u d'" • d F

,.

S t A tô
.

lU E
'. 1t'(:�l!<"1 a. tarramen e e f arrnacia an o n omo,,·

horas. d:hha Marinho. pos
:

?'tl'anho§ do
JPullllão.� !,'I't�tO: .".' J ...,.

Rôa João Pinto.Pela manhã atende Residência : Travessa Esofa��o;." � \�._ : __ . ! '

. . Receita para uso de Ocúles ';' 21 Domingo - F�rmáciadiàriamente no H05;. Urussanga
. 2. -

.

. .

pital de Caridade. .

A t 102 Consultó.rio·":"_ Visconde, JORNAIS I Teleton. Santc Antônio - Rua João
Residência;

' p .. de Óuro Preto n. 2 _ Altos O Estado .•.......• 3.022
P

.

.. A' G t 2 656 into.

Rua: General Bittencourt nn, VIDAL j daRCa�daA B�lo HoFrizl?nteS)' h Diár�:ed� 'T��;'::: 3:5711 '!.7 Sábado (tarde)
CLíNICA DE CRIANÇAS I .

esi eneia - e I.pe c-
n 101 dt 101 T 1 1"'60 Diário da �Manhl ... 2.463 Farmácia Catarinense. .

CONSULTóRIO _. }!"eli-
mi, _ e. .'" .

Telefone: 2.692. A Verdade......... 2.01hl Rurl Trajano.
--------- pe Schmidt, 38. Imprensa o.ficial �.688 28 l]omingo _ Farmácia

DR. ARMANDO VA- í cosstn.rxs � Das 4 DR. 'SAMUEL HOSPITAIS

LÉRIO DE ASSIS às 6 horas. . FONSECA De Carjdane ;

I ( Provedor) 2.314
- MÉDICO - RESIDtNCIA -- Crispim CIRURGIÃO. DENTISTA (Portaria) 2.03f.

Dos Serviç3s de Clínica ln· Ml'ra 25. �ons 1I1tório' e Residência: \.1 •

R • 831, _ "ereu am(,� _..... ...

fantil da Assistência Muni- FONE ...... 3165 I
i{ua Fernando :Machado, 5. Militar • . . . . . . . . .. 3.15;

cipal e Hospital de. Caridade
t • •

Clínica Geral - Cirurgia São Sebast ião (Casa
CLíNICA MÉDICA DE.I

_ I Bucal Dentaduras
_ Pontes de Saúde) 3.15�

CRIANÇAS E .ADUIJTOS .DR- ANTÔNIO MO- �"Ió\'eis e fixas. \1aternidade [1oulor João Pinto e Trajano,
- Alérgla - Ra io X e Infl:a-vermelho. If" I 'r -.12',

.

NIZ DE ARAGAO \. ar os 01'1'::8 , •. i> A presente tabela não po-Consultório: Rua Nune� . - HORÁRIO: De segunda a '''.\}I \D",Si e�.
Machado, 7 - Consultas dn� �exta-fei·ra das 10 às 12 ho- GENTES

3erá ser alterada semprevia
15 às 18 horas. CIRURGIA TREUMATO· ['as, e das 14 às li horas. Corpo -de Bombeiros ,.3131 autorização dêste Departa-

iResidência: Rl1a Marechal LOGIA Das 8,30 às 12 horas aos :(�rviço Luz (Recla-' m{"llto. '

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia . sábados. ,"1I�iie") , , 2AO� t :C"�partamento de Saúde
Consultório: João Pinto, POII'cI'a (Sala C··mia· dv

.'. F'úblicaj 29 de janeiro e

18nas 15 às 17 diàriamente.
sário) .... '" . . .. Z.038 1954.

-

S DR. DI,B CREREM Polícia (Ga!J. Dele·
Menos aos ábados

R B
.

AD'VOG DO
gado) ..•.......

es. : ocaluva 135, A COMPANHIAS DE
Fone: - 2.714� Causas cíveis, comerciais,' TRANSPORTE

criminais e trabalhistas. A tREO
,

Consultas populares TAC· ....

Rua Nunes Machado, 17 Cruzeiro) d�� s�i
.

: : : :
Panair '

(esq. Tiradentes) - sobra- Vari, .........•...
do ..,- sala 3. Lóide A'reo .

Real ..•....•......
Scandinavae •.......

HOT&lS
Lux .

Ma,eatic � .

\Ietropol .

1,. Porta ..

/
.

Cscique .

Centra: .

Estrela ••.•.......

Ideal .

ESTREITO

Indirador Profissional

Rio de,

rarmacias
de Pldntão

_ Ftor ianépells -

13 Sábado (tarde) - Far-

g

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN
ro PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS

SIN'USITES
IN}I'LAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GU,E EIRO
':;ONSULTÚRIO - VISCONJl'E DE OURO. PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113-

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE" f

'I'anela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-
REIRO de 1954: --

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

12/2
23/2

13/2
24/2'16/2

27/2
18/2 •

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

_ ADVõGADO,
Rua Vitor l\leirt:Hes, 60.

FONE:.2.468.

6 Sábado (tarde) - Far- Para mais informações dirijam-se à

mácia da Fé '_ Rua'Felip.:! EMPRtSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Schmidt. �ua; Deodoro - Caixa �ostal n. 92 - Telefone: __
2.212

7 Domingo - Farmácia
da F'� - Rua Felipe Sch-

.

-, j

Catarinense - Rua Traja-
no.'
O serviço noturno será I'

e{e�'uado pelas farmácias IIModerna, Santo Antônio e'
Nüturna situadas às ruas

3.700
'2.500
3.553
2.325
2.402
2.3:J8
2.500 5%

L1Jiz Osvaldo d'Acâmpor,'lDR· I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respi·
ratório

. TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADiOS.
COPIA DOS PULMóES

Cir�rgia' do T.orax
.

Fo.rmado . -pela .,Fac·uldade
Nac:on-al oe Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do 1-

Hospitàl Nerêu, Ramos �

(;u rso ue especialização pela
S. N. T. Ex-inter'lo e Ex-as
sistente Je Gi'rurgia do Prof.

UgO Pinheiro Guimal'ãe�
(Rio).

Cons:. Felipe ·Sc.hmidt, 38 '

-- Fone 3801.
Atende em:. hora 'marcada.
Res:'Rua SáoJ(}l'ge 30 _

Fone 2395. I

2.5S,�
_ Inspetor de Farmácias.

a C.II E .

o MELHOR JURO .

.

�

DEP8SITOS POPULARES

BANCO. AGRíCOLA
RUA iRAJÀNO� 16 '

fLORIAN6pOLlS' ,

Agência
de

ot·· .-" ••••••

2 021
2.276
3.147
S.321
3.449
Z.MH
-'.3i1
�.e59

I
06 .

Escola .plima ria
Adveltlsta

Pu b,licidade. Matrículas Abertqs
C..1rsos: Primario e Aã·

missão.
Rua Visconde de Ouro

Caixa Postal. 45

i<'lorianópolis
Santa Catarina Preto, 75. DiIlQue

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

. -

Lavando,--com ,.Sabão

\firgem��e:Sl>ecialidade
. doa Gil. IVETZEL=< IMlOStRlA't-Jolnville. (marca' registra_a)

economiza-se tempo e dinbeiro·

·:7

�c7�no-,16
..... FLORIANÓPOLIS - SANTA CATAR""A �

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS l\1ICRO-ON�BUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajai - Joinville � Curitiba

�'ti@_b ----

Age
A

nCl"a Kua Deodoro esquina da
.: Rua Tenente Silveira

RelDciDS de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
_

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

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
-(construção 'recente) , situadas á rua 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 Avenída Trompowsky,

medindo, cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenaría n� rua Fernando Machado;
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(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,

.

'imedindo 13 x 30, distante cincoenta metros da p,raia.
'Ve"dé-se /

CAS4 com seis quartos,
sala

.

de jantar e copa.

I Tratar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri •

buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

q.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As 5 _; Bhs, e

Simone SIMON� Va!én.. ;,
'

De 100, a

para água Cria ou' II;H'nte.'

, 3 '- Frite em fôrno mo-

derado cercá de 8 'minutos NOTA: Devidamente autorisados avisamos que o cântara Bellegarde, nascido QUE;TEIROS
ou até que o lado virad�' .;" GRITO DE CARNAVAL do Clube �2 a bordo do navio "Príncipe AO NORTE DAS RO-

de :lgosto fica transferido para o pro- R 1" d f trazi
'

para o fôgo esteja, bem. ,"" ib d '

ea , a rota que razia CHOSAS ,T�L; para entrada do re-,
,

_ I
xuno dia �O, sa a o. B '1 F 'I' R 11

'

,

dourado.
"

'

.

' I para?
rasi a ,.amlIa ea Q PORTO FANTASMA Cl'lernnent� e d.e�ais <:'!ocu-

, 4 _ Vire o

pe,
ixe. Pince- DIA 27 _ Sábad_o,-: Carnaval e-> Baile a Fantasia - Portuguesa, fu_glcla da� tro-I

FLASH GORDON 3/4

EPiS'I' m,_,en,
tos de l�scnçao, n� Sec-

le 'com o môlho restante, .

imero 22 horas. ,
.

pas de Napoleao L FOI Ma- .Preços: 6,20 _ 3,50 Ç80 do Gabinete do Diretor

Fnite mais 5 ou 8 minutos I .' , . "

rechal do Exército; 'Imp. até 14 anos.
" Jl1't I

_ '. ' .
,

.

'

,DIA 28 - Domingo - Baile a Fantasia Infantil, das16,
"

'

,

ou ate que o pence esteja! I 16 às 20 horas.
' No programa:

desmanchando com facili-L '

em 1881., ficaram ter- Cine Jornal.

dade.. DIA 28 _ Domingo - Baile a Fantasia Infantil - das minados os trabalhos do

5 _ Coloque �peixe nu-
/ 16 às 20 horas. traçado da revisão da ferro- 2a. Feira -:- RÍTZ -;:-

ma travessa quente. Espa-
via D. Thereza Christina,

M�S -UE MARÇO d d I b' b 'L
lhe por cima dm� 4 pedaços

es e, m ltu a ate agu-

todo o môlho que estiver' DIA 1� _ Segunda-feirá - Baile a Fantasia - início na; ,

na frigideira.' Sirva ém se- 22 horas.

guida. (APLA).

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 1954

� ,

,

�·\fter:"�, I

/'

NO LAR· E, NA SOCIEDADE,
: -, sariante cercada de carinho

sas manifestações de apre

, Iço" às quais, prazerosame.n
te, O ESTADO -se associa,'

I cumprimentando-a.
I2ITZ

Ei:o torno de Ul� 'cipreste sem pi�dade,
Debaixo de unia cruz já earcomida,
Moram despójos de' preciosa vida,
Onde tem'por final a humanidade.

E, essâ vida foi para a soledade,
E, por mim ainda não foi esquecida,
Porque éra a filha mais est:r:emecida
Quen� meu lar deixou muita saudade .. ,'

�,AZEM ANOS, HOJE:
FIXBRIL representa ÇI ultima'

palavra em

" fixador ultra.

No, programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,66 - 3,50
Imp. até 18 anos.

-Sra. Maria SUveira de

Souza Digiácomo, esposa do'

er. Rafael Digiácomo, da

uancada pessedista na'Câ

nrara Municipal, e dama
muito relacionada na socie-

I
_

dade local, por suas eleva

das qualidades;
- Sra. Eulália B. Silvei

ra, esposa' do sr> Gustavo

�ilveira;
- Sra. Esmeraldina San-

Naquela solidão tudo é deserto,
O que dernoristr'a ser um céu aberto
São apenas os ricos mausoléus.'

E, assim minha alma tem adoração
Por quen! revive no meu 'coração,
Que alí dorme entre gélidos troféus.

As 8hs.
OSCARITO em:

E' COM ESSE �UE EU
VOU

Preços: '6,20 - 3,60
Imp. até 14 an�s.' �

No programa:
-

Noticias da Semana, Nac.

.

Ernesto Xavier de Souza

*

E p Im ate bel·el
Sra. Aprigio Silva .tos;

I er e '

- Sta. Marilda Luz, fi-
/, A data de hoje assinala a Lha do sr. Prof. Eduardo Pio

'

FILE' DE PEIXE A 1 do aniversário natalício da ele, Luz;
BOEMIA dOI'

.

D' S A S Iexma. sra. . impia las - r. ntenor ena, a to

':::ilva, esposa do sr. Aprigio comerciante;
(Receita para 4 pessoas) ;:'ilva, f�ncionáÍ'Ío da Secre- -' Viúva Maria Concei-

íaria de Segurança Pública. cão Moura;
,/

INGREDIENTES: I'

id
Muito 'l'elacionada nesta - Menino Álvaro', filho

2 colheres das de sopa e, .

1 d ' d 1 d O' d L'
l
V

.

. ' • capita , on e goza e e eva- o sr. snt e 'lma, elga;
!l2 eite de salada "

.

do número de amizades; por
2 colheres das de chá de

suas elevadas qualidades de

nos que:
- em ·1739, corno substi

tuto, de Gomes Freire de

12 DE FEVEREIRO

" A data de hoje recorda-

(3L�VIA
Esfrelto '

As Shs,
Andrade, mais tarde Conde

Aude MURPHY
de Bobadela, tornou posse Ivette DUGAY em:

do c a r g o de Capitão- O ULTIMO DUELO
- Sr. Nestor Teixeira; mór, da Capitania de São
- Dr. Vinicius de Olivei- Paulo, o fidalgo D. Luiz de

môlho inglês
'" caracter, ver-se-á a aniver- la .advogado. Mascarenhas, depois Conde
2 colheres das de chá de

de Alva;
.

�I'•••••••••••••••••••"."•••"••·.········"

No �programa:
"

Atual. Atlantida Nac.
'/ '

.

Preços: 700 -,3,50
Imp. até 18 'anos .suco de Iimâo

1 pitada de sal

1 pitadinha de Lira T. Ulubepimento
do reino

1/2 quilo' de filé de pei-
, xc.. PROGRAMA_DE FESTAS PARA O Mt:S DE

DE FEVEREIRO DE 1954
'

MANEIRA DE FAZER: D{A
l' - Misture o azeite, o I

":y
môlho inglês, o suco de li-I
mão, o sal e a pimenta, nu-

"

ma tijelinha.

'I2 - Cort� o filé de :ei-
,xe em 4 par tes, .em cruz, ' ;"

com uma fac� be� amola-,"
j

da. Coloque-o numa fri-
_

gideira grande" untada.
Pincele o filé com- metade

tibanos, neste Estado, fi>i

destroçada pelos legalistas
uma furçà de '"fal'�oupilha '; .

do môlhó acima.

PARA UMA NOITE ..... Cr$ 150,00 o Coronel Teixeira;
� PARA DUAS NOrrES Cr$ 250,00 \

-

.

- em :1864, faleceu o

Conselheiro Pedro de AI-

As 8hs.
Patrícia

- MEDINA
Luiz HAYWARD em:

A ESPADA DOS MOS�

DIA 2 Terçri-feira -' Baile a Fantasia - iníCio 22
horas.

,"Grandioso Espetáculo
Palco e Téla".

,NO PALCO:
A Famosa orquestra de

- em 1889, assumiu o go- CASTRITO.
vêrno desta então Província

I
NA TELA:

o respectivo

Vice-presidente.,
TERRA DE SANGUE COl-ll":,

Dr. José Ferreira de Melo, ROD CAMERON.

que era então o Chefe de
..

'

.

o""�

l'olicia;

-o

ANIVERSÁRIOS'

- Sra, João Linha1'es-
Na data de hoje vê pas-I"ar a ·do seu aniversário na-

l 1,
.

'

d M
. ,

a lClO a exma. sra. . arla '

Curso- Antonieta ,d:e Barro,s' ATENÇ�O:
\

eill Curitibanos, neste' Esta- - Em virtude ,da Grande

do, o Clube Republicano Falta de'Niquei, a EMPRE·
'Raulino Horn", como ho- ZA solicita, encareciàamen·
menagem ao impoluto cata- te, a cooperação de seus

1 mense então presidente do distintos frequentadores,
"Esteves Júnior", de Des- trazendo 'o DINHEIRO
terro.

,-

-

. .. ." I TROCADO, pelo que agra-
Andl'e Nllo Tadasco decsmos. "

,

em 189ó, foi fundado
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Conceição Linhares, esposa
do sr. João Linhares, alto RUA: FERNANDO MACHADO, 32 - Fone 2.51t3
r,mcionár�o do IAPETEC. .' Alfabetiza 'e> prepara para exame 8e' admissão

�Às muitas horilenadens! aos Ginásios.
"

cue serão prestadas
' "'d' Matrícula.: 15, 16 e 17 do corrente.,

"

j a lS-
D' 15 AI

.,

f 'I 1 C-

O ES
-

la : ' unos que Ja requeI}tam as. au as' (O
.

Ul'é
tinta aniversariante '-

so; dia 16: alunos nOV0S.

TADO.se associa� Horário: 8 às i2 horas da manhã.
Reabertura das aulas: 4 de março.

3

'""d.;�
.•. I :;'-�

. -; "'".

LEVES * INOXIDÁVEIS
HIGIÊNICAS
DURABILIDADE ILIMITADA

Sol;ci te folhe/o

t
i

HAVIARAS s elA. LTDA.

R. JENENTE SILVEIRA (Edif. ,Parthenon)
FLORIANOPOLlS-Est. de Sta. Catarina J

'--�--'-- ....._'-- ......- -.__-."

,Academia
-

;Milllar
.

da? Agul�iis Nfgras
. 'CALENDARIO DO PRO- de Ensino da Academia Mi
XIMO CONCURSO DE Iirar,

ADMISSÃO" Entre ,3 e 8 MAl 54 _..;..

,Publicação na imprensa ma-:

15:MAR. 54 - "Inícid do tdhna da Capital Fedei_a:lda
.r recebimento, 'pela Secção rp-)aC'âo.(h:; candidatos, ins
-

Técnica do Gabinete dOobi .. bl�;t6�e él}m�mi�ação. imÜvi-
rctor do Ensino da Acade- dual, �'

'mia Militar, da documenta- I 17 :NJ;AI 54 - Apresenta
ç�o de inscrição dos candi-I cão "dos candidatos na

datos,

19 ABR 54 -'- LimÚe MÁ
XIMO, IMPRORROGÁ-

A1VL!\N, ímpreterivelmente.
De 20 a 27 MAl 54 -

:Fx�me Intelectual.
. ..'

28 e 29 MAl 54' � Exa-

.rne :v'Iédico.
1° e 2 JUN 54 - Exame

Físico.

(Matrícula .ge
ral

14 JUN 54

de

FraquezlI em ser.1
Vlnbo Cr81sotado

(Silveira)
-,..--

Preceito do ' Dia (IIlÍ:'!:o do rio

vo Período Le
"'tivo.

OBSERVAÇÃO:
A 1VIAQUIN� HUMANA

Qual-
l) o,rganismo humano as- qUFr esclarecimento a res

semelha-se a uma máquina p('ito será prestado 110 Quar
,que trabalha sem

cessar'l leI G�neral da Infantariá

MesmÓ. em rePOUSO ou du-_' Di\:lElOnária !la., à Av. Her-
rante o sono, está funcio-' cílio Luz-l?:'/_' ,

nando, gast;�mdo-se e consu-
, (!íit��

mindô energia. E' preciso, J �-'---'-'- " -_�.. _

,

;

pOIS, compensar o gasto e
'

. "parar 'as perdas. O mate�

dai reparador dos tecidos e

lürnecedor . de energia é o

alimento.
Use' alimentação áde

q'nadcL para f01'necel' as
substâncias indispensá.-

,

veis. ad bom 'f''tmciona
mento da" maquina hu-j
mana. SNES. -----...,..----

00 ZE�MUTRETA ,�.�

, Aluga-se ótima Sala'-.pró
-, pria pai'a Loja com '5 pó1'
\ tas de"' frente lio ponto do

1 ô"nibus ..;_ ESTREITO.

I T�:atar cÇlm o S�·. Carlos
da Silveira,

�'�--,���--.'�������������
,

Sra. Oswaldo Ribds

Transcorre, hoje, o ani

versário n�talício da exma.
sr:;. -do Waléria Grams Ri

,bas, esposa dôsr. Oswaldo

, Ribas, prestimoso viajante

Icomercial.
Dama -muito relacibnada

1.a s?ciedade local receberá;1
por certo, significativas pro
"ai' por tão grrta efeméri� Ice.

. '
'

O ESTADO cumprimen-I
'ta-a,

AVENTURAS
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Olaria e Avaí foram pro- foram claudicando, el'lquan-I JOGOU 0. AVAl UMA GRANDE PARTIDA, nente Manoel Tourinho e outros que conduziram o sr.

1
.

I Aristocílio Rocha até o vestiário do Qlaria. Condenáveltagonístas de um dos amis- te que o tri-campeão cO-,MAS A VITo.'RIA SORRIU AO OLARIA: a atitude do coach azzurra que se atribui culpa dos dois

V -d
'

tosos mais sensacionais des- mandava as ações se� re- i 5x3 _ os GOLEADORES QUÁDROS E I
tentos finais dos visitantes, pois, após o tento ?e Bolão I en e-se

tes últimos anosr: O estádio sultado positivo visto que I PRE'LIMI'NAR
-

I igualando
o marcador o sr. Meira entrou na pista onde

f h' I. , . ..' ,
-.

t test I
.

d d um terreno de ac ma com
da rua Bocaíuva, apesar os locais mais se preocupa-

-

I passou a orren ar com ges os e pa avras os Joga ores a

11 di
-

t f"
. dívid Ii , f ' • I defesa Não ouvimos o que o sr. Meira disse aos jogado- uma. área de 5.000,000 m2.

nas con icoes a mos ericas vam com o ln rvi ua ismo .

h d ítõ Ir'

I
d W r shington aos 43

"

d II'
,

�

.

.

_
camm o a VI ona com ( JlS os por a ,J. res, mas alguns minutos depois as redes

.
e Brogno i ' tendo um pequeno engenho

desfavo�a�els. apanhou uma .que_. ta�to deturp� a. pro-, tentos relâmpagos,' 3S,I.1-;ia� e 441/2,minutQs. leram sacudidas por dois belos tentos de Washington. de serra madeiras de lei e
boa assistência, podendo-se I dução de uma equme. Jogou uma grande partida o Avaí e merecia pelo I Preliminar: Postal Telegráfico 2 x Radium 2. 'd l.'d d

.

h I '\
I I d M bi t 'd' 3

e qua I a e, um pm era
ca cu ar uma ren a supe- as aos poucos, am ie a- menos empatar a partida. Alias a contagem e $ a

, .

rior .a vinte mil cruzeiros. dos melhor com o campo os representava a expressão fiel do encontro mais renhi-1100 ANIVERSARIO DA FEDERAÇÃO CA- para co�te, 3.000 aproxima-

Justificou-se, assim, a an- pupilos de Délio Neves fo- do e disputado dos últimos anos. Mas "Yashingt.)n �ãl: .TARINENSE DE DESPORTOS d�mente, �oa pastagem pro.�,
siedade do

. gostou e resolveu fazer das suas aproveitando QS cochiII. ,
- vida de agua abundante,� público' pelo ram se agigantando e en- UNIVERSITA RIOSlos da retflgu.arda avaiana. E o fina.l apóntou corno ven- terreno de planta cercado

choque uma vez que o ião tivemos a ventura de d 01 1 d 5 3, ce or o . ama .pe a contagem e a .

em parte, casa residencial
quadro carioca veio'prece- apreciar as qualidades dos O prélio entré Olaria e Avaí, apesar das inúmeras.' No dia de. ônotem a Federação Catarinense de Des-

dído de brilhante e expres- mze defensores da [aqueta falh.as dos dois quadros, agradou como espetáculo, pois portos Universitários, orgão máximo dos esportes uni- confortável com agua en-'

siva campanha pelo sul do alví-azui, principalmente os ocasionau instantes de suspe nse toda vez que n esfera versitários catarinenses, completou SEU 10° ano de exis- canada, situada na Colônia'
. se aproximava-se dos dois redutos. De u.m lado estava o tência. A data é por demais significativa, não só para o Leopoldina - Alto' Bigua-da linha de frente que nos Olaria com sua técnica apurada a custa de incessantes meio .universitário do nosso Estado, como tambem pa- çu.

treinos sob as ordens de um dos mais completos prepara- ra todo o desporto catarinense, pelo trablaho que seus

dores do país como o é Délio Neves. O Olaria teve ainda dirigentes, nesta la. década, realizaram em pról das
a seu. favor ofautor chance" .além da arbitragem parcial causas esportivas. Aqueles que acompanham .de perto,
de .Arístocílio Rocha, juiz da Federação Metropolitana o movimento desportivo universitário em nossa terra,
de Futebol que acompanha a delegação 'olariense e que sómente estes, poderão dizer, do trabalho de uma pleia-
deixou de apitar uma pena máxima contra os visitantes, de de entusiastas, que não medindo esforços e sacriíí

Mas o Avaí não s. deixou Do outro lado estava o Avaí, lutando com-a sua carate- cios, conseguiram que a FCDU alcancasse no meio es

abater em 1 ",nÍmr:1 mcmea- ristica fibra e coragem, buscando reabilitar-se dos insu- portivo dp. &tado, a situação de prestígio que hoje des

to do-jogo a não sal' nos cessos deste ano' em .Jeínvdle e Brtrsque. correspond.eü I
fruta.' Fundadaa 11 de fevereiro de 1944, teve como 1.0

.

ta t f" . d plenàrnente ,o. esquadrão "azzurra" com os reforços de Presidente o acadêmico Antenor Tavares, ocupando o
ms an es mais q u a n o

V" Válé E líd O T
.

d
.

b dê J
-

MICO, a erro e
.
uc I es. sear e esoura am a nas co-, cargo, nos anos su sequentes,· os aca emicos ioao a-

desma�telada a sua defesa I gitaçõ�s do. grêmio alvi-celeste i?felizmente não
..

pude- . coweski, �enato. Ran:os da Silva, Hélio Milton P�reira,
,) Olaria poude encontrar Oram vir para o encontro. Gostamos das atuações de

.
Nauro LUIz" Guimarães Collaço e o atual Presidente,

lBrognolli que Operou maray.ilhosas intervençõ�s não j acadêmico Airton Machãdo de Andrade, cujos trabalhos

______________________ .

. podendo ser culpado de nenhum dos tentos contrários. a frente dos 'destinos da FCDU, foram merecedores d,)s
:5aul, magnífico, pontificou nó conjunto. Vico excelen- aplaus0s e a gratidão de todos os universitários catarÍ
te apesar de joga],' um tanto avançado. Valério, B:e<Íulio, nenses. Além das numerosas competições de caráter re
Euclides e Amorim cooperaram o suficiente nos ataques. giona�, a FCDU fez-se representar a diversos Jogos Uni-
Guido, Dal'lda e Valdir firmes no primeiro tempo decrü- versitários Brasileiros, entre os quaiso de Curitiba eln

RIO; 11 (V, A) \
- O Eugenio SaBer, do Brasil

ram nos últimos minufos. Este ultimo jogou m�io ado.: 1948, Salvador em 1949, 'Recife em 1950 e Belo Hori-
Conselh.o Técnico de Fute- venceram' Carlos Sanueza entado pois recentemente deixou o hospitàl vítima de zonte em 1952, sempre honrando as tradições esportivas

�ol, em reunião ante-ontem .10 Chile e'- Arsenio MotoI· agressão cOI)forme este jornal divulgou. O extrema ra- de Santa Catarina. Em 1951, patroci!iou 'os Los Jogos
ko, do Uruguai, por 6x2. eanaense Wallace ainda não conheée- o jogo dos compa- Universitários Sul-Brasileiros" nos quais sagrou-se bd

nheiros, porém revelou qualidades. Bolão que ,) suhsti- lhantemente vice�campeão, tendo ::;ido o nôssÕ" Estado
?x6, 6x2 e 7x5. tuiu revelou lutador e op.ormnista tendo sido 31_üor de honrado com a visita dás co-irmãs do Paraná e Rio G,
- RIO, 11 (V: A.) .. dois tentos., O A�aí pela primeira vez executou � cUago- I do Sul. Foram l'eaHzadas ainda, numerosas excursões

"Se Deus quizer ailJ.da vol� nal pela direita e embora com imperfeicpl:1s demónstrou ao interior do Estado" com disputas espOl'tivas nas cida-
tarei. a jogar n� primei�o. q)..l� irá .longe no nQvo sistema.:

"
/

'

, des de Lajes, JoiilVille, Itajaí, Laguna, etc., sempre com

r d Vasco" _ decla- No bando olariense gostamos das performane'�3 d� inteiro sucesso, tanto esportivo, como sociàl. Entretan
.lme, o .'

. Moacir, Olavo, Washington, Maxwell e Gringo. C(!]so to, poucas, não foram as dificuldades a serem superd
rou a. rep?rtagem ,0 penteio; I '1ue é atualmente um dos goleiros mais cotados do f:u- das nestes 10 longos anos, afim de que a FCDU alcari.
rc vascaíno Chico, ao ser �ebol. carioca não teve ensejo de fazer valer sua gland� ·çasse.;p_1�namente as suas finalidades. Entr�tanto, hoje, Vende-se - Rua R�,y
inq;lh'jdo sobre seus pIa" classe. Os restantes com altos e baixos. .>-, pogem· orgulhar 'Os seus dirigentes contemplar, que o mundo Corrêa,

-

Estrelto __

.:los. D;:.pois de dizer que I
- O primeiro período termjnou favorável os visi.tal.l:;· 'tral?alho do� poucosl que em 1944 fundaram a então

_ .

-

.

d' V
tes por la a zéro, gol assinalado por Washington, ao,,, 25 FACE, frutificou e é nos nossos dias uma realidade. Are� 340 metros q!ladra-

nao c(<;eJa el"xar o' aSCOj. N d h' lf ',_oi f
.' . N'

'

F'C U I'
, dos Local com água en

.. . " '

. 1111lêutoS. o segul'l o & -tliue orâm conSignados nada .. '

.

o ·cor.rente ano, a D rea Izara um vasto pro-"""" .
-

goslavia e Isr�el. C 1 'Ci) frISOU: Ja me con- menos de 7 gols, pela seguinte ordem: J. Alves 2 x ::J, aos grama de competições e excursões, as quais c.}llminarão canada perto da pr:;Jo
- RIO, 11 (V. A.) v ..üa,am para ingressar no ,3.minutos; Saul 2 x 1, aos 16 minutos; Gringo':� x 1, com a participação de seus atletas nos XII JOGOS Cr$ '28.000,00.

Falando sôbre o acidente Botafogo e no América. Até "aos 22;.. Bolão 3 x 2, aos 26; Bolão 3 x 3, áos 35; Was- UNIVERSITA'RIOS BRASILEIROS, a se realizarem Tratar com o ,sr. ADY à
de Castilho, o médico da ? São Cristovão quer lé- "hillgton 4 x ,3, aos. 43 � novamente�ashington .5 x 3, em Sã? ,Paulo, no mês de Setembro vindo_uro, e que en-

R P d lVr l' h 16quando faltava melO mmuto para o encerramento. cerrara com çhave de ouro as comemoraçoes de seu 10.0 ua a re Igue m 0,
1 a- dr Paes Barreto ';ar-me à. Europa, mas con-

-

d 13 00
'

18 00 hse eç o, . .' ,
,

. . _

Os quadros foram estes: aniversário. Cpngratulamo-n�s nesta oportunidade, com I
.as , as , oi'a.s.

d�clarou: - "Igual acidé�- f€fSO que· gostarIa de- p.�-" OLAR!A - Ce�so, Oswaldo e Jorge; Moaci:, Ola- os d�ri�enfes. da FCDU, na pessôa de seu Presidente I •

te ocorreu com Bauer, com !' a11H'er no Vasco. AlIas, vo e Anamas (depOls Renato); J-. Alves, vVashmgton,

]academlCO
Airton Machado de Andrade, esperando que

l:.ma difei'e�ça.: não houve dt>vo f'rclarecer que tf'nho
I Gringo, Maxwell e Mereno.

_

continuem, os universitários catarinenses, o 'brilhant;'1
fratura e-xP'õsta..Uma vio-. c:onlrato até o fim do ano' AVA�- - Brog�olli::_Waldir e Guido; Vico, Valério traba�ho que até' aqu�realizaram, sempre voltados para r.A�ILL.ACe Danda; WaHace (Bola0), Amorim, Euclides, Bráulio a malor grandEza do esporte catarinense. _ �U
lenta luxação' ficando dis- ganho doze mil cruzeiros e

e Saul. 'N. W. HUBENER
forme o torno�elo direito. sómerte em condiçõ_..es mui� Vende-se
Castilho teve sorte em me te vtln.tajosas ingressaria TENTATIVA DE AGRESSÃO U··.R U ·B�U S E R .V··' A N· D O
l'ncontrar em casa, de' mo- em outro clube". Umá cena deprimente veio deturpar o bl'ilhoda' Em ótimo estado. Pneus

S, PAU.LO,. 11 (V.
noite futebolística de ante-ontem. Encerrando o prélio ZE' DO MENGO. novos faixa branca, 4 por�"�o que pude atendê-lo �om A:) o árbitro carioca quasi foi agredido pelo técnico avaia- x x x tas, rádio 9rigi:Q.al. Equipa-;·p:resteza. Sem perder tem- _ •. THminou no ultimo do-
nG, prof. ·Osvaldo Meira, não fosse a intervenção do te- ;;

_:_ P.ois é. isto mesmo: eu �sperav� que o Ananias do com economisador "Ru-.

po, reduzi a luxação colo- ú'1i':lgo o Campeonato Pau- fosse mats mawr; que o Celso fosse mats melhor; que o ,,/ .

cando tudo em seu devido 'list& ele Futebol. ----
.

.- -- Washington fôsse muito mais péssil1W; que o .juíz da plex. Cr$ 180.000,00. Acel-

bgar. O gesso só . deverá ·No grande clássico da ro-
. I

lembaix.ada.
não �ôsse tão espertinho: Mas também

espe-I
to troca por carro de m",-

I.' 'S
III!!!!!!!!!!!! rava ver o Olana que quase ganhoú o Mengo. Aquele ,nor valor.

ser retirado,' corttudo, após da.;la, o São Paulo, perro- .'
_

.

O', . _', 1.0
futibol à Zequinha de Abreu, ma1'ca tico-tico no fuM, Rua _ José do Vale Pe-

trinta dias, no mínimo", • túu (.\ Palmeiras, aUl'le.r.tan:- ,.
I não dava mesmo para derrotar o glorioso rubro negro'. /0 ,.

.

"Cd
. , .

'd A ' - , .' . relra ';j proxlmo ao 0-
- Informam de Belém o a&Hm_ a sua vantagem. IPOls so errotou � vai porque este nao e de 90 mmu- I ..'. .

.

"

d
'

d P 'f /t t f t d' .

tos de .J·ogo, mas de apenas 87. Em tieAs ml'nutos levou l},uelros Praia Clube,
que a erota o ara re!l"- pJ:-a· se e pon os a ren e o

te ao Ceará por 2 a' O de- v-::e·(:ampeão. Enquanto is- Após a -43 rod,ada do Torneio "Salvador" per- dois tentos ...

1:iagradou a enorme massa se, o. resultado dos
-

três ,manece na lideranç� o Trio Fantasma _ A faIna do A
x x x

b'nanias tam em não correspondeu.
que compareceu ao estádio. j\.�\,os que env.olviam clu- Após o fermino da q'.l<U'. 6,-. Trio Cal1€I!'a com 6 O 11'090 até que é; em campo, uma moça! Não fraturou A.Juga-se,'!\o sàir do campo, o esqua- bes ameaçadas do abaixa- ta rodada' do returno do vitórias ;1inguem e foi fraturado por uma respeitável patada do

drão -paraense foi apedreja- n-:E't- to, colocou, Ipira.,ga, Torneio 'Salvador" q\ (' 7 __:_ Trio Caçu.l.a com 1 seu companheiro Wallace. Sob contrato ou vende-se

do pelos torcedores mais, POl'tu� psa. San;; \ C
"

.' II vem sel�do realizado 11as vitória:
x x x

a casa nO 101 - Rua Gen.
I - A maior discoteca do mundo só eu sei onde está.

exaltados. O mais visado ventus, igualados no penúl- Canchas da S.)ciedade·Car· No individual at;;<',.> 220 E' di no estádio da F.C.F .. São nada menos de tres dis- Valga Neves....,... Estreitó,
foi o técnico .Marituba, acu- ,timo lugar:. O que origina-. _l�wales:.:o. Gran';! 1e.: ;'I�S' Ia bolas joga!!as, � 11 sCJuinte ces, os quais virados pelo av�sso, perfazem' seis. E ÇI gen- recem.-reformada,·· com 3

sado de fazer péssima es- rá um torneio extrá, C�Ir:.O I!ha, fic" . :.."1, " seguin- a clássificação do:; ly,LJriis- te.
_

alí, esperando os jogos, a gente ouve umas mil vezes quartos, saJa de jantar, co-

ealação. ,

o XV de Jaú, tenha ganho I te ii cla�sificação do, J res.. tas: c3dé. �m desses ,maviosos disc<?s, de, um, l�d0 e do outro I zinha, amplo quintal, insta�
d

'

t' TRIOS
té';nbem. Mas nos mesmos somos da Patrta amada.· 1

-

.

't'
.

.

I-' MONTEVID�'U, 11 i
.

e

.�ausa
no recurso

..��e I pec
IVOS :

.

1 - Egon 'com 15S4 pon- .

x x x

. .

. açao sam ana comp et:=:.,
(V. A.) - O temsta bra- unpos, ao Conselho NaclO- .

I
tos. -

- D-O-U-T:O-R M-I-L-T,O�N, o sr. foi assistir o água encanada da rêde (h

.sileiro Armando Vieira ven- nal de Desportos. I
1 ---: Trio FantasHia COiU .2 --Ivo com, 157:j p jogo? Não é verdade que cada ve� que o juiz

.

apitava Estado,
ceu domingo o Torneio In� - Prosseguiu ant'':-GI\- 17 vitórias 3 -- Cántidio C..)!Y; 1.�,jl p. errado a gente se lembrava logo do João Etzel? A pro- Tratar ao lado.
ternacional de Tenis de té-m a disputa da Taça

I 2 - Trio 3 Mosqueteiros .4 � E"I'l.ri�'o co:n 1567, j .. pósito dele/récebi /0 seguinte telegrama: Podi matá u! ...
-

----------.

.

I Et�el di ,revo1'vi, _de. ispingarda, de pexera ou de veneno, BAR E SORVETERIA
Carrasco, ao derotar na fi-' "'Montê'vrd�u" com o jmp com 16 vitórias � - Pa;ulo co ,l.' 150 l P que lnem 1'utO. MaS' n bom é matá logo, lá no bairro Q,O

• AMERICANA
nal das; simples para cava- entre Fluminense e NaclC- 3 -.Trio 2 A'!.�? (1 . .1 .co- 6 -, Zigomar C':-l:r. 147í1 p, Cacique. onde o miseraver mora. Flamenguino Rubro- Vende-se o Bar e Sorve-
lheiros o chileno Carlos mil. 1 mga com �5 �it-6nas \" - Vado com 1454 F. neg1'O; 'sObredelegado de puliça. I'

to ia Americana sito à Rua

Sanbuenza por 6-2, 3-6, 2-6 O quadro carioca i.a. 4 ..,- Trio de O'i .'1 (. Trjo � - Môa com 14!52 p.
x x x .' . Saldanha Marinh.o n. 13,

e 6-2. ' pressionou bem conseg1lin-. �eguro com 1r \'iiórias 9 __ Henrique :: O�'l 142:> 1
-

bO sr. está· passando bem, "seu" Pereira? Eu vou' Edifício'Machado. Tratar no
. '., Jem, o rigado. llocal com.o sr. Umberto

Na final de duplas para
I
do empatar com a _erllpe I .5, -:- Triq' da, Ilha (.in 8 rUIlI;:'$ x x x Machado; o qual -exrhcar'á

homens; 'Armando Vieira.e tecai por- ml'l ten.l0. ..·v.<tOl'las ·W, nôa cO'.r. �,1l1, r Por' hoje é só. .

9 motivo da'�vehda. :> .

país, não tendo sorrido des-
.. --.....'

de que deixou a Guanaba-
.

Jl'oporcicmaram u,n espetá-
ra úma única derrota. pl,.llo inesquecível com o

Fomos ao estádio da magnífico 'jogo de passes
Praia de Fóra rever o pode, longos lO' curtos , cuidadosa-

Tratar com o proprietá
riõ - Wilibaldo Deschamps.

roso "onze" bariri que tan

tas glórias tem conquistado
para o futebol carioca 'e

brasileiro. Vimos t. gosta-
\

d' démos em parte o train e

jogo dos comandados de

Gringo. Começaram mai" e

ir-ente ra-r.ados,

Vianens· D I R ÉTAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 301'.
FPOllS.-S. PAULO-,-RIO "

4",
FPOLIS.:' CURITIB�-RIO AOS SABS

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

\.

cano será contra o. México,
em Genebra, no dia 16 de

junho. A segunda partida

CASANOTICIAS DIVERSAS
Vende-se uma casa à rOa'

General Bittencourt nr. 67, ât.
nesta capital. -.-!"'

-�

realizada, apreciou ,u�a co

municação da FIFA de que
o primeiro jogo da equipe
vencedora das eliminató
riaS do Grupo Sul-Ameri-

Tratar com o proprietá-
_... .

rio à Rua Felippe. Schmidt,
nr.48.

TERRENO
terá lugar em Lansane con

tra o quadro que se 'classi:
fic�r na série Grécif;l, Iu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 1954
-------------_.... _. "-,-_.-----------,_-- ---�-----------

OS MENORES - E O 19 crlaDoas lra-
CARNAVAL aa-Ias ,pela

correnteza

BAUSCH (; LOMB
v - E' proíbido o ingres- '/

-

'0 de meno,", delS ano,
-

..

&visa::;u:::a::� ::1�:71:� b;t�:Chevrolet.1953 _',
blicos, qualquer que seja o

"
Comu�ica-se aos po�ta-

título ou denominação que Chevrolet 1953, com 3.000 dores de bilhetes da rifa da
adotem;
VI,- No caso de ser ve�

Kn .s. originé;�s faixa bran- boneca exposta na vitrine

ca, cópa aZ'.l1 cla!o, mecâ- da Casa O PARAISO, e ,le, verificou-se violento in- dente.
rificada a presença irregu- nico em' benefício de Flaviana cidente, com troca de pon- --.....------

ta-pés e bofetadas entre os A..... ,."
.

vereadores Miguel Sansijo- \.l'\rAisnçao
lo, do P.S.P. e Gabriel

Qua-,
Casa de familia, aluga-s =

ciros, pai do ,prefeito Jânio quarto com café pela ma

Quadros. A sessão foi sus- nhã a r1,1a Conselheiro Ma

pens{\ € depois os dois edis, I fra n. 93

Portaria do Juizado

MADRID 10 (U P )
, o "Apadana" era o mais sas, gregos, egipcios e assi-

, . . e, aparentemente, uma res-
assaz espessas. Logo depois' O -generalissimo Franco, posta indireta à emenda em

belo ediIifio de Percépolis. rios. "';-

os primeiros pedidos de so-
numa solenidade realizada favor da separacão da au-

'Ali orei recebia os dignata- Dario. o Grande, tinha
corro começaram a chegar. no Palacio del Pardo, de-' toridade do sultão Mule

I
rios de todos os países do tanto orgulho da cidade que

clarou hoje que a Espanha Arafa, que foi deposto p: império persa, q�e vinham ,fundara, que pouco antes

continuará defendendo a los franceses. Disse ue a
trazer-lhe presentes. I de morrer escreveu a se-

I unidade do Marrocos e de zona espanhola co�ti�uará ,A. verdadeir: h�stória � i �ui�te inscrição em hon,ra -,

[Laos, dentro do espirita debaixo da soberania do gloria de Percepohs acha-se
I
a cidade e ao Deus Ahur a-

I dos acordos existentes sem Sultão Muley, deposto pe
revelada CQm o luxo de de-

I
mazda:

aceitar situações que sejam los franceses a 20 de agos-
talhes no livro PERCE'PO-, "Pela graça de Ahura

"contrarias aos nossos sen
I
to desei .

li LIS, ESTRUTURAS, RE- mazda eu construi esta for-

-I
,e que esejava vrver 1- - .'

"

! imentos". r d"
'-

d tei LEVOS E INSCRIÇOES", taleza. Pois Ahuramazda,
, v e a apressa0 e o er-

"
"

r
A declaração de ,Franco 1'01'''.-

'

que acaba de ser publicado

I
de acordo com todos os ou

pela Universidade de Chi- tros deuses, queria que tal

cago. , I fortaleza fO,sse construída.
'Esta Universídadé possue Eu a �?lfst�l!:i solida, .,' bela"

um Instituto Oriental, "sob I adequada ... "

cujos auspícios foram fei- Quase duzentos anos

tos os: estudos que agora se mais tarde Alexandre da

apresentam reunido�' em Màcedonia Ireduiiu Percé-
livros. (polis a ruínas.

- -�,",

Tais estudos foram feitos Depois de 'ter derrotado
"in'Ío co". Um grupo de ci2 Dario Terceiro, Alexandre

I :ntistas �irigidos pelo p.ro-l decidiu levar consi�o os te

ressor Erich F. Schrnídt, I souros de Percepolís. Para
deu inicio a um grande -tra- ifaze-lo ele precisou, entre

balho d�' escavações em outra coisas, de vinte mil.
1931. mulas e cinco mil camelos.
Em 1936, o Museu Uni- ',Uma vez retirados os te

versítario de Ftladelfia e,-o souros, Alexandre da:' Ma-
Inscrição: de 1° a 15 d--: fevereiro. '

:�vruseu de Belas Art�s",,��' .cedonia incendiou Percé-

Realização dos exames: Última dezenll de··fevereiro. ' "Boston
.

uniram-se à cara- polis> E as ruínas ficaram
varia da Universidade de s0terradks durante mais de

"

::lois mil anos.
Em 16?0, o famoso via-

�st��V\"'es
olh..8 .

Academia " Celerc;, de
Santa Catarina

I\'JA!�CHESTER, 10

P.) - Tremenda tragédia
enlutou o Lancashire há

dias. Dezenove crianças, en
tre "I e 15 anos, que brinca
vam sôbre a camada de ge

lo existente nas -águas do

rio local, {oram repentina
mente tragadas pela corren

te em virtude do rompi
mente da camada de gelo;
Todas morreram afogadas
ou de frio. Devido a 'um

brusco abrandamento de
I

temperatura .a policia du-

i-ante à tard€ havia adver

tiuo a população de que as

c..madas de gelo não eram

Vendo pei.l melhor ofer- Simas, pará adquirir uma

dades previstas nêste

pro-I
la l' 'Ja!'e·., C

�

315000 d' d d
'

, r� . ,00 ou ca eIra e 1'0 as, que o. nu-

vimento, os respectivos pro- �l':,,,�. mero premiado foi 364, per-
prietários ou responsáveis Traiar em ltajaí, ao'lado tencente ao Sr. Beio Ribei
eventuais ficam obrigados .:lo CHtório (�O Registro Ci 1'0, residente à rua José
a devolver o valor dos in- v'] (.,m o proj:rietário. Cândido da Silva, Estreito.
gressos, sem prejuizo das

penas da Lei, sendo os me

nores retirados pelas auto-

_
ridades;
VII' - Além das penas

do' artigo
-

63, n. I, da Lei

das Contravenções Penais,

que proíbe servir bebidas

alcooliças a menores de 18

anos, e infrator incorrerá

nas sanções previstas na le

gislação especial de meno-

, PORTARIA N° 588 lo presente provimento se

"·ão exercidas pelas autorí
dades dêste Juizo" em co

laboração com as da Secre
taria da Segurança Pública,
especialmente com as da

Delegacia Regional de Po

lícia, para onde serão en

caminhados os menores 'a

prendidos, os quais, no dia

imediato, deverão ser apre
sentados a êste Juizo, para
os fins de direito;
XI - Os Comissários e

fetivos e demais 'funcioná
rios dêste Juizo ficam en

carregados da vigilância de

menores e da fiscalização
de estabelecimentos, para

o que terão nêles livre in

gresso, independente de

qualquer formalidade;
XII - Os Comissários

voluntários dêste Juizo po

derão ser aproveitados pa-

cretario do Interior e Jus

tiça e o SI': Capitão Dele

gado Regional de Policia
da Capital, extraindo-se

O Juiz de Direito Priva

'ti\'o. de Menores da Gomar
ca de Florianópolis, Capital

/ do Estado de Santa Catari

na, usando das atribuições
de seu cargo e de acôrdo

com a legislação - vigente,
resolve que, durante os

festejos carnavalescos do

corrente ano, seja exata e

rigorosamente observado o

seguinte provimento, sob

as penas da Lei.,
'I - As festividades in

fantís e juvenís devem ter

minar até as 20 horas, e

dela somente poderão parti
cipar menores de 14 anos,

acompanhados de seus pais
ou responsáveis, Providen
ciando-se para a seguran

ça especial das crianças du

rante os briquedos e as

danças e limitando-se o nú- ra o serviço;
XIII - O Comissário e-

mero de ingressos á respec
fetivo Alcides Bonate11i, fi-t.va lotação;

II - E' proíbido ca designado para organí-o uso

de lanças-perfume nas ves
-

peraís infantís e juvenís,
nas quais fica proibida a

'venda de bebidas alcoolí-

zar e dirigir os serviços de
terminados nêste Provi

mento, ouvido o Juiz 'de

Menores, de quem recebe
rá ordens diretamente;
XIV - Comunique-se o

teôr dêste provimento aos

Snrs. Drs, Secretario da

so- Segurança Pública e Se-

eas, mesmo' daquelas que

são permitidas para, os a

dultos, isto é, chopp, cer-
.,

veja, etc.;
III - Nos bailes de

ciedade frequentadas ex

clusivamente por socios e

respectivas famílias, é per
mitido o ingresso de meno

res de mais de 5 anos e
também cópias desta, para

menos de 14 anos, quando serem enviadas aos Clubs

acompanhados de seus pais da-Capital do Estado e So
ciedades Carnavalescas, e

ou responsáveis, não poden
do, porem, sua perrnanen-

aos Jornais da Capital, in-

cia ultrapassar das 2-2 ho- clusive o Diário Oficial do

raso
" I Estado, solicitando-se aos

l� - Nos bailes de so- seus, diretores a publicação
da referida portaria.
A. Publique-se e cumpra-

cirdades ,particulares, mas

'lue vendam entradas, só é

permitido o ingresso de

menores acima de 14 até 18

Mario de Carvalho Rocha,

se.

Florianópolis, 4 de feve
reiro de 1954.

anos, quando acompanha-
dos de seus pais ou respon

Juiz de Menores.
sáveis;

lar de menores nas festivi�

(O REGUL.\l)OR VIEIRA)
Â malher ....itar'" dor••

ALI V IA AS CóLICA$ UT�I.NAS " '

Emprega-ae com'vinta,-,in., '''pau', �,,'� ,_, : Por Al Néto-
i

lunas. cada uma das quais
combater ai Plores- Brancaa. Cõll.

- A gloria de Percepolis es-
.

media 28 metros de altu
caa Uterinas, lIde�strilael" apõI' tá' sendo cnrita-da' �ov�men- i �a.' "

parto, � Dorea nOI ov6J.toi. "-
'

te por um grupo de cieÍiÚ�- Além deste havia outro
.

t poderoao calmante e RelUla- "
"

,

,
. . . '.

do!' por 'exeel!ncla.'
,

' tas norte�ãinerica'nos., edifício: a Galena do Tro-

/"LUXO SÉDATINA, peja IRa com-' Percé�olis a' antiga ca- no.

)I'ovada eficada 'receitada por pitaI da Persia, foi fundada A Galeria do Trono foi
médicol nutra por Dario, o Grande, no construida por Xerxes, fi-

fLUXO SEDATINA encoatra.... .,. ano 5J� A. C. lho de Dario, e posterior-
toda part•• A construçâo, foi feita em mente reformada por Arta-

forma de terraço, ao pé da xerxes.

Montanha da " Misericordia As paredes deste edificio,

(U.

5
_\ .�._.�

--7-
._ ----- ..._�-

Nos -bastidores do-mundo

Bclela - Com trinta metros ,de

com; 111,8nlo e c',;,nlo e cln

qUllln�a icneladas, te", olhol
do támanho de um pire••

No reino animal há multai olhos

est(anhos, ,que não se comparam,

porém, com OI' 01001 humanos,

cuja delicadeza exi�e exam••

perlódlcos. Se v, necessita d.

óculos, consulte o ccullstc sObre

a. lentes RAY-BAN 5Q de tonall

d'ade crere. para uso constonte.

Ai legitimas lêm a marca d. l
hl

.'

garantia -l_ grava,da ria marg.m,

rProcure-as nos cosas de óllca

de sua cidade,
•

Fabricadas no Brasil por

Posição d'a Espao'ha
Da questão d,o Marrocos

'�""Jj",C_, •

PER:CEPOLIS

a 'cerca de trezentos quilo
metros do Golfo Pérsico,
perto da atual cidade ira

niana de Shiras.

tanto do "Apadana" como

da Galeria do Trono, eram

ornamentadas por desenhos
em relevo de artistas per-

Chicago' nas pesquisa� das
ruinas de Percêpolis.
Os norte-amerieanos usa- jante italiano, Pie tI'O de11a

ra1'n os métodos mais mo- Valle identificou o local de

dernos, inclUSIve aVlOes 'e Percépolis ao descobrir al

helicópteros a fim de, ia- gumas das grandes colunas
zer o levantamento topog_rá- do "Apadana".
fiêo da planicie de Percé- ..Mas foram necessarios

polis. mais de trezentos I anos pa-
LEndo o livrQ que a Uni- ra que os arqueologistas

'versidade' de Chicago vem pudessem restabelecer a

de publicar, é passiveI ter verdade e a gloria de Per
uma idéia do que era o cépolis. E' esta tarefa que

"Apadana". vem de realizar os cientis-

O "Apadana" era um

J
tas da Universidade de

magnifico edificio de, 79 �o- Chicago.

A V I S O
EXAMES DE ADMISSÃO AO' CURSO_COMERCIAL

BASICO

Inscrição: de 1° a 15 de fevereiro.
Realização dos exames: Última dezena de fevereiro.

'

/'

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

MATRICULA AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

Durante o mês de fevereiro.
Início das 'Aulas: 10 de marco.

Inform�ções: Avenida HercíÍio Luz, 57 - clãs 17 às

)

Banco do Brasil S./8.
"FISCALIZAÇÃO
BANCÁRIA"

(4) vias separadamente
por tipo, obedecerão mode
lo próprio a ser Jornecido
pela Fiscalização . Bancária

, e deverão mencionar qUllu
O BANCO DO BRASiL tidade, qualidade, origem,

procedência, seu valor em

moeda estrangeira e serão

acompanhadas de documen
tos comprobatórios das

quantidades con�midas no

período de 1° de outubro
de 1952 a 30 de setembro

"

.

teressados que:, de 1953;
� 1) - de 1° a 10 de 'fe- " 3) - estudadas as decla
v€reiro próximo futuro se-

. raç�es de necessidades 'de
rão recebidas para estudo importação, será a solução
declarações das' necessidà- çomunicada aos' 'interessa
des de ca�bio destinado à dos, de. acôrdo com o que
cobertura para importação dispõe o ArtO 3°, parágra
de papel para impressão, fo 4° da Lei nO 1386, de 18
no período de 1° de abril a de junho re 1951.

31" de dezembro de 1954, Rio de Janeiro, 15 de Ja-
desde q\le 'não haja s_imilar I �eiro 'de 1954
na indústria nacional e se (a) João Câ,ndido de An
destine e�clúsiv�!nente ao dmde Dantas - Diretor da
consumo das emprêsas edi- Carteira de Câmbio
toras de livros; a) Ivan de Oliveira

2) - essas declaracões Gerente da Fiscalização
que �erão feitas em qu�tro I Bancária

Depois de 'rasteiras
e bofelões I"

'"braços e sorrisos na
tâmara Paulisfa -4-

RIO, lO (V.A.) - Duran- no plenário com surpresa
te a sessão de ontem da Câ- para todos, abraçaram-se,
mara Municipal de S. Pau- danôo por encerrado o ind-

r '

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

"A V I S, O"

res;

VIII - proíbido aos me

l10res tomar parte nos prés
fitos e desfiles de socieda
des carnavalescas;
IX '- Serão detidos e

apresentados á� autorida
des competentes os que de

sobedecerem' as disposições
dêste provimento e as 01'

dc-ns ,das autoridades dêste

.Juizo;
X - A fiscalização e a

.... '

:3/A _:_ Fiscalização Bancá

ria, tendb em vista' o dis

posto no ArtO 27, inciso 6°
do Decreto nO 34893, de 5

do mês em curso, e na Lei

nO 1386, de 18 de junho de

1951, torna púbiico aos in-

, /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é Q a�o' que marca 0,300 aniversário da .ativi dade comercial em Florianópolis 'da firma

. p�o")rjetária de A MODELAR, e como início das comemorações que serão
i:;'" . diversas-está sendo realizada

Uma gfande venda ,especial .de Verão

10·1.
15·1.
15 '1·
20·1.
25·,.

COM OS SEGUINTES DESGONTOS:

em maillots '
•• shorts •• calçõ�s camisas calças sport •• ternos de verão

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

Prefeitura

no
.

magnifico estoque de blusas e sáias de al godão, organdí, li�ho. seda, renda, etc.

emtodos os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite.'

em tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse desconto formidável representa fielmente a
. deci são de aeabar definitivamente com a secção de sedas.

.

DE IODE ABRIL A 30 DE JJ,JLHO:
A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo nas fábricas DE TO·"
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA-·
DAS.

DE 10 A 30 DE MARÇO:'

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

chões e Travesseiros DIVINO com 100/0 de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

com a entrada inicial de apenas 50,00!
--------�----------------------------------�----�----------------------------------------�--�------------------------- ,-----------------------

Imobiliária e Ageoc.iament9 NAIR DE souza COELHO
Can'o-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.�3
ESREITO - FLORIANO'POLIS

Major Nelson de Oliveira 'Coelho e Filhos, Dorval
Melchiades de Souza Junior e Família, Adhemar Mel- I

'chiades de Souza e Família (ausente), Agisse Melchia-ICASAS A' VENDA: des de Souza e Família (ausente), Claret Beduschi . e

No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Max Família, agradecem sensibilizados, aos parentes, ami

Schram, 24 de Maiô, »om Abrigo, Coqueiros, Barreiros '�os e colegas; aos Exmos. Srs, Gen. Cmts. da 5a. R. M.
e Palhoça. .' ,

.
.

. 8. I: D./5a.; ao Comando, Oficiais e Sargentos do, 14°
LOTES E TERRENOS A' VENDA:

I
B� .c.; ao Diretor do H. Gu. de Florianópolis; a Impren-

Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro R S. de Fá- sa Escrita e Falada de Florianópolis; (!S Autoridades'

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris- Civis e Militares; ao Vigário da Trindade, a todos que

tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina, énviaram flores, cartões, telegramas e cartas, aos que
compâreceram ao ato religioso na' Igreja da Santíssima·
Trindade e aos funerais de sua extremosa esposa, mãe,
filha, irmã, cunhada e tia - NAIR DE SOUZA COELHO·
bem como pelo espírito de solidariedade' demonstrados I
por aros e palavras de conforto que lhes prodigalizaram
neste doloroso transe.

-

Reconsiruçiio do prédio do Teatro Munieipal
, I De ordem do cidadão Prefeito Municipal, faço pú-

ORGAHISADOlblico a quem interessar possa, que pelo prazo de 15 dias,
E _ Ia contar desta data, acha-se aberta concorrência pública
EDITADO t)�ra reconstrução do prédio do. Teatro Municipal desta

CIdade.
• DOn .

Os interessados poderão examinar a pla�ta para a

, [)(J1l4Lie/(J !?C!4J)[[J ,re�E:'rida reconstrução, n�sta Prefeitura, ?i�riamente das

gtlXAg�Ãi �:l
as 13 horas. .

/

" fLOH""";PL!lC_S>N�:��R�q Deverã.o apresentar su�s pro�ostas na Secretaria
_______

'

__
. desta Prefeitura, em duas VIas devidamente seladas, sem

rasuras e emendas, em envelope fechado, até às 12 ho-
. " I ras do �i� 18 de feve�eiro, depois de feito previamente

V d· I
um deposito da quantia de duzentos (Cr$ 200,00) cru-

en e ·se zeiros, para garantia da assinatura do contrato.

,.
Deverão ainda apresentar quitação com as Fazendas

Por motivo de viagem Estadual e Municipal.
vende-se um terreno As propostas serão abertas às 10 horas do dia 19, no

Gabinete do sr; Prefeito com a presença dos proponentes30x500 em Capoeiras, com
que quiserem assistir.

-

uma ótima casa de material; A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar tôdas .

ALUGAM-SE: I,' (Estreito) bôa agua; um grande gal- as .propostas apresentadas, uma vez que as mesmas não

CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM pão; um pasto parir cria- satisfaçam os seus interêsses.
-

OU SEM REFEIÇÕES. 'P' '''''',-

_

' D� que para que chegue ao conhecimento de todos,. ção e um cafezal. '

. - Seguros contra incêndio de casas, de automóveis, ,MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
O

lavrei êste, que será afixado à porta da Prefeitura e pu-
de ônibus 'de transporte coletivo, caminhões de carga, I LONGO PRAZO SEM. JUROS

_

Tratar com o Sr. scar

I
blicado no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "O Es-

carga em trânsito ou armazenada etc: '
- Vieira. tado", de'Florianópolis. '

ATENÇÃO: , Oportunidade especial para aquisição, com .grande Rua - Santo Saraiva n. -Secretaria da Prefeitura Municipal de São José 5
V. S; deseja comprar, vender ou alugar: casas, facilidade, de um esplendido lote�na VILA FLoRIDA. 250. _ ESTREITO. ele fevereiro de 1954.

.
,

terrenos;' ponto para casas comerciais, armazéns, loja Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.' HENRIQUE BASTOS - .Secretário.
ou seu móvel? [Priviligíada localização, nas PROXIlVIIDAD�S DO ES- '1Queira dirigir-se ao Escrit?rio _ d�_ Imobiliária � ;rAD!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
Agenciamento CANTO, das 8 as 22 horas, que sera ImedIata..

Q' h "
prontamente atendido, sém compromisso, pelos dírígen- I

_

OS TERRENOS EM 'ZONAS MAIS DISTANTES
I uem ac lU r

tes dessa Organização, que visa bem servir o di"stinto NAO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA- I . •

público de Florianópolis. _

. 'GENS., 'I Um relógio pulseira, de
_ Peca hoje mesmo iníormacões a

h
,....__:...__� '-________.

,
•

sen ora, c o m pequenos

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA brilhantes e rubis.

LTDA. (SUBRAL) I Pede-se quem achou, a

Iineza de entregá-lo nesta

Escrítórío: Edifício Sã" Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2. redação, que será gratifi
cado.

PEQUENA FAZENDA
Vende-se uma, situada entre Serraria e Forquilha

no Município de São José; hem instalada, numa
.

área

de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re

sidencial e 1 destinada á instalação de Engenho de Fa

rinha
.

ou tafona] _po.ssue também, -um estábulo .para 12

reses; área já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana-

na, parte com aípim e mandióca, amedoim etc. Gado va- !
.

cúm e cavalar - 1 parelha de animais nóvos com uma Terrenos na VI·la Flor-Idaca:roça; 1� reses, sendo 5 v�cas leiteiras, 5 �ovilhas, ,2 r
•

-

bOIS carreiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebu. .

(Preço de ocasião - Cr$ 150.000,00).
.

CO N V·I T BJ
. para Missa

'

Norberto Domingos da Silva e família, convidam
Alaíde Sardá l os parentes e am.pos. :t:-ara assistirem a missa de 6°

mês, que mandam celebrar p<?r alma de sua filha THE
Médio - Sra. REZINHA" dla�'f4 I dfln ingo}, às 6,3Q; 'hoi as no alta

mór ela .Capela do ('c;l{rio Catarínense.
Antecipai"lam{'nte •.gl adecem.

Curso Parll,cular
«São José»

Diretora: Proressora MARIA MADALENA DE
..

MOURA FER&O

Prepara alunos, para os exames de admissão aos Gi-
násios.

Professora dos· I° ,e 2° anos - Sra.
Amorim.•

Professora dos ·3?, 4° anos e Curso
Maria Madalena dé'oIVloura Ferro.

.

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

-

.

Início das'aulâs:-Dia 4 de março..
;.'Íelef.one - 3.73f

'. ".
.

.

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

Curso São VÍte'ole de 'Paula
,

.

;,;;.�: ,

<,

, •

\
'

Curso primário - Equiparado aos grupos escola-

Escola TecDlca de Comer- res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -

• • 1- abertura das aulas: 4 de março - início da matricu

CIO SeDa Pereira la: 10 defevereiro, das 9 às' 11 - Rua: Visconde de

Estreito básico: 2a quinzena de fe- Ouro Preto, 123.

Inscrtção aos exames de vereiro '-L----t-·-·--·-----------d--- O Ce tr d I d'
-

- admissão ao básico: 10 a is Infor�ações, inscrição e
- , O es a ven

' a'
--

Mental"�:or eeLuz�arC::��
de fevereiro. . matrícula diàriamente na', "sessões Esotéricas>, todas as se-

Matrícula aos básico e Secr€tari� da Escola, d�s 18' Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros, I gundas f�iras, às 2Ó,30 à ru�
contador: l° a 28 de feve- às 19 horas no edifício do ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com IConsel�elro Mafra, 33 - 2

"

G E '1 "J' B·
15 metros d

..

e f
..

rente, area de 400 metros quad.rados, ser- ,andar.rupo sçe a . ose 01-
• v'iâos dê agua, encanada -e luz. <" , .• I ENTRADA FRJ\NCA ,

admissãO" aO' Informaçõesno .local com o sr. Gilbert.o Gheu!', I
'

�=-

\,',.

MuniCipal
de' São José

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 1

CURSO BOSCO
(Reg. no Departamento de Educação)

MATRíCULA: Durante o mês de janeiro
" vraria Líder - Rua Tenente Silveira.

'

INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

na Li-

I
BANCO de G�ffiITO POPULAR

I. z AGRíCOLA /

- I I

R\MJ; ��.w, 16
". ,

f"�ORl,,\NOPOL,IS - srô.. e�.rô.rtn6..

OLHOS - OUVID08 - JlAaIZ. Q�..lJI'l".A

DR. GUERREIRO DA
.

FONSECA
....1alIIJIa ..

:a.e�1ta •• Oeulo. � Bum "uato t. OU.......
'

r�I&..lfi.�lo da PI'...'a·Aner1aL
-lIo••ra& .4.panlhaaem.
C�lIWlií.ft.:d'ÍI _. V!.:tü_J.,;,. O�m• .Pt.... 'a """"'''''''''�=,"'''''---_...J

,/ "�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 I
Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 1954 l'o ESTADO
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aternldade Dr. Carlos I
JUIZO DE D�RE;O �A �abi:'iO"�' julgada esta N 'ta' I EdUal 4' ,pr:ei��p'�,(t:l�ita':e, !-�tÔ:io Cezario da

C,or'r-,ea'
COMARCA DE BIGUAÇU

I
se proceda de acÔrdo com ' com prfLZo de vmte dW8, pa.:. Slh:�� extremando por um

o art. 455 e seus paragra- Acham-se abertas a par- ra venda e arremataçc1q de lado onde mede trinta e três

EDITAL DE CITAÇÃO fos, sendo após, julgada til' de 10 de Fever�Úo a 31 bens 1Jenhor�dos,'I1a: éxecu- metros, (33m) com proprie
COM O PRAZO DE TRIN;; por V. Exa., a presente à- de Março do corrente ano, (ão mó·;ida p01' WiLhào'l" dade da referida Associação

TA (30 DIAS' ção procedente, de acôrdo na' .Escola de Aprendizes' Scheidt, Estevão 'Fervam- acima citada, e pelo antro

com o art. 456 do c.p.e., Marinheiros de Santa Ca-, aes, Erick Scheid; e 'Ivo Ja- lado, oni? mede trinta e no

O Doutor Abelardo. da Cos- como o anterior, a fim de tarina, as inscrições para a -cé Euck: contra Theodovo ve metros e cinquenta cen

adquirir o Suplicante, o ne- matrícula de candidatos a Haeming, domiciliado em tímetros (39,50m), com di

cessário título para a trans- Aprendizes M��fnheiro, nas-" lugar inl'erto e não-:ulido, tas de, Cláudio de Vic�n.d,
crição no registro. Para e.- cidos entre �vde, Fevereiro na furma abaixo:' e fi casa sob n. 31, nêle edi-

feitos de al�ada, dá-se a I de 1953, e r9��á'e Fevereiro
'

ficada e demais benfeitorias
presente o valôr de 2.100,00. de 1938. ""

, A doutora Daisy 'Rumos nêle exi:-!entes, com diver-
Faz saber aos que o pre- Pede deferimento. Bigua- Af3 informações poderão Pinto, J'liza President�,., e!fl sos compartimentos, cober-

sente edital virem ou dele çu, �O de novembro de ser prestadas .... na referida exercício,' da Junta de Con- ta de ��lhas, forrada, �ssoa
conhecimento -t'ivere� que, 11953 .. (Ass.) A�ácio Zélnio Esc(f)la, Prefeituras, Capita- ciliação c Julgamento de Ihada, envidraçada, com as

'

por parte de JOSE MA-' da Silva, Relação das tes- da dos Portos, sua Delega- Florianópolis: instulações de água; esgí:to,
NOEL MJ\RQUES, por- temunhas: 1 - João Ma- dasl e Agência1'\

.

Faz saber a todos quantos e luz; escritura lavradanas

seu assistente judiciário noel de Souza. 2 - Miguel o presente edital virem,' ou notas do 10 Ofício desta C&-

Dr. Acácio Zélnio da Sil- Inácio da Luz. 3 - Miguel ClêlJ conhecimento tiverem. pital, n. ::'60, às fls. 129- vel-

I va, lhe foi dirigida a peti- Cládio Furtado. Em dita � , ..q\Zl'� no dia oito (8� de J;1<n� so, em �7-7-1950, trrfi:;c'tlto
cão do teôr seguinte: petição foi dado õ seguinte ço.de HI:l4, às treze (l:J) ho- 00 l egistro público CülTIP"'-

I Exmo. Sr. Dr. Juiz de' Di- despacho: R. hoje. A. a .ras e trinta (30) minutos, teJÜE\ sob número 9.�i5, ;.s
! reit� da Comarca de Bi- f!onclusão. Bíguaçu, ,..... é 'na sede desta Junta, �1 rua Ils. e311, livro 3H, em Hl50'·.
! guaçu. José Manoel Mar- 10-11-53. (ass.) João Can- :rti!ita Bittencourt n. l( se- ;'!.. avaliação importa em du-

I ques, brasileiro, lavrador, dido da Silva. Feita a con- rão levados a público pre- zentos e oitenta mil cruzei-

I solteiro, maior, residente e clusão, foi exarado o se-

',ãlde
venda e arrematacàc ros (Cr$ 280.000,00). Quem

domiciliado em Três Ria-
f
guinte despacho: Designe o

,

em mais der, acima da pretender arrematar ditos
I chos, nêste Município, que- Sr. Escrivão (lia e hora pa- av �çã('l, os bens penhora- bens, ,deverá comparecer no

I rendo promover uma ação ra a 'audiência de justifica- dos na execução movida por dia, hora e local supra men-

I de usucapião, por seu 'assis- ção,' foi esta julgada, por Walmor Scheidt, Estevão cionados, ficando ciente de
l tente' judiciário infra assi- sentença do teôr seguinte: � Fernandes, Erick Scheidr, I? -=!ue o arrematante' deverá
I nado, expõe e no final re- Vistos, etc. Julgo por sen- PARA AQUELES QUE Ivo Jacó Fuck contra 'Ihel)- ;garanllr o lance com o sinal.

..-

I quer a V; Exa., o seguinte: tença a justificação produzi- 'DESEJAM O MAXIMO .doro Har.ming, q,ue sào os

, 1 � Possue o Suplicante, da pelo autor, para que ,>e�uintes: '''Um t�rreho si-
E D I T A L ! no 'lugar Três-Riachos, três produza seus jurídicos e le-,

EM CORTEZIA
to nesta Capital, à ru« Emí-

P'.. .

C .d t M torí
tratos de �erras, de medidas gais efeitos. Citem-se poré E, 'EFIGIENCIA -tio Blum, com a área de

nmElrO on u 01' o orlS- , ,
- '

t
-

S d C d' t M
e confrontacões como se- mandado os "c()nfinantes, do', quatroceütos e oitenta rilé'-

a,
" egun o on u 01' a-' '�,',
..

t S d C- d t guem: a) ,- um terreno de il'n6vel e 0-Dr. Promotor' -, -

ftIh
11'05 fJ'ladrados (480 f.n2),

qUlms a, egun o on u or PA: i '

Motorista, Patrão de Pesca,
66 m de frent.e qu_e faz

no. I' Púb�ico- e por precatória;Kf mais ou menos, fazí't:.do I�ndo peln Imprensa- � a{ixt�-

I
Rio Três-Riachos, fundos dirigida à 4a Vara da 'Co-

�
frente r referida rmi, com do, no lugar de costume, na

Carpinteiro Naval, Atalaia- ' ,

I
no T,ravessão Geral côm_�'a ElflrCa da 'C�pi,tal - o ,Do-

't
doze illf'tros e oitenta �'!n-

.

sede dl stp_ Junta. Flol·ian(.-
1 De ordem do sr. Capi- 'dor, Mestre, Amador, serão

.

.

t d
-

C't' d
mesma dimensão, isto' é 66 míhio da União. Os interes- ,-,ER/... tímetros (12;m80), f.tnd;Js pq,lis, 5 de fevereiro de 1954,

tí'ío de Mar e Guerra RUY pres a os nas apl amas e '.
'

,
'

"
' ....

GUILHON PE�EIRA DE Portos de qualquer classe e
m, lateraIs, com 1.078. 'm, sados incertos deverão ser em 'duas extensões, dE: sete Eu, Ivc·JjL Bonassis H�l"w-

,

Dl'
. 'I que fazem a Leste com te1'- citado!:j por edital na for- PIHFiifRO SEM /(i(/II/. metros ',(7m) e cinquen!a ras, OH('i:::l judiciário, "H",

NfELLO, Capitão dos por- nas suas
"

e egaclas." .', ,(
,

3' A .,'
t

-

- , renas de Martmho Nunes ma do art. 455 § 10 do Cod. centímetros (50cm) e seie o dactilografei e conbi'!. E
( s levo ao conhecimento .

' s ms ruçoes para, os
'

'

,

, Santana' e a Oeste com 'de� 1;'roc. Civil. Custas afi- rnetros e oitenta cer.,tÍl:ne- eu, An{9nio Adolfo Lisboa,
dos srs. interes�ados, que as' E'xames do Pessoal da Ma-

inscrições para o próximo rinha Mercante, a que se Fra�ci:co Fernandes Filho na�.,:Biguaçu, 5-1-54� (Ass.) 'I _

l)'os (7,m80), confrontando, Chefe ãa Secretaria, subs-

'l.cfere o aVl'so 3.122, de 24
e Irmeu Cardoso, terreno Abelardo, da Costa Arantes, ',V'

.

d ' resp�ctivamente, com pl'O- � cred'. Daisy Ramo� Pinto,
'�eríodo de exames do pes- " ,. '-,.,z-

l
'

en e-se
'

h M <.le dezembro de 19'5'1, com
ês.te cortado pela estrada -Jui�;d��Djreito. E para que lJriedacle da Associaçüo A- J"lÍza Pi'esidente; em exE'r-

'�al da Marin a ercante, ' ,
- ,

'

serão abertas durante-o cor- _ ª-s, alterações introduzidas ge�al, ���Tr�s��iac�os; ?)
_ ..sI:��[-;�,,�.o... �?E��..sim"en��, ,,,.,gol . rnotJvP . de

. wJ,J,d�ça, .g$,ti�a_f!.ap..i��;:y:�r�� �� �?�l ,clci0td<�::" ,

lente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, .de 2 de
,- terreno., de 16� � _de I

dos �ri1elessad�s m certos
I vende-se,

um quarto de ca-

ex.;mes entre 10 e 10 de fevereiro de 1953 serão
frente que faz no ,Rlbelra�, I de�erao ser CItados- por

I sal.' com as seguintes peças:
'

prestadas aos interessados fundos com a mesma. dl- edital na forma do art. 455.; dOls guarda-roupas, uma

E.

na Capitania e suas Dele- mensão, no Rio Três-Ria., I, § .10 do Cad
..
de Pro.c. Ci- I

romó�a, 'uma penteadeira, I.,' xpreSfiO
gãcias. chos, extremando.a.Leste Vl}; Cust,as �fmal. Blguaçu; I dois criados-mudos, dOiS, ca-Pôrto de F!orianópolis,

com terrenos de OhVlO Pe- 5-1-54. (Ass.), Abelardo da bides, dois' tap�tcs. Ven
e111-10 de fevereiro de 1954. reira, José Manoel Mar- Costa Arantes, Juiz' de Di- dem�se, aind�, uma saí� 'de

Nelson do Livramento ques e Mario de Tal e a reito. E para que chegue ao jàntar c('J�stante de mesa

Oeste com terras de João conhecimento dos interes- elástica, bufet, cristaleira,
Pedro Carvalho; c) - ter- sados, passa o presente edi- se,is cadeiras, um _ tapete
reno no "lugar Fazenda, ten- tal com o prazo de trinta, grande; uma sala de visitas
do de frente 85 m, em for- (30) di�s, publicado e afi- (,C'ill grupo estofaà� e tape-

E D I T. A ,L ma de linha quebrada, que xado na fórma da, lei. Da- te; 'um escritório, constan-
,

JUIZO DE DIREITO DA' p. vindouro, ás 10 horas, no faz, com terrenos de Geral- ,do e passado nest� Cidade
I te de duas mêsas, duas ca-

COMARCA DE TIJUCAS local �m que se realizam as dino Policarpo e Flávio 'de Bi�uaçu,. ao� oito, dias, deiras de braço e um gua,r-
vendas em hastª pública, Vergílio, fundos, com 40 m do mes de JaneirO do ano da-livros. ..

determinadas por êste ·Jui- que faze� com terrenos de de inil novecentos e cin- Vêr e tratar à Avenida
zo, á porta do edifício da Bertoldo Policarpo Fernan- quento e quatro. Eu, Orlan- ,Trompowsky nr. 56, das
Prefeitura Municipal. Des- ,des, extremando de· um la-, do Romão·de Farias, Escri- 14 às 22 horas, até o próxi

I crição., e avaÚação do
.

mo.,. do em 240 m corri' llenrique vão, o fiz datilografar e mo dia 25 de Fevereiro:
-

O Dotttõr Clo'vis Ayres .
.vel que será levado á pra- Agostinho Furtado e de ou- sub�cr·evi.

Gama, Juiz de Direito da' ça: - "Um carro de mo- tro, Com Miguel Agostinho Biguaçu, 8 de Janeiro de

Comarca de-Tijucas, do Es-
r hí�, com, quaÍro,rodas fer- Furtado até 100 m, daí que- 1954.

tado de Scà'tta Catarina, na radas de borracha,_,com co- ora em, direção a extrema (Assinado Abelardo da

forma da lei, etc. . • berturas de ole�do, para oposta com 40 m, dirigindo- Costa Amntes - Juiz de

dois animais, tipo "trole", se em seguida o rumo para Direito ..

Faz Saber aos que o pre- avaliado por sete mil cru- os fundos do terreno com Confére com o original Vende-se um J:eep (n0- :::::-:-----'------,
.. �--

sente edital virem 'o:u dele zeiros (Cr$ 7.000;00). "E, 140 m e faz em terrenos de ,afixado no logar de costu- vo) lllodêlo J 95?, com 8.00G

conhecilnento ,tivereI�l,' ex-I para que chegue ao conhe- Alexandre de Tal; 2 - Tem me. quihmetros
pedido n�s autÓs. núméro ··1 cimento dos interessados e, o' Requerente, sôbre os' alu- O Escrivão, -Orlando Ro- j i'� tal' â R.. a Felipe Sch- ,

setenta e l?fis, de ação exe-

t/ningUem
possa alegar igno'- dido� terrenos, a posse mão de Fm·ia. midt 219 - l\�esta.

cutiva movl�a por Braz rância, mandou expedir ,o mansa, pacífica, sem inter-
Joaquim Alves contra José presente edital que será a- rupção nem oposiçã� e com

C h N
r

1,.1Erbas e si mulher, que sê I ffx!\do na sede ,dêste Juizo; () ânimô de dono, por si e 'ampao, a ,açíona � ,-,'-Ue
processa perante êste Jui- � fiO lugar de costume' e, por seu:s antecessores, ha mais

Ed .I" Gzo e cartório do Escrivão
I cópia, publicado uma vês, de trinta anos, sendQ que

,

UC8Duarios ' L ·raluilos -

que êde subscreve, que a.. no jornal �'O ESTADO", de sôbre o, primeiro terreno '
"

-'

tr.ndendo ao que dos' refe-' Florianópolis� Dado e pas� tem casa, engenho, e em 81'0"81"..1 I'Dt'ool'eta do. B'arro�srido autos consta, por' des-_I sado nesta cidade de Tiju- 'todos, ,plantações. 3 - Não Q V " (1

pacho proferido aos 26 de cas, aos vinte e sete dias do 'possuindo títulos dos imó:. ANO LETIVO DE 1954
janeiro de 1954, �utorizou mês de fane!ro do ano de veis, quer adquirir o domí- INíCIO ,DAS, ÀULAS: dia 4 de março. .

a venda, em b.asta pública, mil. nO\'(>"l:l1tos e cincoeni.;:.; 'nio dos mesmos, com fun-" MATRíCULA: Pias <1.3: 24, 25, ?6 de f�vereiro. Sã-
do moveI ab�ixo

.

descrito, e quatrp.- Eu, (à) Gerey damento nos arts. 550 e 5'52 .mente para maioreS de 14 anos, que tenham ocupações
com sua respecti�a avalia- dos Anjos, Es,crivão, o dati- do Código Ci�l, e de acôr- durante o dia.

_:. 'logr"fel', conferl', e subscre":, d' d', t t
EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro.

çao, pertencente aos execu- .. .o com o lSpOS () no ar. '.', F.XAME DE; ADMISSÃb: Dias 18,' 19, 22, 2::r de
tados, que sea. lévado a ví (a) Clovis Ayres Gama 454' do Código. do Processo fevereiro.
púbtco pregão de venda e - Juiz de. bireito, I':stá Civil. Assim, requer- a, V. Florianópolis,
arrematação, a: quem mais conforme o @riginal afixado ):xa., se digne ouvir as

der e maior lanço of�recer" na sede dêste JuIzo, no lu,: testemunhas adiante arro-'

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

""",,�/_"''''-'-''

qual me reporto e dou fé. rão: em Juizo, ' independen-
Data supra.'O Escrivão: temente de intimação, pro-Imarço Gercy dos 'Anjos. cedendu-se a justificação. ÇUltlT'"

(IfA ASSOCIAÇÃ? IRMÃO JOAQUIM)

Obstetl'ícia - Ginecologia Cirurgia.

Completa assistência à gravidês e ao parto; t:at�
mento clínicos e operações de senhoras, com hospítali

saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

classe.

ta Arantes, Juiz d�·Direi
� dá Comarca de Biçuaçu,
Estado de Santa Catarina,
na fÓ1·ma. da -Lei, etc ..

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar

ca Phíilíps, para exames radiológic�s em g�ral (c�r��ão,
puln1ões, estomago, intestin?s; vesícula, vias urmarras,

etc.) com dispositivos especlals para HI�TERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI

METRIA (medidas radiológicas exatas da .bacia),
Gábineye de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,

�letrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇÁRIO e EST{,JFA para recemnascldos prema-
turos.

'

COMPLETOS SERVICOS DE LABORATóRIO
(exames de sangue; urina, �scarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da graví
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e eólposcopia.
BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE

SIA POR GASES (Foregger) .

O GABINETE DE RAIOS XE O LABORATóRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE

RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17,horas.

MiDi�terie da Marinha ":0rre�'pondente a 20% (vin
te por .cento): do seu valor.
E. fé)' e que chegue ao C(..-

CAPITANIA DOS POR

TOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

'.::he,:Llwnto de todos os ín

Idr�",!�,:j{1S, é passado o pre
_s,�nte edital, que será publi-

EXAMES

tra-Mest�, Arrais, Primei- Coutinho Escriturário,
1'0 Condu!or Maquinista, classe "G" .:.._ Secretário.

ANDRADE &- KOERICH
Tran�p01·te de cargas em geral entre FlorianÓf\clis.

Curitiba e São Paulo
Com �iai(enS diretas e perm�ne"'tes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

,

10 de fevereiro de 1954.
Luiz S. B. da Tr,indade

Diretor

CONVOCO OS SRS. ASSOCIADOS:Df::STE SIN
DICATO PARA-ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR
DINÁRIA QUE SE REALIZARA' EM NOSSA SÉDE
SOCIAL A' RUA TENENTE SILVEIRA 15 EDIFICIO
PATHERNON, NO DIA 11 DE FEVEREIRO no COR
�ENTE (Q{JINTA-FEIRA) COM INICIO A'S 19,0'0
HORAS, AFIM TRATAR O SEGUINTE:

I - DisCussão da ata da últimâ Asseinbléià Geral
II - Qual a atuação 'da Diretoria pá elaboração do

,

.' Sa!ário, Milhlnt0. ',,;, 'c �,," <, '

III -,- Aumento de salário.'
"-

"

'

CONVOCO A )':?R�&ENTE ÁSSEMBLÉÍÀ A;' RE
QUERIMENTO DE 50 ASSOCIADOS COM O"" 'DI
REI'I�O QUE LHES CÚNFERE' O, ARTIGO 28 LETRA
B, .

� DOS NOSSOS ESTATUTOS::
":"'JIIo...I(III!IIf....I!III.�:n..;:_, r: -: '� .- EM 1\TENÇÃO AO PARÁGnAFO, lODO ARTI-

" .�, .•� 30 DOS NOSSOS ESTATUTOS NÃO HAVERA'I ,I
• H 8EGlINDA CONVOCAÇÃO. ','

FOICI'..uaw. Cüaà"�HJ Florianópolis,_em 5 de fevereiro de 1954
f"""""__ PtllO'........ ..;__. ,.� � Vitória Cechetto Presidente
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-fa"lu-c'uu o SuoaJor' 110110- Vllaoa'A Comissão Permanente
U .. III

.

.

d••Assembléia 'elll.·.visita à
I

Dades bíl.ráficls - Presidente de Minas 1azenda da Ressacada
Gera·ls e VI·c·e Preside'ole da Re'pu'bll'ca

'

Ontem, gentilmente convidado .

pelo dr.
�

.,
"I 7

Vitor Antônio Peluso, ilustre Secretário da

RIO, 11 (V. A) - En- Retornando ti codeira de Fernando de Melo Viana Agricultura, êsteJornal acompanhou a visita
iErmo há varias meses, fa-

I senador, (, sr, Fernando de primava por um eei to tom feita à Fazenda da Ressacada pela Comissão
lcceu ontem, nesta capital,: Melo V�ma, na íegislatura de elegancl.·a, pelas suas

ma-l,permanente
da Assembléia Estadual, integra

com a avançada idade de passada, pela ei colha de neiras apuradas e �rande da pelos srs. deputados Protógenes Vieira (P.
76 anos, o :;;r. Fernando de .eus pare';' Exerceu a vice- gosto no trajar.

'. S. D.)" Francisco Neves (PTB), Clodorico
Melo Viana, representante presidente da Câmara Al- O senador Melo VIana M· .

(UDN) C'
.

M dei (PRP)oreIra e asslO e elros .

d« Estado de Minas Gerais i'a e taml.en. a- presidencia deixou viuva a senhora Clo-
E

'

d d1
.

I' 1 d C· 1'" 1 d -ti'Ide Elejalde de l\'ielo VI'a- m a nossa proxima e íção aremos, com
<"o Senado e eito pe a e-' o ong- :"S.) , ... ("ona, e n.

genda do Partido Social De- .orríorrnidudc com o Regi- na, com quem contraiu nup- Ietalhes, O que foi visto nessa visita, que nos

rnocrático, do qual era um mento estão vigente: cias, 'em Campinas. A se- causou ótima impressão.
.

dos membros influentes. b Apesar de sua avançada nhora Clotilde Elejalde de * "O-v-e-r-d-a-d-e-il-'o--con-
extinto apesar de ter inicia- Idade, o gran J� vulto da po Melo Viana pertence a an-, TIM I"

d hc,

• • �
* * ceito o ornem, co-

dr; sua vida publica como lítica nacional, que acaba tíga família do nosso Esta
d íd dMÃO BÕBA mo in iVI uo capaz e

magistrado, exercendo du- de desaparece,' ern um es do. O corpo do ilusire mi-
- triunfar sôbre sí mesmo e

pírito J'ov'l'al,' acessível e neiro seguiu às 20 horas Quando a onda, raivosa
',.,..' ,. o seu -meio sobreviveu na

.

h bil
.

t em éario especial, nara ser .issumiu as rédeas do gomulto a I em conquis al.

"I religião, rias descobertas
amizades. Mesmo física- inumado no cemitério d= vêrno catarinense, começou .

I d b d I dí
.. da psicologia e na fíeção".

mente até adoecer, o SL', I Belo Horizonte. ' ,;;:. erru a a. In .lscnmma- .

?
..... I .Ja. No afan de colocar arru- Porque.

gos premiando-lhes a tena- Porque :ob�epuja-se ,a.o

R
'

"idade. Numa busca desen-,
mundo. Nao e uma VIÍl-

eCU ·rsOS, freada de cargos para os' .ma dêle,!
,

.

,

.

_

.

homens e não homens para"
Nem guerras, nem de-

os cargos. Do graúdo ao I silusões, nem escândalos,
"niudinho. As reinvidica- nem .fadígas, abatem o seu

":ÕES assoberbavam o Go- espírito, - quando é for

te, quando é amparado

rente muitos anos o cargo
de juiz municipal, juiz de
comarca e juiz seccional da
extinta justiça federal em

Belo Horizonte, ingressou.
depois, na política, onde fez

,

i apída carreira.

Um dos primeiros postos
<k destaque. que desempe
nhou, foi o de Secretário do

Interior no governo do sau

doso presidente mineiro IRaul Soares, a quem veio a

suceder na chefia. do Exe-

cutivo montanhês, Duran-

te seu governo em Minas

Gerais, o sr. Fernando de
Melo Viana ganhou fóros

de político liberal, advindo-
o lhe daí grande popularida
ce em sua terra, pela sim- ,

plicidade de seus habitos.

Rompendo a tradição, o

sr. Melo Viàna misturava

se com o povo em todos os

lugares, sendo assinalados,
frequentemente, pela im

prensa, 'como fato curioso,
seus passeios nas vias pú
l-lícas em companhia de a

migos e nos proprios cafés
da cidade.

O sr. Fernando de Melo
Viana projetou, assim, seu

lJOme ,em todo o país e, por
dJversas vezes, representou
b":�U Estado na Câmara a�·_
ta. 'Em 1926 foi eleito vice

presidente ,da Repúbli_;a
na chapa que tambem ele-Ivou à supu'ma magistrab
ra da nação o sr. Washing-
ton Luiz. I
Desenc�deada a luta po

-lítica em 1920, que culmi-,
:nou com ,I vi1.oria da revo

l�ção de 3 de outubro d ')

mesmo f!1'\ o sr. M-;'!lo Vi;\.

na. tomoü parte na luta p/n
tidária en aç�o '.':lst�nsiva a:

lado do l'anJiciatc :#r: Julh
Prestes. Vill-�e P1('�mo, ·em

consequeEc,ci da �gitaç;'i�
que se produziu em todo
o país envolvido num con

,f:it0 de �: rl.�l.le.s 1 i ,'�)orções
na cidade mineira de Mon
tes Claro'

,

Com o advento da chamll'
da RepÚIJ"'�a ��')"a, o

Melo Vi·t·,',) a' Hb'(ia-Se

sr.

do
cenario poHü<.:O, r;'!'sando H

-

exercer sua atividl..ce ,como

"d�ogado. C:O;ljO expressão
política e inlel{'('w;;l de seu

Estado, reapa;'eceu DO Par-
,

lamento co!n a cor !'titucio

nalização do pds '(.ffi 1934 '

Novamente ('111 lP37, não
tendo p nticipadll do golpe
de 10 de ncveml:' J o ilus
tre mine�r:) fil:ou, mais uma

vez, à n:::írgeln ela política
e da ad '1inisü'a;;:âo. Final

mel1te, f;' I 1948, téndo si·
do eleito à Conf;ti1tição, pe
lo PartidJ S(tcln� Democra
tico foi El,��'ado à rresiden.
ela da magna ,�,.,,·,',mbléià,
que nos d.:;\. a cana políti
ca, pela qtlal nO$ n gemos.

Em tôrno do cabimento, a qualquer tempo,
de recurso' ou providência legal contra fraude

comprovada em pleitos eleitorais, tecemos ante

ontem alguns comentários, provocados, aliás,
por vários disparates jurfdicos, sustentados pe
lo jornal oficíose. Tachamos de tolice sesquipe
dai a afirmação do 'jornalista de que a ilimina

ção da fraude, quando comprovada, não possa
ser processada em consequência de um interêsse

,

part idârio. Equivale,' essa tola sabença, a sus

tentar que 'Os partidos tem interesse na defesa
da fraude. E isso é sustentado justamente
quando, na Câmara Federal, o líder udenista,
sr. Afonso Arinos vem convocando seus corre

ligionários para, num' trabalho 'de equipe, orga
nizarem um projeto que vete a fraude, por to
dos os modos e com as mais rtgórosas severi
dades' penais contra os fraudadores do voto po

pular. A honestidade dos pleitos, a sua Iísura,
a sua Iivre _garantia, não são - dissemos e re

petimos - um simples interesse partidário,
sujeito a paixões, mas' representam a essência
mesma do nosso regime democrático.. Fraudar

�

uma eleição é instituir um poder ilegal, pois es

tá na ConstitlÜçãQ que todo poder emana do po
vo e em nome dele é exercido, Se, pela fraude,
os que vãe exercer esses poder, não são aqueles
aos quais o povo 'Outorg'Ou o mandato" evidente
que êsse poder não é o legal. Os noss'Os comentá
ri'Os de ante-ontem, assim vasad'Os, não compre
endiam os' votos no n'Osso Tribunal n'O cas'O de
Turvo, já porque falavam'Os em tei'le,· já porque'
nenhum daqueles vot'Os vencid'Os sustent'Ou que
é legal o poder originário de urnas fraudadas.

Não sustentamos; obviamente" que nos alu
did'Os vot'Os houvesse t'Olice. Tolice, grossa e as

nática, havia nas palavras rabulescas do escri
ba palaciano. Sabem'Os, q�ant.o a'Os vot'Os venci
d'OS, que eles não rec'Onhiam a fraude c'Omo

c'Ompr'Ovada. E 'O que· escreveram'Os partia' de
pensamento 'OP'Ost9,. ist'O é, de que a fraude, em

Turvo, fôra indene de duvidas, na f'Orma p'Or,
que valem as decisões d'OS Tribunais Divergi
mos, é claro, do pont'O de vista de que pouco imo
porta tenha havido fraude ge\-al no pleifo e que
essª, fraude, mesmo' estendida a todas as sec

çõéS, não pode sel� aprec'iada se não foi interpos
to recurso centra cada uma dessas secções.

, Divergim'Os desse ponto de vista, pr'O<;lamando-'O
.
extremado apego ao texto legal, sem acolhida ao

seu espírito. Nã'O o tacham'Os, t'Odavia, de tolice
rematada. Nem 'O p'Odedam'Os fazer, se êle par
tia de um magistrad'O a cuja passagem n'Os' d�s

c'Obrim'Os, pel'O respeito que sempre nos mere

ceu,. pela sua integridade, pela sua cultura, pe-
1':. sua aust�ridade. Os seus vot'Os, mesm'O aque
les que, como esse, não, têm a n'Ossa conc'Ordân,
cia, sempre nos leva!" a re-examinar as -nossas
c'Onvicções e· nun()a. n'Os insph'am, quà'nd'O em

c'Ontrári'O às nossas c'Ontendas judiciais, õ expe
dient.e moleque e cretino de' irmos esfoquetear.
lhe 'O lar, com'O já o fizeram alguns, cupinchas
do govêrno.

Divergim'Os do seu v'Ot'O, data venia, p'Ol'
motiv,'Os que, n.'O caso, estã'O condensad'Os na pró.
pria decisão do egrégi'O Tribun.al. Enténdemos
que" se na lei" há uma omissã'O quanto ao pode
rem os recurs'Os contra a fraude ser inpostos a

qualquer m'Omento, essa. 'Omissão é um minus
que não pode llrevalecer c'Ontra. um majus,' qu:e
é o própri'O

_

fubdamento d'O regime: a legalida
de do poder. Um prefeito eleito ,'pela fraude se

ria um prefeit'O eleito sem a fraude, se esta, p'Or
somente ser desc'Obe·rta ao final da apuraçã'O,
nã'O pudesse ser julgada. A omissão legal, n'O

caso, seria, 'O instrumento legalizador senão d�
crime eleitoral, ao menos' do agente do poder
c.riminosamente eleito. E se, porventura, o Tri
buna'l mândasse processar 'O juiz autor da frau
de, a defesa deste estaria n'O recon'hecimento
da vaJidade d'O pleit'O. E se o juiz, fôsse conde
nado,: chegariamos ao absurd'O de um- crimi:noso
.punido por que Praticou a,tos cuja validade legal
o propri'O Tribunal. reconheceu.

Dai porque sustenta.m'Os que, c'Ompr'Ovada
a fraude, a açã'O da Justiça Eleitoral contra ela·
deve pr'Oceder até ex--ofici'O.

-

Nesse sentid'O,
aliás, o trabalho d'O líder da U.D.N., sr; Af'Onso
Ai-inós exige rigor mai'Or da própria Justiça.

I

v��nador, que ia assinando
(com mão bôba) atos, I

a

tôrto e a direito. Sem um

por um coração que se

volta 'constantemente pa- '

ra os altos sentimentos...

Ê o verdadeiro triunfo
'

individual sôbre . a inse

gurança coletiva!!!
Ê a filosofia que consa-

estudo prévio da situação.
Basta�a uma indicação de
cm sub-diretório e funcío
cava a caneta governamen
tal. Assistimos, então, as

coisas mais estapafúrdias
dêste mundo e do outro'lTudo isso entre girândolas·
', foguetões (para uns) e II
soluces e lágrimas (de ou-]

.

.
,

gra o sucesso. A determi-

Inação de vencer, mesmo

com. menóres forças, o

inimigo que se apresenta
poderoso.
Os "supostos"

são desmoralizados
fortes

pela
tros) . NUIva inconsciência

I de pasmar, o expoentes
. da

I·
mediocridades, foram guino derrota!

dado às culminâncias. So- As eleições aproximam-
se e o espírito de civismo

"
inente porque vestiam a ca-

d S
," do nobre Povo estará a-o,mi�a u enista. em méritos

ou tros que a própria media, 'tento' às ínsinuações . de-
cridade, alarmante, pública magógicas dos 'políticos
e notória! O resultado �í oportunistas, ','

,

1 1 d 1 Às urnas, com consci-esta, me ancó ico, eso a- ;

dor. Setôres há, da adminls. ência plena do voto!

tração estadual, ond� a pas
maceira é o expediente diá
dio. Ê a rotina do-não-fa-

ASSALTADO POR'
DUAS MULHERES?

zer-nada, porque ninguem
sabe o que deve fazer. En-

S. PAULO, 11 (V.
- Duas mulheres entraram

· tão, dedicam-se a literatu ..

num bar da Rua Agostinho
ra, lendo , romances ou ao

Gomes, pela madrugada,tric,ô, fazendo blusas, enxo-'
,

"
_ ,

onde o operário de nome',
vaiS, etc. RepartIcoes ha, G

"

B· t d 32
I

" el'vaslO arre o,
'

e a-

ftambém, onde o numero de
t 'd"I nos, amava uma me la, a

funcionários é de tal mon..
t d f'

..

acan o-o ISlcamente, e
ta, que não há espaço' para •

.

d b Ih 1
�

.

consegum orou ar- e a Ifaze-los trabalhar sentado"'1 .

t�' d· 'I
.

.. Impor anCla e cinco mI
Sem uma brechmha, para

-

.

A'
.

1' cruzeIros. vItIma evou o
colocar -as mesas. Atopeta-, h· .

dcaso ao con eClmento a
das as salas de gente nova

RP 6 d' d,que epOlS e per-(no funcionalismo) que·
.

1correr a gumas ruas, con- ,descoLta dois por cento dos
seguiu prender uma velha

vencimentos, para a caixi-
.

conhecida da políci�, de no-
ilha da U.D.N, Amda agora, M' L' .

t
B

me ana ulza, ln erroga-está (continúa) o sr. or-I
'. da, negou o crime. Ein seu
nhausen ,abarbado com as

d
-

f·' t dI '_ I po er nao 01 encon ra a a
vagas que se vao dar no

I' tA
'

,

d
I

'd l. . Impor ancla esaparecI a
Secretal'lado. TangIdos pela d b I d G

' '.

_
o o so e ervªsw.

· desincompatibilizaçao, cin-
_ '_

I co auxiliares diretos dó VISITA DO EMBAI-

I' G.
ovêrno, vão deix.a� as

IXADOR DA ÍNDIA A
suas pastas. Quem Ira 0- I CURITIBA
cupa-Ias? Eis um prob�ema

I fácil par�- o dileto alu�o da I CURITIBA, 11
-

(V; A)e::cola da vida. Sem uma

JaJi,terna, (e sem o objetivo
de ,Diogenes) a lllãb bôba

- Está sendo esperado nes
ta capital no próximo dia

21, o embaixador da India,
,�2 S, Exa. pegará da cane

Rajah Jogindor Mandi, que
ta e. copiará ós nomes que deviajará em cOq1panhiaI indicações distritais de seu sua' esposa, sendo a visita
,pàrtido, sugerirem. Sem a

de carat�r particular.
tentar aos altos interesses
ào Estado e tão sómente, AÇO CHILENO PA-

I C10� impulsos funestos. da po- I RA O BRASIL
liticalha. Esquecendo a I

· 'tradição' de inteligência,· SAN .VICENTE, Concep
cultuí'à e dinamismo, ,que cion (Chile), 11 (U. P.)
tem 'emoldurado os govêr-

i
- Com um carregamento

, I,
nos passados. Na escolha de,.500 toneladas de aço da

I
dos homens para os cargos. i usina de Huach�pato, par-
E llUncB:, dÇJs cargos pat:a os

I
tiu �om deitino ao Brasil o

homens! BUM, navio "Ancus".

A)

......__ ... --.:..

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 1954

Loleria do. Eslado
A EXlrdoAo de Ontell

3.573
4.816
6.765
1.611
1.960

Cr$ 200.000,00 '- Florianópolis
Cr$ 15.000,00 - Araranguá
Cr$ 10.000,00 ,- Florianópolis
Cr$ 5.000,00 -' Xapecó
Cr$ 2,000,.00 - ltajaí

".'

'fROQUINHO MIÚD·O

Os pistoleir-os palacianos da rua Tiradentes,
sem defesá para o criminoso abandono das nossas

estradas, entenderam de argumentar com o p1'imi
tivíssimo sistema rodoouirio legado ao Estado pelos
govêrnos passados.

Contra essa genialidade, bastará lembrar que'
ainda há três anos" o próprio sr. Bornhausen, no

seu discurso-plataforma, aludia à "luleromça que
desfrutávamos entre os Estados que possuíam as

melhores estradas de rodagem, do sul 'do Brasil",
No govêrno Nerêu Ramos eramos' os primeiros;

no· govêrno Bornhausen somos os últimos. O pri
mitivismo a que se refere o órgão oficioso, assim,
deve de ser o primitivisnw mental. dos seus escribas,

PROTOCOLO

Simples e comuns telegramas de protocolo, a

gora escolhidamente publicados com destaques, não
fazem prova a favor do govêrno. O fato de a benemé
rita, União dos Motoristas de Santa Catarina cum

primentar o govêrno pelo transcurso do 3° aniver-
,

sário não exprime senão ato de praxe, de educação
'social, de amistoso respeito à autoridade consitui-
da. Usar de um telegrama de cortezia e protocolo ./

para querer provar o contrário da realidade, é que {
é áto menos educado. O depoimento da 'prestigiosa

'

'y'

associação Séria realmente valioso, se, em vez da
quele géJido "saúda-vos pela passagem do 3° ani
versáriu do vosso govêrno", dissesse, por exemplo:
"A As.sociação Beneficente dos Motoristas de San
ta Catadna, nesta auspiciosa data, leva a vossência
o seu entusiástico aplauso e o seu decidido apoio
pelo tl'atamt-nto patriótico que seu govêrno vem

dispensando .às nossas estradas, inscritas hoje entre
as primeüôs do Brasil e distanciadas daqueles tem
pos ,dos governos passados, quando não eram .con
servaoas c somente apresentavam buracos e atolei-
J:OS, nws�no dentro do perímetro urbano da capital".

Um 1e!"temunho desse valeria, de verdade,
.

pois, diante dele, seria certo que alguem, quando
pr€:te:ndf:'!"st. um automóvel para uma viagem' à La
ges à Laguna ou ao Pântano do Sul, nijo ouviria alí
no 2)(J1!tr" o que todos os motoristas, com sobradas
razões, respondem:

- Não é possível! Por dinheiro algum!
Não há preço que compense o frete! Não
podemos arriscar ',o nosso ganha-pão
nessas estradas pavorosas,

x x

x

ESTADONOVISMO

De Itajaí. este, bilhete: "Guilherme Ta1. Você
não tem razão, nas suas criticas, quando diz que o

nosso governador não estava preparado, para exer
cer o cargo. Ele já fora prefeito deste município e
teve que ser demitido pelo dr. Nerêu, porque esta
va sendo, como foi, o pior prefeito que ltajaí já teve.

No govêrno do Estado está apenas confirmando
sua classe. Operário".

'
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