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Denúncia - Será jllgado CDm «habaas-corpus»
Não estáv:�os fazendo I den,te do Tribunal Regional c6nheCiTl�énto essa Casa' e J mingo dia. sete fui reorgani- rido delegado acoll�panha- des colonos e famílias di- me eXe?'ceí' minhas funções

o;;osição de odlO quando, I Eleitoral, governador do .Pcderes Públicos o meu zarDiretôrio Distrital Var- .10 por policiais e outras zeiulo a muttos pessoas vg dentro, di1'eito assistido da

há dias, condenamos como, Estado e Juiz de Direito da '97'otesto 1)01' estar sofrendo ge'l!t do Cedro vg, quando lá pessoas, desclassificadas já' não admitir as reorçaniza- Lei pt Assill� é que peço a

erro ou provocação irres-I Laguna diz bem de como coações partuias delegado me encontrava acompanha- emb1'iagadas' pe1·turbart d o ções dos Diretórios do PSD Vossência p1'Ovidências que

p()nsável, (l nomeação de começou o novo delegado I especial polícia êste muni- do do ;enh01' Prejeito vg meus se1'viços e Pl'�vocan- e que vai me prender e de- : c caso requel' :pt Re�peito
Walter Francisco da Silva de Imarui. cípio vg Soltcitador Walter Presuietüe Câmara e Mem�, do com 'tiros recéluer para uwis amigos que me acom- S(lmente subscreeo-me. Pe

para delegado de Imarui. A "Peço Vossência levar I Francisco da Silva pt Do-; bros Diretório ch.eçou. refe- o ar vf) alanna1ído humil- panhamm impossibilitando- � ãro Bitencouri Presuiente

sua atuação naquele muni ... �o-----.. T�.
-

----

.�)••••o......()......()... Di'/"e_t'ô,tio PSD".

cípio, aonde espalhou�menti-

'I'
'

"
!

v'

! I Como se vê, o delega,di-

Tas' e promoveu rnalqueren- I "DIRETOR iOm-lis antilODiá- i ,!lho está dando fiel desem-

ças, � onde agiu como tes-

'I
Ruben. de

t· 'rio ele S. Catarina' penha à missão que lhe con-

tà-de-ferro de conhecido a-

.

Arruda Ramo. ,t I fiou o Chefe do Executívo.

, gente de negocias e causas IEDENTE ,'�' c Ano XL - Colheu a nossa reporta-

c
<,
xcusos, indicava o propósí- � Dominlo. F: "I gEm, que telegrama Idênti-

to do govêrno de usá-lo

I t i N 11 8ft'5 j
co do sr. Pedro Bittencourt.

I d. Aquino
' • • Ãfr ,

'

também 'para os mesmos.
' ,ao egrégio Tribunal Eleito-

d d
I>(�� lf' bid "1

fins, acresci os e outros, 1 '1 Sábado, 13,'de' F
'

'ra, OI rece 1 o e sera JU -

I Edição "de, hoje ,- 8' páginas F oliianopo is, evereiro de 1954 Ct' 1... d b

dIe nat.l.J.�ezahPolíticad ° sr.,

AS IANQ'UEsiga0:t�:�1�a�:�:::-�:1'��:�_,
;:::uh:r:� ;�:�:�::::;i;� SENHOR ..

I rROMBA.D'AGUA =::���:,�ã:e;�::::ameo:;
\

�:�:i�a:�a:x��::::�id� ::: I invesiigarã.o no ft io o' uso do café lI��,!�!�Ja r� I !�e�!lnl!oa,t�!! �l:'"r::�;;:��'d:,:":ut:��
la Comissão Permanente e NOVA IORQUE, 12 (U, ')I,c;(;:entes de modo que meio a libra, dentro de um chuvas que cairam com in- r.iens morreram: um.afoga- dade, escolhida a eledo pelo

transmitida por cópia, a re- P.) _ Quatro donas de ca- 1),,:': amos fazer um relato ano, a sra. Schroeder de- tr nsidade na madrugada de do e outro eletrocutado em
sr. BornHausen, que nisso

querirrie'nto do deputado, 3'-1 r.orte-americanas, repre- objetivo aos membros da clarou que o boicote do ca- ontem inundaram grande virtude do rompimento de não se encomodou de man

Oswaldo Cabral, aos srs. sentando a Federação geral nossa sociedade sobre a si .. fÉ, iria depender da atitude pu·te da cidade. A zona um fio de corrente elétrica. char o seu govêrno.

lV!1nistro da Justiça, Presi�. J�s clubes feminin�s, parti- tuação do eafé em geral". dos :�onsuínidores. norte os suburbios ficaram Os prejuízos são incalculá- -O que prevíramos, está

;';'101 via aérea para o Rio, A sra, Chapman é vice-pre- Heracio Cintra Leite, re- .íe tal modo-alagados que VE';S. I'comecando a acontecer.

,

I' Ide estudarão a situação sidente da Federação. A- presentante do Instituto do r:\'er�m grandemente pre-
--, Deus"queira que, tolhido na

'0
-

N V
"iI} café. O grupo íeminin) crescentou: "Estamos deci-. Café nos Estados Unidos, 'udicados cs servi.ços trans- A'rges em. I sua ir�espon�abilidade, o

Icarao em ,o. 8,1 vai ao Brasil, -a convite I didas a estudar a situação. : que pat.rocina a viagem das portes coletivos, Eram pou- •

'

I eleleg,aelm�o fique por aí e

Dalbi OS 88 prl.. d: .�ll>stituto, brasileiro �o �ceitamos � c�nvite do In�-
I Jonas �e casa, declar?u. que quíssimos os onibus e 10- líhérdede t .. 1

não comprometa difinitiva-

.

I
-

� ale Devera chegar .ao R�o títuto Brasileiro do Cafe,!;) convlt.e resulta �o since- tações que trafegavam. S' ,d
mente o nome do governa-

,51008 ros 3: P.30 horas de hoje. Sao a fim de estudar em pri- rc deseja do Instituto- de Quanto .aos bondes, a pa- 811 mo a peo'a.,. dor do Estado.

dL'�:: as sras. Theodoro melra mão o caso. Não te- �lue'"as donas de casa norte- ralização foi total. As en-
MARAVIA (Tchecos-

Ad'd
'--- ---

:-lOVA DELHI, 12 (U. Cru.pman, Zaio Sc}:roedel'. mos compromissos nem pro- ame;'icanas, principais, fre-I :-am'adas domin:ram os tri- lovaquia:), 11 (U. P.), ca'n,.1 2 tura
p,) - A India any.nçiem, CarIe Swanbock e Gilbcrl grama traçado. Estamos to, r;ue�as do nosso cafe te- Jh<?;>. A populaçao suburba- �s habitantes desta Provj�-I �stl'18C Loal ao
"fItem que os 88 prisionei- '::',;�eb;1. das de acordo epl que que- .lhél!l-h pleno

.. c;onhecimento I
ln tt':ve, assim, que se, valer Cla adoram as aves e nao li u

1'0" de guerra coreanos, que A 5.ra. Chapman de,!I�!, t
['emos ver tudo e esperamos c:B<càusa sobl'e .a escasse;lIIP�I)aS dos trens. Nos su gosta�11 de as ver �resas,1 oovêroo gaúcho

(l'.l('�·f,m ir a países neutros, �'I)Lt: "'(lamas ao Brasil cou ,:ue assim seja". Referindo no pt'oduto e veJam com os ')ul'h,oS da Leopold i n a,
Conslderando que e uma

p('�'llll"necerão sob "prote- 02 0lhos abert<?s.' Esper;}� se à noticia de que talvez sr·us proprios olhos"'6s es- 8')n�,jp('sso e Braz Pina crueldade ter os passaritos· RIO, 12 (V. A.) - Em

','ão" militar num acampa- !1lUS voltal' com in.0r!naçõe-; o café subisse pm:a dolal', e IblÇC>S empreendidos pelo ��pe( ialmenie as inunda prisioneiros, as autoridades
saa coluna política de ,on

menta perto de N0v'� Delhi.
_'_-' c'

Btas11 para superar�a situa- }Jt:s Ít-lam alarmantes dei" daquela região encontraram tem c vespertino, "Ultima

em l)lClrta-voe: do Ministé:ri<:i ;Ao' ,'- �I' '�_J ,'�' -, ),C_ ·'I,:W:ft�Y::U:'I:Ii�íI.i�'
-

::all$1i.:',lm�, �\5ri-gó., cel�ca d�, ,w�a boa mane,ir� de 1hés Hora" p�bli{!a, em desta-,

e1;) E\.terior de�l�l'-(ll(' que tlpo.n au-O 'o. sr...vi lJ�'tV-:J:R._, .
"'::;"' L .- L4i:t·�Ji'l"i\l·l,i}:)(;��d:'lde. Lança-, tl1Je, a"'Seguinte nota:.,- �

oho para' senád'or p�,elo 'C-�'c p' -

t 'p", F' "ram't.UfB.impostotãopesa-I'·ES!iUaCLeal,general do
10 o ,rop�s �S - ara or-I �o sobre as aves, engaío�a- Exército, ex-ministro dà

Distrito Federal I net:er Trigo ao Brasil g::�u:a��:n :::::e:m- Guena e fjgura das mais
a, rE'pl'esentatiyas das nossas

,�Ll1te, corollt.::l Gilberto Ma- ,mo, 12 (V.A.) -

Reu'''1 tt? ::'U,'ÓS essa nova reunião manter E,sse 'luxo!
. forças armadas, vai ser

"Considerando que já ,não RIO, 12 (V. A.) - O ,:nho, para càndidato á

va-, n:u,se ante:..ontem a Comigo :.el'á dada a público a lista ------

ccmidado pelo Partido So-

si:o prisioneiros". Os p"l- Diretório Regional do, P.S. �a que se verificará no .sâo Consultiva do Trigo,' a de países que participam da O Tempo .

l' B 1
_ Cla lsta rasi eira para acei-

skn€iros -:- 74: norte-corea I D., em, sua reunião �e on-I M��oe, ·con� o terrllO �10 rim de receber pl'9'postas c,Jn(;i)rrência bem como '---o� tar'sua candi'datura ao go�

rü,;, 12 chmeses e 2 sul-co, tem, tomou conheclmento 11l<,nd:üo do :;enaqor Hmml- çara compra daquele cereal rreçcs por ..I:1es proposto�.__ Previsão do tempo até à"
vemo do Rio Grande do

l'eI!nos _ pm:tiram na ter la carta que lhe endereçou tvi! Nogueira. O' coronel no s:'xrerior durahte Q an'o Per outro lado, podemo, 14 b()r'as do dia 13. Q 1 G
•

h.....11,. �auc o, nome popular
ça .. :lei"ra ele \Inchçm, 'la Co- J marechal Eurico Dutra, (':i1berto Marinho exerce o :1.' 1954. Vários países, ei! ln{�.��mar que são esperado Tr-mpo - Bom, passa111, em tedo o Estado, Estillac
réi.1, juntamente ('c,m 1.600 leclin'ando sua indicação .:argo de diretor da Cartei- tre os quais a Turquia, Fiel' 11',:5 próximos dias 2 navÍ'l' a instável, sujeitos a ch ':

di):;; 6 mil soldados indúr, Rara candidato a senador r" Hipotecáriq. da Caixa E, l�n(1;a, Argentina, Estados �onduzindo �rigo da Finlan· I/as.

q:lI> cll�todiaram 03 20 mil no próximo pleito. A' vista (.'JnômÍca Federal e, a�nda, Unidos' e Suécia, apresenta, (lia um outro barco deiXaI) Temperatura - Estável

"r\:<-:cneiros na zona desmi- J::I recusa do ex-presidente há pouco, seu nome foi in- I,am propostas. llntem a Turquia trazendo lentos - NE a SE.

Ji�(-:rj7ada da Coréia. O bar Ja República, o diretório �:,stentemente apóntado pa ..l' . 'daquêle país" um considerá- Temperaturas - Extr�'

co deverá cheg�n' a ,Madras pessedista es_colheu, l,mani-I ra prefeito do Distrito. Fe, Jloje a referida comissão v�'! carregmnento desse ce, mas de' ontem: Máximil

.•'i �(I do corrente. memente, seu'_ vice-presi- I deral. I vohará a reunir�se. Somen, .real. 21,0. Mínima 21;3.
. �

... '_, '" u
•

(IS PI isioneiros, que se ne

t&l'pm à repatriação', sim

) leH:lente receber ão prot�
<;5;) até que se decida o fu,'

t·.l'O dêles. Declarou ainda:

Leal conta com a simpatia
de diversos partidos políti
e')�. Até mesmo certa ala
do PTB dqs pampas está
�cfldo sondada pelo PSB,
no sentido de apoiar a can

didatura d� ex-ministro da
Gue',ra. Não houve, ainda

Regressando de Curitiba, amigos meus oontarq,m-RdP I Ma glies
exigênúls áo situacitmismo.

111,e que, na -minh-a ausência, o deputado Paulo Marques, eca O ao sr. au o ' r I Mas, çiw';ldo percebi que S. s. vendia seus compa·

que se di.z do P.T.B., fizera,publicar uma entrevista, di· ... _ '- 11heiros P('1' trinta d';nhei1'Os, quanelo ,notei que S. S.

1,[( de sua autoria, em um j01'nal desta cidade. tmnsacionc�1,t, com o� votos que não lhe f01'am dados

Nela o "líder" elo P.T.B., hoje méro fâmuló do S'y
CID RIBAS - os dos ('leitores de T1t1·vo _:_ que pa.ra ele apelaram

Govc1'Ytador do Estado, esquecido do velho provérbio e q'Lte foram jogados ás l,l.rt'igas, quando'vi que S. S. vo-

(!caciano que eli� - "quem cospe para cima na cara lhe j)'fia sorte - quando a frauele era eviãente. - para si- fava contm o cêLndidato de seu pQ1�tielo para Presidente

c:âí", pl'ocurou atirar, como num desrecalque de suas leúciar cln'u1'demente ante os olhares do Sr., GC?Je1'nadol' da Assem:,!{ia �stad1.tal, únicamente para obedecer ao

(j'uestões íntinws; sua baba peçonhenta sobre minha: Bornhausen? w/enismo dll',ainant'J, então não foi possivel conter-me,
ressôa.. ' Não "

.

Hem, l'efn'Q1' minha belignuç'ão.
Esq'l.teceu-se� porem, o Sr. Paulo Marques, que nãG S. s. t-,.uiu porque quí/;, Tráiu seus correligionários I 'P01'C[l_C Chapecó possui na sua gra'l1,de maioria uma

está tratando com aqueles hoje desiluq.idos petebista� do P.T.R p01'qu� isto lhe convinha; p01'que o deputado população que v�io elas coxilhas do Rio Grande do Sul

de Ara1'anguá, que apelaram pa1'a seu "líder" na Assem- F,ltdo Ma1'qnes estava "engavetado" pelo ,Sr. GOVel'na-! OH dos ,alti'IJanos do Pamná. E uns e outros, como os

bléia Legislativa, quando enganados é pisoteados em elor, E sabe S. s. porque uso este terno "engavetado"? ban'igas-verdes, sempre souberam respeitar a dignidaele
seus elü'eitos pela fraude do governo ... [l{ão, o deputa- Quer qHe lho diga? Quer que lho relembr.e? Poderia da pa1av1·/t entpenhada e defendeI' os pl'incípios ele soli-
do elo Governador h'ineu não está lidando com qs de-, falaI' de certos inql\e1'ítos, mas não é isto que me

inte-I
darieda(lcr ]Jartidá,,:k., ,

..

I::encantados ,ex-coneligionários seus... ,·essá. Conqnanto S. s reconheça na entrevista, cuja pa· S. s ti'túnao seu� amigos, abanelonando-os na mace-
'

S. 'lo não sabendo como safar-se elas críticas cerra- �e1'ni�ade �ssumht, q:le em sua."vida �ub,�ica e pQ1'�icu-lga, não ofendeu ,apenas ?s brios ,de 'seus c01'religionário:J
clCts e peremptórias que poucas vezes l1!e fizemos la1', e, p()ssmel que twesse havtdo deshse e conquanto I

elo P.T.B.; ,�,. s. fe;?: um msulto a população de Chapec6
1'0ttcas, p01'que s.s. não vale muitas - resolveu despe- e:_ o sai'9u. €H os conhe�a, nunca a eles m�, re�or�ei, pt>r Iq�e se�tpre, tev: a '!'ep1'esenta-la homens que pode1'iam
jar a bilis, saturada talvez por pequenos excessos al- 'wo rrte pre('cup�r a vtda pregressa do cteladao Paulo, nao agtr' com brtlho. mas que, sempre foram leais'a seus

coó/icos, aliás sobejamente conhecidos, sobre mÍ1n. l'/Ic.l·ques. :,I'j.lito ao' ccntrá1'io, fiquei satisfeito ao vêr que
I
<!ompanheh'os e souberam cumprir a palavra empenha.

E me fez·cavalo de batalha de todas suas "gafe", de S. S. pror�Hrava 1'eabil-itar o seu c01'íceito per�nte a so; I da, repudiando o el'l,buçalamento desmoralizant.e e a

todos seu,s ên'os, de todas stías traições a seus próprios (;iedade em que vi.,,'eu, traição, que é uma nódoa. Foi tão sóm�nte 'por isto que

eoneligionários, vanglO1'iando-se como um pavão, ,ele Não 'I1W preoc'U1'lav.am suas falhas, suas quebras, a atituele do Sr. Patllo Mal'ques ao se deixar cabrestea')'
'

se1' deputado f:stadual e, mais que isso, de ter sido o ,'le1.IS de'slise:s d.e antes; aguarelava que S. s., elltpolgan�, pelo SI' Güí)ernaelO1', '" repudia1' os �e'Us correligioná1'ios,
.

a1'auto e bagagei1'o do SI". Governador em' suà "tourneé" do uma cadeú'a de deputado, dela se utilisasse para 'nos causou ';'epulsa e nos mereceu a crítica. •

pol'ítica pelo munic_ípio de Chapecó.
_ , I cumpri.!' del.';da e ,ho�estam:nte suas atividaeles'. e não! Oulro motiv'o não. que ,o seu passaelo, ate então, nãó

r' I decepcwnc.sse o ptthlwo. Afmal de contas S. s. ta como, me esta'va pt·eocupando. Preocupou-me sua ü'aição, a

'Atr-ilntitt a mim c1'iticas férr,enhas aos_. seus JI,tos. 1?presentü1de ele Charecó, e eu prezo muito o bom nome' sua covardia, na defes'a de seus compánheiros. Preocu
M'as, fui eu, acaso.: quem traiu os, petebeistas honestos :IeChapecó:,' 'pou-me o bom nome de Chapecó, no l'espeito

.

ás suas

de TttI·vo, da Corna1'ca de Araranf1uá? -Fui eu' acaso, ,Qu�11do, s.s. afinoU sua vóz pelo diapasão da V.D.N., tradições de honm e de brio. ,tste é ,meu recado. 1301'

quem silenciou aos apelos, aos protestos elaqueles . que' ';U 'pl·ess'.!/I,tt que- o assunto estava tomando um 1'1tmo óra, mas se S. s. quizer, eu poderei abrir as cortinas de
lutamm por seus ideais políticos e que se viram ludi-I completil'Nente �ITaelo, pa�a�nós, evidentemente, que 11'mitos atos seus, com a certeza de que, quando se àbri1'

l.-riados pela-1'oubalheira do Governo a que êle está a11'e- ,somos .hO'1W'IlS lWl'es, e nao cabl'esteamos quem, que)' o palco, S. s. ha de esconder-se no'8 bastidol'es, porque
lado por excusas cOlweniencias pessoais? 'j'111€

seJa. então set'á talvez o vilão ela peça, mas um vilão de te1·'·

Fui eu acaso quem l'ecomenelou ao. �el),l-:t�do ,Patt� ]I:ct� co��preendí que, "�01' cel·tas situações";- S. S. {'(!im cütego'ria.
'

Mm'ques que abandonasse teus conehgw'ilctrws a pro- talve", tWéSí:Jl; de se submeteI, de pactua1' com algumas. Chapecó, 22-1-1954.

um pronunciamento do gal.
Estil!ac. Acredita-se que
só aleitará a indicação se

nutro partido juntar-se ao

PSD reformando aquela po
sição".

ORISODA CIDADE· ..

-:::-'õ-"-Õo";êrno qufs re�tar
os

'

arm,azens do SESI

porque vendem mais
barato . para os operá
'rios. Os deputados pes

sedistas. e trabalhistas·
votaram uma lei a fa:
vor d0s operários. Mas

- aqui dos Anais consta

que o líder Paulo Mar
ques votàu com o go
vêrno contra ,os traba
lhadores. " Sle o Cid
sabe disso ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 1_3 de Fevereiro de' 1954 / O J:STADO
��������������������������_�.. ���.�_�_��� ���==���,���6=��-=��.�����---�--=����.__���__� _

ndícador Profissional

Rio de

Õ&

DR! I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respi-
ratório. - ---

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
, COPIA DOS PULMõES

A C II E
_ Cirurgia do Tórax -

Formado pela Faculdade
Nac ional de Medioina, 'I'is io..

-

logista e 'I'Isíoctrurg iâo do
I

Hospital Nerêu Ramos
Curso de especialização pela

. S. N. T. Ex-Interno e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães
(Rio).

Cons: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3S0I.

-

'Agê''_c:ia- ,

-

de Isco.la- pllmarla
. Adventista

Publicidade

,

Atende em hora marrada.
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. ,

. Caixa Postal. 45

t'lorianópolis
Santa Cátarina

ULTRA SONO
re PIA

r ._�

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

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAs.

DR� GUERREIRO
"':ONSULTomo - VISCONJl"E DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE•.
UESIDl!:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. lU..

IDA VOLT-A
. Fpolis Itajaí

.tI
Rio Santos

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

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 1 horas

. _.

Com êste v6lo� V.S.
lIt.b ..i..io. um6. eonf6 que
lhe ..ender.i. juró com·
pens6.dol'

_ e

§�15������.� levó....;. pcl.l"oI. sua. I"esidin.

, I. i, '.ki� um Pndo � útil p.-ese,;,te:
um BELlS!1/MO r:OFREde AÇO CROMADO.

A·Pr'dCUI"! hoje
o NOVO

NCO GRICOLA·
- �(7" 16

_--- FLORIANÓPOLIS �':'TA CATÁRiNA

Lavando .oom Babao
. ,- �:

' .

y>:i�gem Espé�ia�idade
da Cla. \VITZIL �INDDSTRIIL--J_oID'llIe. (mar,ea r80lstrada)

ecoDom:iz8.IS� .:_empo _ e dinheiro

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

.�lvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri

buidora dos Rãdios R.e.A.

Vitor, Valvulas e Discos. - _-""_-

Rua Conselheiro Mafra.

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
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,NO LAR E NA SOÇIEDADE

� � I ImobilIária! -

e Alenciamenl9 r Maiores Beaeíícles Sociais'

R�Aa�1.'!���'D��R��1.66:r /p,ar� os trabalhaderes
ESREITO �'FLORIANO'POLIS:

empregam mulheres e me

noers, Resposta: 150 mil. ',,

Qual J) número de ínspe-
'RIO; (A. N.) - Em con

seqüência de um rh��orial
que lhe fói entregue por
vários líderes sindicais, con
tendo reívíndícações para
os trabalhadores, o Presi
dente da República "acaba

PEQUENA FAZENDA de nomear uma comissao
Vende-se uma, situada entre Serraria e Forquilha de técnicos nara. estudar

no Município de São José; bem instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re-

minuciosamente o assunto. zadas., Não houve punições,
sidencial e 1 destinada á instalação de Engenho de Fa- Fazem parte da Comissão tendo a inspeção caráter
rinha ou tafona; possue também, 11m estábulo para 12 'os srs. Waldir Nierneyer, educativo.
reses; 'área já cultivada -com 1.500 a 2.000 pés de bana- Oscar Saraiva, Paulo Câ- Qua"nto à passibilidade
'na; parte com aipim e mandíóca, amedoim etc. Gado va-

mal'a' e Afonso Ce'zar' . d díd t d
cúm e cavalar '- 1 parelha de

.

animais novos com uma
e ser esten 1 a a o os os

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 'novilhas, 2 trabalhadores a aposenta-
bois carreiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú. INFORMA O

MINIST.É-I
daria a_os, 35 anos, informou

,(Pr'eço, de ocasião - CI;$ '150.000,00). �IO DO TRABALHO o Ministério que o custo

ALUGAM-SE:'
Tão logo- recebeu o me-, de tal regime seria de 12%

CJ\SAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM morial, o Ch�fe do Govêr- � do salário de contribuição,
OU SEM RE:b'EIÇõES no, com a acolhida que cabendo 4% -respeetivamen-

A-' 'Seguros contra incêndi� de casas, de automóveis,
I sempre lhe mereceu qual-

I
te ao Estado, ao emprega

de ôníbus de transporte coletivo, caminhões de carga, ' quer reivindicação da elas- � dor e empregado.
carga em trânsito .ou armazenada etc.

I
-'

ATENÇÃO:
se trabalhadora, remeteu o Diante da complexidade

V. S. deseja -comprar, vender ou alugar: casas,�; assu�to �o Ministério do: do a�_:;u.nto, o Presidente da

terrenos, ponto para casascomerciais, armazéns, loja li Trabalh?, para que aque�, R,epública resolveu cometer

ou seu móvel? la secretaria de Estado ·in- a uma equipe de técnicos,
, Q�eira dirigir-se ao Escrit?rio da Imobiliária e 'formasse sôbre os prínci-] que estudaria também a

Agenciamento CANTO, das 8 as 22 horas, que será . -,.'. .. '� - .

prontamente atendido, sem compromisso, pelos dlrigen- ��IS tópicos: assiduidade ,mp�antaçao gr�dabVa . �o
tes dessa Organização, 'que visa bem servir o distinto.' integral das mulheres e me- Instituto e Serviço SOCIaIS

público de Florianópolis. nores e esquema de 'apo- do Brasil, prevista no de-

sentadoria. - ereto-lei 7.526 de 7 de maio

Exarando o despacho, o de 1945.

CASAS A' VENDA: .. , _

No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro.Demoro, Max
Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoca.

'

�LOTES E TERRENOS A' VEND,A;
Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro .N,' S. de Fá

tima, Bom Abrigo, São José; Palhoça, Rúâ' Tereza Cris-'
tina, José Candido da Silva e Ave;lida sania Catarina.

Automóvel marca FORD 49- - 2,portas 110 H.P:,
cf 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfei
ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou 171'
reno.

Preço - 120.000,00.

DE8.IGGNADA PELO
;

PRESIDENTE' <,DA . RE- determinou ao, Ministério
PÚBLICA UMA COMIS- do Trabalho informasse

.SÃO PARA ,ESTUDAR O qual. o número de empres
ASSUNTO \

S<:_lS e estabelecimentos que
v

Presidente Getúlio Vargas

-0- ANSEIO -0- I tributarão seus ami�os e ad

: ll1i�adores.
O ESTADf) apresenta fe

licitações
Quero anular-me eu- ti, musa que tenta

Renascer no topázio submerso
Desta rosa talhada em claro verso

Qüe um deírs lati�o sob o ocaso inventa

Quero cantar unissono contigo
�

As vivencas do mar na úmida areia
, E a cóler� do ciclope que ateia

à glauco ofgo que estonteado si�2

Quero rever-me em ti, musa, crescendo
Na Jorma de noturna maresia

Para apagar a dor subterrânea

X

I nado na . sociedade local,
I principalmente no meio e�-

S1·. Os,:;(':,'P. de Oliveira I pôrtivo, o distinto aníversa- - Dr. Ribc 1'0 Pontes;

. .

/ I riante. vem se i�pm�,do' ao -,: Sr..Odinaldo Oliveira,
Aniversaría-se, ho]�:. o

I
conceíto e admiração d.e - �ovem ].�nton Andra-

nosso prendo conterrâneo ouantos gozam _?e sua ami- de; íuncíoná-io da-Firma G,

, sr. Oscar Pinto de Olive':."'l, I zade " pelas i, Luas elevadas B. Caldeira de Andrada

'd� alto c-nnércio desta ora �I qualidades, motivo pelos {L,1jE"'; Renner) e pessoa

ça.· , '.' I quais, nesta data, muitas S<:!- muito relacionada nesta C3-

�lemento muito relacio-, rão as homenagens que lhe' píu.l

x

-' Menino Guy Brasil;
,

Sta. Mari{lé:l Luiza
-

Gonçalves;
- Sta. Zil�l Amaral;
- Sta. Vabira Souza;
-- Sta. Core-lia Alves Ge-

vaerd;
.,- Sra. Cattita Lrvramen

to, .: srosa do sr. Heitor Li,

\' : ,;mento;
Sr.:AfOl:'E'O Veiga Fi

-FAZEM ANOS, HOJE: ções realizadas e autuações
impostas por infração das

'condições que protegem
essa natureza de trabalho.

Resposta 13 mil. autos de

infração lavrados e cêrca
de 80 rri'il inspeções reali-

E adivinhar-me como um rio correndo'
No território onde escondeste um dia
Tua face translúcida e instantânea

A1/l'tOrt Mm'cal._

�-
. �

J�NIVERSARIOS
lho;

Lira T. Ulube
PROGRAMA DE FESTAS PAR:A O M�S DE

.

DE FEVEREIRO DE 1954

Vende-se uma casa à rua

General Bittencourt )11'. 67;

I nesta capital.
'. '.

Tratar com o p1:oprietá
rio à Rua Felippe Schmidt,
nr. 48.'

------------ -- __ o �__.....
-

DIA '13 Sábado e 14 Domingo - GRANDIOSAS SOl:
RÉES com a apresentação de CAS
TRI'l'O e sua Orquestra de espetáculos
_:_ com numeras de musicas para dan

car
I

e, mais o seu "BIG SHOW ESPE::
TACULAR" -. para

.

estas= grandes
80IRÉES são convidados os dignos
.socíes do Clube 12-de _Agosto. Reserva
de mesas na Reloioaría Muller a

'

....

"�_. .._ ....
-

.,. -}i .... "_ � ... . �

OUfOS - ovvrooe - 111A&d • Q.A&tUJIYA

DR. GUERREIRO' DA FONSECA
,'> .� .........
&ec.lta •• Oeuloa - !tum••• l'il,••C1 til. 01_. �rt

. '1...1tl.atlo da Pr to A.rWtaL
Moderaa Ap 'hà,.m.
c....,.n. - VlHod. '.,Oir. Pr.... L

'\� - �
..._

�
� .

Campanha Naciooal de
Educandários Gratuitos'

,

PARÀ UMA NOITE .. , .'.
,e Cr$ 150,00 .

-R:.\RA;llUJ).'s NOITES ....���r$ 250,0()' i
I

, ,
' !

pevidamel).te .autorisados avisamos_ que, o_ I'_ GRITO DE CARNAVAL do Clube l�

de :tgostó fica transfe�'ido para o pró-
ximo dia 20, sábado. ...

Que''I ach>ou "., .

--

em, 1611,
os E.stadosr Ger<t\� de /Holanda ordena-' fodo o dia terminàndo com

DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia
. ,. 22 1 as

. Um relogio pulseira ae cam que fossem tratados os á vitória �os legalistas qUl
. InI('1O -� 10r .. .' ,

j "'.' -, senhora, 'c o m p.equenos I
portugueses como amigos. tomaram!is posições dos re-

DIA 28 - Domingo -"Baile a Fantasia Infantil,-das li J
brÜhantes�.rubis. Um embaixador déD. João vóluClonários;

. ,C"ur.. so São .Vicente de �au,la
.

16 às 20 horas.
.

I Pede-s� quem achou,
-

a IV, aclamado Rei de Portu- - em 1855, na povoacão ,

.' , f' d 't
'

1 t I <'aI tinha sido recebido em ]0 Riacho no Estado do Es- 'Curs? primário � Equiparado aos grupos escola-

DIA 28 - Domingo -.' ,Baite
a F.antasia Infantil - das meza e en rega- o nesa '; . .'.'.. .' �

res - DIretora: EUDORA SCHAEFER MEYER
,

. 16 às 20 horas. redaçao, que será gratifi- dUla e negocIado um armlS- pInto Santo, 'faleceu o dr.
- abertura das aulas:. 4 de março - início da Il1atricú ..

,

.

. cada. � .) ticio de 10' anos, juntamen- Theod0ro Descourtilz, via- la: 10 de fevereiro, das, 9 às 11 - Rua: Visconde de
M:t:S UE-MARÇO 'e com uma aliança ofensi- jante, naturalista e ,dese- Oui'o ,Preto, 123.

< I vá e defensiva, cO,-nt�a a ES-'I nhista ilustre que'represen-
DIA lO__,.. Segunda-feira - Baile a Fantasia _:_ início

.
.

-"'--

I
,lanha;, '

.

tou em' aquarelas, com mui-,

22 horas.
•

. -Aluga-.se em, 1668, .foi assinado ta fidelidade, as 'principais
início 22 o tratado de paz entre Por- aves do Brasil. Muitas de

,Sob contrato ou vende-se tuga1 'e �spanha� pondo têr- suas gravuras foram l'epro�
I . a casa nO 101 - Rua' Gen. ,no á guerra iniciada pela duzidas' em litografias;

M •••• ••••••••• '

IValga Neves - Estreito, '�,·(\l11('ão de 10 de dezep-
.

- em 1868, o então Cani- .

N81R DE SOHZ' 11 COELHO recem-reformada, com '3 lIra de 1640. Era Regente tão de Mar e Guerra Del, ANDRADE & 'KOERIC.H
,

,... (J,Ual'tos, sala. de J·antar, co- d P 1 P D r C I d C Ih r. Transporte de· ca'rgas em ge'ral entre Florianópolis,
e ol'tuga o rincipe. , .im ar os e arva o or� Curitiba e São Paulo

zinha, amplo quintal, insta-, Pedro, depois Rei com o no-I çou durante a noite, as ba· . Com Vial{enS diretas e permanentes
, lação sanitária comple.tH" mecd� D. Pedro II;, terias de Curupaiti' com .0::' Matriz:' - FLORIANÓPOLIS'

M.ajor Nelson _d� Oli�eira Coel�� e Filhos, Dorval
I água

encanada da rêde t:{.) -, em. 1827, 'travou,-se o 'I' 1nonitores .

"Pará", "A.la-
Rua Conselheiro Maf1·a, 1�5

Melchlades -de. Souza Ju��or e Famlha, A?h�mar M�l�, E'stado. '
'

Fone: 2534 -:-- Caixa Postal, 435
chiades de Souza e Famlha (ausente), AgIsse Melchla- ' ' "ombate de, VacaraI, no i goas" e "R1O Grande", m�. End. Telegl".:

'

SANDRADE
des de Souza e Família (ausente), Claret Beduschi e 'i'ratar ao l�do. . qual o, ·Tenente Marcelino do incorporar-se aos encou- Agência: _;_ CURITIBA

Família, agradecem �ensibilizados, aos parentes, aríü- ,Ferreira do Amaral surpre-jl n��:ados sob o comando do' AV'enid� 1 de Set�mbro 3.320/24
. gos e colegas; aos Exmos, Srs. Gen. Cmts. da 5a. R. M. endeu um destacamento ar- 'l'clmira'llte Inhaúma que se Fone: 847 (Lmha P,aralela)
�E. I. D./5a.,· ao Comando, Oficiais e, Sargen. tos d.o .�4° ':BAR E SORVETERIA I End Telegr' SANTIDRA

AM.ERICANA ;�entino, mais foi obrigado a ,'encontravam entre Cu,::'- A:: .c._
,

.

'B. C.; ao,Diretor do H. Gu. de Florianópolis; a Impren- .'
. "

.

I ,. . , AgencIa: ·�:,SÃO PAULO
sa 'Escrita e Falada de Florianópolis; as Autoridades Vende-se _0 Bar e Sorve- ieÍlrar-se em VIsta da che- p,.utI e Hummta; Rua Rio Boni1tYu. 1247 '"

Civis e Militares; ,áo Vigário da Trindade, a tódos que
to ia", Americana ,sito à Rua gada de reforços com o Ge-. '- em 1889, faleceu Jo;h ,

.

-o- .

enviannn flores, -cartõe�, telegramas e c�rtas, aos que Sllldan,ha Marinh.b n.,_ 13, 1ier�1 LavaJleja;
" Malrrieio Wanci�rley, Ba:ôo Fone: 9,.3 L-96 - Atende' Ráp.ido RIOMAR .

compareceram ao ato' religi()so na Igreja da Santíssima �difício Machado; Tratarno _ em 1840, as ·trin�h.eira;: 'de Cótegip� estadista nol,� Elid. Tlllegr.: SANDRADE .

Trin,dadé e açs funerais de Sua extremosa esposa, mãe,'llocal_ com o sr. Umb�rto I . f· 'd S 'b' '
.. / "" l' ·d' B 'h'·

.

-2" I (Agências no';" Rio d� Jafl,-eiro e 'em Belo Horizonte com

f'lh
,- h d t· NAIR' DE SOUZA COELHO M h d . 1 ,)

" ,él. azen a o raUlllno, na� ,e naSCI o na a la· em ,;j "f ' ,-

1 ,a, Irma, cun a a e la -
.

.

-
ac a o, o qua eXl .!cara ..

.

"
.. -. . tra ego mut'uo ,at2 Sao Paulo com a Emprêsa de Trang·

hem�como pelo espirita de solidariedade demonstrados o motivo da venda. .
....roxlmldades -de Pastos de outubro de 1815; ,('

"

" porte.� M.inas Gerais S/A.) ,

-

por atos e palavras de confo�·to que lhes prodigalizara_rtl".
" .

neste doloroso transe.,
-

'. AVENTURAS 00" 'ZE-MUTRETA ...
......._

_. t .., ."

r\OTA:

" OloéS;tl 4otooieta de Barros'
, ANO LETIVO DE 1954

INíCIO DAS AULAS: dia 4 De março.
MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. Sã

_�;3..PE<FE���E.I�.º ,'1 Bons, no Maranhão, defen- mente parà':maiores de 14 anos,"que. t�nh)1Iu ocupações
0'c:."�,. ",d�d�s pelo _ caudilho Valé-' durante o dIa.. .

.

A data de hoje l'ecor- rid um dos�hefe� da' Z;Ba_ EXAME pE 2a .._ÉPOCA: Dias;t6 �-Jl �e fevereiro.
, F.XAME DE; ADMISSAO: .Qias 1� 19, 22, 23 de

"'. laibda", foram afacada:s pe- fevereiro.
!o� Capitães Piaui�ino e �i- Florianópolisj
beiro'Soares. A luta durou

- da�nos que:·

10 de fevereiro d� 1954.
Luiz' S. B. 'da Trindade

Diretor

DIA2 Terça-feira .- Baile a Faútasia
horas.

ExprfS§O
"

,
.

.;',

fio riíl.nópolis
de,

-'.

C'O,N V I T.BJ
pará Missa

,.

-----------------�------

Norberta DO!TIing0f d2- Silva e família, conviq�m
. os par(,l�tes e ::Ün.1!o�, para assislirein a miss� de 60

inê:�"que mandam cdcbn.r por alina de �l1a filha THE·

RF.ZIKIlA, dia 14 tdoJl irgo)', 1:\3 6,30 h01Q� no a1ta
mór úa CRpPla di; CC.,j(fir: Catarinense.

AEtecip3.ibn1(>lltí:: ég; r: decem.
'''--:-'':' .

:'Zy, .

. \ ••. _.,. •• C'--- ��.�'._ .. -� �,...-···;· ...�.",.,...-..:-:":"'>IU==";:"I'""":'= �

.l, i.. .-

.....-.··;:··",.\""'-••..,,,_.�,...,_....."""'�r;;o=�.<.n...-.::r_�""'L�;;:'t.=
;,

.

:fi
� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

,

\ .

Em.Joinville as disputas nas.eategorias de
-,

masculino, .íeminine e juvenil - ..Em número
de oito os 'concorrentes -íLiEa,eil)oze, .os

-nosses .repreeentantes

Capital; Sociedade Ginásti-

I co e Cruzeiro do Sul, lo

cais; Icaraí, de ltajaí; Olim
pico, de Blumenau; Ban-

deirante, de Brusque e Bae

pendí de Jaraguá do Sul.

Hoje e amanhã, na

cida-'I
nil, promovido pela Federa- Naquela cidade é grande

de de Joinville, .será reali-
.

ção Atlética Catarinense, o interêsse do �úblico pe
zado o Campeonato Esta- com o concurso dos clu- las disputas, tudo indican
dual de Voleibol, categorias I bes Lira Tenis Clube e Clu-1 do que irá constituir um

masculino, feminino e juve- be Doze de Agosto, desta sucesso.

Fedato-tü .anos titular
do scretch paraoaense

RIO, 12 (V. A) -

che-l'0s\
cronistas- especializados

gou ao Rio o sr. Harry, em-. para -expor-lhes detalhes

presárlo do Harlen Globe-
I t

.

d S b
. (.�<sa- empora a. a e-se

trotters, que velO tratar da :.1 d
. ,

-

íbi
-

, . . , nf::f_.e Ja que as eXl lçoes
proxima temporada do fa-.

d
-

ll deverao- ser rea rza as em
moso conjunto de basquete-

.

bol profissional. Esta tarde, ,,·hril ou maio vindouros,
na J ua Alvaro AÍvim 52, 3.0 som iogos no .Río, São Pau

andar, o sr. Hannin reunirá 1.0 e Minas.

- Quarta-feira, em -:\,lau-1chester, o selecionado da

Inglaterra derrotou.) da
Irlanda pela contagem de

'

9xl.

ZE' DO MENGO ..

DIVERSAS

INOTICIAS
-VOLTARÃO AO 1}:JRASIL OS

GLOBEftO'lTERS

- Já se encontra no l\I�-
xico a equipe do Vasco da

I
__,

Gama que enfrentará o El

Puebla no próximo domin-
.

g.o.

CLUBE DE REGA'fA-8'ALDO LUZ

, ASSEMBLE'IA GERAL·

CONVOCAÇ-ÃO
-

- A equipe do Olaria jo
gará na cidade de Laguna
contra o Flamengo e ama

r.hã estará em Tubarão dan- Fedato (á direita) ao lado de Renê com o

qual formou uma das melhores zagas do
futebol paranaense

De ordem do sr. Presidente, ficam convocados, ::lé' do combate' ao
_

Herctlio
, J

conformidade com os Estatutos em vígor todos os Sl'S. Luz.
associados para comparecerem a Assembléia Geral, a'

ser realizada na próxima. quarta-feira, dia 17 às 20 ho

ras, na sede social, com a seguinte ordem do Dia:

a) - Apresentação do relatório da administra
.• ção e contas do exercício de. 1953;

b)
.

-"- Eleição e posse da nova Diretoria para o

corrente ano.

- Quarta-feira, á noite,
em Joinville, defrontaram
se Caxias, local e Ca.Ios

'Renaux, de Brusque, teóni.
nando o embate empatado
por 1 x 1.

_

Ainda de acôrdo com o que preceitua os Estatutos,
não havendo numero legal na hora marcada, será a ses

.

sao re�tisada meia hora após, com qualquer numero.
" Flo-r,ianópolis, 8 de feverei�'o_de 1953

':,
_

Moacir Iguatemy da Silveira
'-.

1.0 Secretário

CURITIBA, 12 (V . A) de V)l'em confirmou a sua rlo. apesar das múlt�plas
� A primaira vez que Fe- indicação para a zagae to- l':::I(�tas' recebidas, dos
cato vestiu a camisa do do- O� técnicos o mlir,;t�·vc- ..riaiores centros esporn '-\.JS

Paraná, {oi em 1941. .Nãn rarn como dono' do p �.,!�. rL país. E por isso -mfsmo!
erc ;ainda titular. Mais tar- Neste ano, o nome de Feda- surgiu a, ideia. na Federa-

to, não aparecia coma cer \::0 Paranaense de Fuie
to, I ara o combinado, Sua bel de se prestar 1''111''

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

mo, 11 (V. A) - o se- da: Osvaldo, Gerson (M<'. .:
lecionado brasileiro, so"1 1'0) 'e Santos; Djalma E'�..n
as oi dens de Zezé �\�bl'e'l·;':, 10<:,' Salvadpr (Brandãcsí
realizou, quarta-feira. e;:� nho) e Dequinha; Julinho,

mo 'Ik acôrdo com o dispos .. aínda neste certame naci J-
.

. São Januário, o pri.noir-, Humberto (Rubens), Car-
Maio - 2 - Campeona- �o na NOTA OFICL\�J' n. nal,

ensr-io de conjunto, que' fui
to Estadual de Ciclismo J. '53, de 24-3-53, é obrigató- ly le (Indio) , Didi (Walter)r.ividído em duas etapa-: :iI::'
L0cªl: Florianópo1i'S �·.a a participação dos Clu. DEl ANOS DE SELEÇAi"\ e Escurinho (Rodrigues J.

';ra-ta minutos cada' ..:na,.'unho - 5 e 6 - Cf.:rn-· bes filiados nos Canlpeo- Com a participaçã,) que
,.

t .

�a segunda etapa o remi-

r,.,( r. a'to Estadual de Bas- 0:1;", regionais de Voleillol tEve, no campeonato de'St:_ H .'CIO a pnmelra con .L'l r

d f' d 1 O.. 'T H
' ..] ta o 01 e x e o qua-

l_ B 11 (J '1)
.. , tbIt' F d t 1 t d '(,':res. omem, campeao nO

I d f
-

C'
-

�t!.t, a uvenl ,S; •• �(jue e o, na ca �g("l'!a an'(', e} o, comp e 01.l ,� 1'0 ormou com a')�e",;)

"'Local: join�lle ttl' juveriis, a partir dJ .::or� anos de seleção paranaense. Dfl�élrtamento Autonon"J E: I
- ,

] a. segu,nda contr,a a quipTe I Paulinho, �in..
heiro e AILe-

rente ano. O que n1arca um recere",
_

�4 _ CORRIDA DA. h'/ t" d f t b 1 a au JUveml do Flummense. I\: 3. do; Brandaosll1ho'e B"u.er:
�

• F LJrianópolis, 18 de
, j�- !la )S o1'1a o u e o ." -

.

x

FOGUEIRA d' 1954 r

,/
d t' ,,1 Cl" I

primeira etapa o reSH�tad!} Maurinho, Walter (Didn,
x r:'�>( e. (unano, on e o no av._ é:I

_ Quando o Avaí marcou o 3.0 gol, eu já esbva. .Julho ._ 3 e 4 _ Ci\'!;ll- ' A DIRETORiA qilC sempre esteve radica- foi de 4 a O, tendo a equi- Baltazar, Pinga e n,odrl-

pens�n�o como f.aria o ."Urubu" do outro dia: O

pap�ll pf'onato Estadual de Vol-
JUVENT'US, IPIRAN.GA ,E PORTU-GU-ESA II pe. atuado assim constitt'j- gues.

da pagma esportlva sena azul-e-br,anco, o meu pseudo- • B 11 (M l' 1;'1 .,

.

d' Z' AI
.

A'l
- . d l'_:V- a ascu lno, � eln,;.- .

-�}__ ..(>_w_..o·_'_)_) •
n�mo mu arla para e Vl- Dl, nao me mcomoava·. SANTISTA NÃO QUEREM SER' ,

......... .

mais com o "seu" Pereira. E passava uma 'semana tôda
I
''-.'-,n e Juv�ll1l) I

., .•

à escr.eAver 0A seguinu:: Avaí-Avaí-Al1aí. Ma.s fu� desper- Local: Brusque . REBAIXADO� .

,.--'
, 'Escola Tecnlca de Comer ...

tado desse sonho alvl-azul por um forte ,apIto:· era o do 20 a 30 _ Campeonato S. P-AULQ, 12 (V. A) -' ,�ou deCIdIdo uma ve'f que
final do embate; p'ulei a cêrca e corri para abraçar o B-:. si'dro de Basket-Ba1f Juventus, Portuguêsa San-los três clubes: Ipiranga,
Saul e êle .me disse iss?: Fon:os p�sado_s.-Pesa�os? .eu '-LI f> '1)

..

'tistâ, e Ipirang'a termina- Jnventus e Portuguêsa de
me ·espantel, mas ,penseI que ele nao 'estava sattsfaztdo ' \ m. .'.
com o empate. Corri para o Soneira e dei-lhe ÓS pa,ra- �\p}ftO - 1.0 - rlllCio I ram o Campeonato Pauhs- Santos' empataram em pe- Inscrição aos exames de

hens. Ele agradeceu, e disse ao Guido:' não houve cul- ,I dos Campeonato Regio"laj�� ta empatados em penúlti- núltimo lugar, com 37 pon- admissão �ao básiço: 10 a 15

pados no 4.0,g?l. 4.0 gol? ,Aí, eu. pulei com? ,um .desespe- Jce Ba<'ket-Ball (Masculir-,f";,
I

mos lugar, com 87 pontos I
tos. Agora, surgiu um im- de fevereiro. matrícula, diàriameE-te, na

rado. O Aval tmha ganho. �lhel �ara o Deho, VIO.- �?ra- !.,fHltiJ e Feminino) . perdidos. O regulamento do

I
passe. E' que êsses três Matrícula aos básico e Secretaria da Escola, das 18

çando um por um seus pupIlos e dIzendo ao seu al,lx1l1ar: - ,. . . - 1 b
_.

'd
'b 1 "." V' N t d"

-, 1 i· e 15 - Campeow\Íos TorneIO da la. DIVIsa0 COIl- C.U es nao querem escer. contador: 10 a 28 de feve- às 19 horas; no edifício do,
e a vlÍOrIa. 1m para. cas�. o ou 1'0 la 'p�-. .' ;' \.. . I T .•

. gando' nossa' folha ,esportIva, h a manchete: �'Placárd Reglonals de Atletismo, Juntamente com a LeI de Natmalmente, que para
.

o reiro. Gr�po Escolar "José Boi-

Injusto". Pensei: será. que o pedro 'P.aulo· não' -é mais .

�t'ü,mbro' - 1.0 a 7 Aces?o tI'eza que: "Os dois penúltimo colocado descer Exames de admissão ·ao teux"" no-'ESTREITO,
Avaí? Mas quando lí a sob-manchete qtle dizia: Por T(Jrn<'�os Regionais de Gru- últimos colocados da pri- será necessário um Torneio
5x3 baqueou o Avaí. A cabeça inchou afé-não poder ",,:; F.;c;olares _ Atle�is!": o méira diVIsão' serão rebai- f. na Lei não há referência
mais, e eu passei o dia tôdo de cam,a. Bela história, '

_ ?
-- B?squetebol e Voleibol xados à segunda divisão, e

n30.... ,

x x (l\ll'�(ulihO e Feminino): o C,ampeão da Segunda as-

x (.!.h!b'ro...:_ 30 e 31- fni .. ('enderá à Divisão Princi-
- Bom dia "seu" Pereirà, como vai você? ci.:J de Campeonato Estadual pál. Assim, o Nacional, que

" 1"
X x 'ele Basqut>tebol, . por 7.0- ierminou o Campeonato

,x naç.,' PauÍista em último lugar,
- O leitor não sabe o €sforço que eu estou fazendo

para não xingar o Etzel de. .. E' melhor eu parar por

rigo a sua esca'ação. ainda

r-crque Tiro, vinha de exc .. ·

Mãrço - 17 - Início dús .

"t\i',l parte nas provas aci lente exibições no Ferroviá

',Ca�pêou'àtos RegiO��i�" r':€ I-�a illdi�adas; re'spe�tadu'� os 1'10 .. Mas G recuperaçã J fi-

Volley-Ball - (Masculino 1-- l'q;r1élmentos em VIg\H.'. ,:(a do grande zagueiro,

U R- U BUS ,E.R �V ,'�A ·.NrD O Feminino e Juvenil)
_

e de L;; inscdriçõe(slO)sedj��I') e!1- clen-se ,�apidarriente e pau,
.Basket-Ball (Juvenilj ; C;,I'( adas ez la -; an- surpresa geral, Fedato, vol
Abril - 11 - Camueo- tpc; rias competições anun- tou a parecer como 'fi rrrri-:

- I
vrL, sa figura do Paraná,

FEDERAÇÃO ATLE''rICA CATARINENSE
Calendário desportivo para 1954

j'uma f-isica, pondo em 1517- grande homenagem .ao efi- b,n" do Paraná.

ciente "capitão" do selecio-
(

n,\("(l paranaense. Uma Lo ..

'

.

"t
-. .;t

menagem, cUJ� �er1 o e in- t

discutível e que . pre.nlará
de' modo justíssimo :1 t:,l)

dos maiores' jogadores qUI:
tem passado pelo "assecla-

- ----- --------------------------�

AGRADOU O PRIMEIRO COLETIVO DO
SCRATCH BRASILEIRO

natos Regionais de Cicls-

_ D-O-U-T-O-R M-I-L-T-O-N, 19 pessêas já ade
tiram ao movimento que' estamos fazendo para mat�r
o Etzel. Os que vieram aqui na redaç�o foram os se

guintes: Carne Sêca, Mata-Todos, Sete Dedos, Gaucho.
Baianh.inho, J:esse"Jarries, Super XX, do "Diár-io· Cario
ca", Giampóli Pereira, do "Jornal dos Sportes",-e mui

tos outros. Mas eu despachei-os! Pata que tanto baru
lho? Basta o seguinte: botem o Etzel 6hs. diante do au

-to-falante do estádio, escutando o Nós somos da Pátria_

amada, que êle morre num instante. Pudera; êste é o

pior tormento que possa existir na _face da terra ...
x

Estreito básico: 2a quinzena de fe-
cio SeDa Pereira

vereiro.
Informações, inscrição e

x

está definitivamente rebai- sôbre o assunto. Assim, sur- Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,.
xado�para a Segunda de A- ge novo golpe contra a Lei élO lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

I 15 metros de frente, area de 400 metros quadrados, ser- I

�esso. Entretanto, o compa- de Acesso, já que nenhum -

vidos de agua encanada e luz.
nheiro do Nacional não fi- quer ser rebaixado. Infol'niações no local com o sr. Gilberto Gheur.

alguma sôbre torneio en

tre os três .penúltimos. As
õ;im, os dirigentes dos três

clubes se �pegaram a êste
CURITIBA

a.... Morech.l D,tHIGto. 34', J.-.lldal 1-.,.,.,,,, :._,,0'

rD..EClCAU.l. PROSEBAA.S

,-

.,.

minatéria da Corrida SãO
Sikutre ':..:.... Local: F�)olis.

ponto, e não querem ser re

bàixados, alegando que na

lei não há nada explicitoL .. zémbro --_ 12 -
.

E'i.l- com 46 pontos perdidos, já ·-·,Lotes a venda
óqui. ..

_ o juiz que Vf.'io comXa embaixada do Olal'ia, fêz. ,.
F\um, desde já, convida-

jus ao �eu sobre-nome Rocha. E' uma rocha. . .

. ,{(.IS Ôf. Íllterssados a toma-

.• 1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. L iario da Metropole . Chevr8let-195aSargento Ltlrimlo
, •. � " .

1,.

"CALENDÁRIO DO PRó-
I
cri tos' e comunicação indivi-

XIMO CONCURSO DE I dual.
.

ADMISSÃO" 17 MAl �4 - Apresenta-
cão dos candidatos na

ANL�N; Impreterivelmente..
De 20 a 27 MAl 54 -

Ex"me Ints lectual.
28 e 29 MAl 54 _:_ Exa

me Médico..
1° e 2 JUN 54 -·Exame

Físico.

BOM PREVENTIV(J
As' mudanças bruscas de

temperatura são prejudi
ciais ao organismo e oredis-.
põem à gripe. O corpo, en

tretanto, fica em condições
de suportá-las quando o in

Jividuo,. diàriamente c pela
rr.anhã, pratica exercícios
moderados. e, em seguida,
toma um banho frio.

Inclua, nos seus hábitos
diá1'ios a prática mati·

nal de exercícios inode

rados.seguidos de tVin

banho frio. - SNE...{

Escritório: Edif�cio São Jorge, Sala 4 � Fone:
--�------�------��------------��-------------------------Academia Militar'

dos. �·g·ulhôs Ne,gras

(Matrícula ge-
ral /'"

14. JUN 54·

Preceito d'o Dia

'. 15 MAR 54 - .Inícío do

l'<.'cebimento, pela Secção
Técnica do Gabinete do Dl

rctor do Ensino da Acade

mia Militar, da documenta
do de inscricão dos candí-
.:.: �

dates.

19 ABR 54 - Limite MÁ

XIMO" .IMPRORROGÁ-
:

'V'EL, para � entrada do re

querimento e demais doeu

mentes de inscrição, na Sec

cão do Gabinete do Diretor

de Ensino d� Academia Mi-

lirar.
'Entre 3 e 8 MAl 54

[Início do no- --o--.--------

'�oPeríodoLe-,Ven,d'.-setívo, l.,·· ..·

OBSERVAÇÃO: Qual- UM JE'�':i "Ii, NOVO

qlJFr esclarecimento' a res- Vende-se um Jeep (nu-
pr-ito será prestado no Quar- vo) modêlo J 9�a, com 8.000
lel General da Infantaria quilometros .

•

j li tar à R a Felipe Sch-"
midt 219 -.- Nesta.

Publicação na imprensa ma

tutina da Capital Federal da Dívrsionária ba., à Av. Her

l'P):'lção (h:, candidatos ins- eiho Luz 1�''''

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

A Televisão· e,1 côres. I'.'

é 'agorá uma realidade'
uMA NOVA ERA PARA Empresta novas 'fôrças'à I, U· n <,
AS COMUNICAÇÕES propaganda e aumenta as

,

" m .

ELETRÔNICAS ---'- PALA- pcssíbilidades de venda dos z, .•�.
,

V:dAS· DE DAVID SAR- -produtos anunciados. Tor- 'produtio d.ignoNO!JF, PRESIDENTE DO nando o jornalismo mais vi- ,

CONSELHO DIRETOR \'0 e real, faz a televisão ga,
.domundo,DA R.C,A. nhar maior importância co-

mo um elemento social e

NOVA YORK, .Ianeiro ' educativo, abrindo caminho

(Especial) - Pondo têrmo .para um significativo' pro-
às controvérsias existentes gresso no serviço ao públí-
sôbre a televisão em côres, co".
a Comissão Federa} de Co-, <Estas palavras do presí
municacões vem \Ie aprovar .dente d� RCA - c�mpa-, f· --

o sistema" de, transmissões, nhía que em 1939 lançava,
coloridas na TV. O sistema na Rl'ande Feira Mundial
·de televisão em côres cria- de NO\'a York, a televisão
do e desenvolvido pela RÇA eletrônica em prêtó e bta�
encontra-se dentro dos pa- co _::::. nos mostram clara
drões aprovados pela Co.,· mente a importância do a

missão. contecimento, as perspéetí-
A propósito, .recorda-se vas que se abrem para t�do

que, há sete anos, o sr. Da- um vasto campo de atívída-
víd' Sarnoff, presidente do des, Os cientistas e técnicos,
Conselho Diretor -d� RCA, que' integram ,a equipe dos -,

afirmou: "Quando fôr pos- laboratórios RCA, pesqui
sível um s,istema ��ático e I zando :lOS mai� �iversos se

moderno de televisão em tores da eletrônica moder-.
.côres, a HCA o terá".

' _.1 na, alcançaram êsse t�iunfo
Hoje, essa nova conquis- .ruegnffico. Entretanto, o tra

ta dos cientistas e técnicos balho �';l'antesco não foi in- li.

da 'RCA foi assim caracterí- terrompido. Os laboratórios'
;'ada pelo sr. David Sarnoff:

I
RCA continuam o seu es-

1\ televisão em côres abre f{;rçu,iN ansável para ofere-

'?". n()�a era pa�a. as co-
I CC� ao mundo novas �o�-Imumc"coes eletromcas e' quistas, t' manter a pOSlçao

'

--__-1'"......-----

j I,'UZ ut�a' gran.de contribuí- : de liderança da marca I

C.,--<;ão ao mundo das diversões. hCA.
"

.

OSCARITO em: .

E' COM ESSE .QUE EU
VOU Em virtude da Grande

-J.'..a·rdl·1O da lofA' n'cl·a ':Iurllo Braga»
AO NORTE DAS RO- Falta de Nique( a EMPRE· �.�''- CHOSAS ZA solicita, encarecidamen- \",,!

ANO LETIVO DE 1954 inscrição de POVO! O PORTO FANTASMA te; a 'cooperação de
; alunos. FLASH GORDON 3/4 Epis, distintos frequentadores,
.i - A matrícula de novos No programa: trazendo o DINHEIRO

/alunos será iniciada Noticias da Semana. Na�. TROCADO.
no dia 11 de Feverei- I t' 10.

2 - As matrículas' dos aluo ro e estará aberta atQ
mp .. a e anos.

J ..�
_,-

;::i:U�:�5:��;; :::�ad� ;°ós 7;'t� a_s?�.II.Q Humanjdades art.-- 91
realizadas nos dias 8, 5 - Fófa dos dias acima As 6 e Shs, CURSO BOSCO
9 e 10 de Fevereiro, especificados não se- .Douglas DICK -,- Steve (Reç. no Departamento de Educação).

das 8 ás 12 horas. rão atendidos os pe- GRODIE em: MATRíCULA: Durante o mês de janeiro,
I vraria Líder - Rua Tenente Silveira.Os Pais que não re· didQS de matrícula O CLAMOR HUMANO INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

. servarem a matrícula de novos alunos. No programa:'. R'".
: _

''> nos dias acima dis. Florianópolis, 5,de Fe- Noticias da Semana 54x5
, ep.reSeDI8.çOeScriminados,

perde-]
vereiro de 1954� ,

Nacional. Firma regularmente registrada, operando no

S B d d mercado Paulista há �5 anos, dando de si as maisrão o direito da mes. ,Luiz . . da. Trin a e ,Preços: 7eo - 3,50

O" U b M � II amplas referências Comerciais e Bancárias; aceitama, após o inicio da Diretot;, ',)'" . I!l1�;,��é 1�0 anos.,
_ es.. r ano, , • u8 es I �t��e�e��a��l�il,�f;tas f:l��:a�'���n���lTINO á

�"�',
.

;::nH-s·l:e!, Missa de 2- anlversariô J_ � ��o PAULO
"

I"
-

8AHC�ÃGfi��tt: �:���ARI""
""

IV:'�d�8�E��,
, Ro\M.:1d.� � 161&�; c' "

'. ' o ULTI�O DUELO
.

rLOfl!ANÓPOLIS.�'5r6..('�rúln� .

No programa:
, ..",'. �. , Cine Jornal. Nac.

(i

s. E. S. C.

Mi\TRICULA
, .,

1 - As aulas terão' início
no dia 4 de Março

3

•----.....,.-----,--. �
, r

.',. ...:-

ExfERNATO!��E:tTNDADO EM 1922
.

,

.
. .',."",.�- ";"';;'"

RUA: FERNANDO "MA.CHADO, 32 - Fone 2.51(;i
Alfabetiza

-

e 'PTepal'U para exame de admissão
aos Ginásios. ,

�

:--Matrícula: 15, JS e 17 do correilte.
.

Dia 15: Aluno.s que já frequentam' as aulas do Cur·,
80; dia 16: alunos novos.

.

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

Florianópolis, Sábado, 13 de Fevereiro de 195,1
---

,I

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

.
'

',.'-.
r

ÁprlJentando o Novo Modêlo "-1.20"

" qualidade do DUPLICADOR G�STETNER - modêlo

120 - se faz notar em todos 95 serviços �u� êle
.

realiza. Desenhado êóm o objetivo de reunir. numa.so
..

mãquinB, eficiência e presteza - à alt,:ra. das cres-
.

- centês exigências dos trabalhos de escritó;io - e a

ramosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

produz cópias perfeitas. oferece gran�e �im�lic!.dade
no seu manejo, apresenta uma aparência sóbría ".

• elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma
"

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par->
,

,

,e, no momento que lh� seja, mais / conveniente

....
- .

s. D. CIsa, PRD'I
RUA DA QUITANDA. 46·1' AND.- T.fL. 52·2033 , r�. BIMOS S/I.,.Comérció e &oências

Rua João Pinlo, 9--Fpolis--Sta. Catarina
í

nemas TER,RENO·
Vende-se - Rua Ray-

�ITZ
No programa:
Atual. Atlántida Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 'anos,

>.mundo Corrêa, Estreito -

", \rea 34-Q metro�

qUadr,l'l. dos - Local com água en·

canada perto da praia --

__"'_W�!iis..:."IIIIIIIIIidIi'"
, 1 Cr$ 28:0.00.,00..

Tratar com o sr. ADY F.
,'f Rua Padre MiguelinhlJ,", lfi

das 13,0.0. ás 18,00 horas.

As 4,30 -'7,30. e 9,15hs.
Audie MURPHY - Ive

te DUGA)' em:
O ULTIMO DUELO
No 'programa:
Êsp�rte' '�a Tela. Nâç.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

Fr.quezlI em gerll '

Vinho Crela_otado
-

(Silveira) J

.,.

'.

{"
2a, Feira :-. RITZ -

"Grandioso_ Espetáculo de
,

-Palco e Téla".

um dia

NO PALCO:
�A Famosa '1rquestra de
CASTRITO.
NA TELA:

TERRf\ DE SANGUE com:
.

ROD CAMERON.

I Ponto Comercial
I

Aluga-se ótima Sala pró: O Centr� de Irradiação
pria para Loja com 5 por_Me�tal "A�o! e Luz" realiza

t d f te ri t -d sessoes Esotencas, todas. as se-

Aa� e ren e no pon o o

gundas feiras, às 20,30 à .rua
ônibus - ESTREITO. Conselheiro. Mafra, 33 _ 20
'I'ratar com o Sr. Carlosandar.

.

da Silveira. \ ENTRADA FRANCA

As 4 - 8hs.

I
ORGANISADO!
E_

E�ITADO .

DOQ

ATENÇÃO:

em
nem em uma semana,

-

na Li-

nem em um mês, para o

, CONCURSO DO BANCO' ,DO BRASIL.
Prepare-se convenientemente para o próximo Con

curso a se realizar em meados do corrente ano, estudan
do 'por ccrrespondência em curso .organizado por pro
fessores do próprio BANCO.

Peçam informações ao 1. N. C. A.
.

Práia dé Botafogo, 526 - RIO.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 139)

'Dficial ftdminístrativoOs filhos, genro, nora e neto do Desembargador
Urbãho Müller, convidam os demais parentes e pessoas
de suas relações p-ara a missa de2° �niversário que man-

,

dam celebrar no altar-mor da Catedral Metropplitana,

I dia 16 do corrente, às 8 horas" em sufrágio de sua alma. Pontos "pã� êste importante Concurso, preparados
Agl'ade,�.em a todos que cO,mparecerem a aquele áto

por experimentados professores neste ramo do D.A.S.P.
Pl;eços:· 7,60 --3,50 de pi6dé,ldl'�h:istã. _

- .

...

Coleção completa das lQ matérias por Cr$ 30,00 .

I�p. até 14 anos.
.- �', (

,

P·orte aéreo, mais Cr$ 50,00. Façam seus pedidos. ao
/,' � .,..

,
" �" I.N.C.A. - Práia de Botafogó, 526 - RIO.

t'l'flJtl Nm 'Sociedade Catorinense (Reco"e � ,",neta-no, ê,te anúnoio -120)

�AS 8h� _

�. ,- I,
de Belas 4rtes

CAMISAS ESPORTE
Dana ANDREWS em: Dê ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. asso- ,Importante fábrica ,de São Paulo; necessita de

PASSOS NA NOITE 'ciados para a 'reunião a realizar-se d�a 13 as 16 horas no agel1tes�veÍldedores para colocar finas camisas es-I �alão do Clube 15' de Novembro, afim de tratar de a,-;-
porte a particulares, pelo sistema de reembolso pos-i

suntas .do interês..§e da Sociedade.
o

" tal. BOA COMISSÃO. Dirigir-se'à Caixa Postal _

6.Q19 - SAO PAULO

OSCARI'rO em:

E' COM ESSE QUE
lEU VOU, Moacyr Coelho _:_ Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OS MENORES E 0, Avis
�"'�ll-.,B;NII\ '�TAL I

' JUIZO DE DIREITO DA I damento nos arts. 550 e 552 Edital de pri�eira.1)1'açlt, 1 d'�tas de Antônio Ce�.:lrlo da
"

"

:..Vnn n-Y...
'

\' COMARCA-DE aIGUAçU do Código Civil, e de acôr- com p1'(��O de vmte dta.�, pa-, Silva, extremando por um
-

Comunicá�se aos porta- -: .

do com o disposto no art. ra' venda e arrematação. de lado onde mede trinta e três

Pertaría do Juizado ,�ores de bilhe�esâa ri.fa.da EDITAL ,DE' CITAÇÃO 454 do"Código';do Processo .bens 13en:7wrcidos na execu- metros {33m) com propríe-
, , I'

oneca expos a na vitrine COM O PRAZO DE TRIN- Civil. Assim, requer a V. i.;ão mo'>ida por Waluio'i' dade da referida Associação
, .

da Casa? PARAISO, e TA (30 DIAS Exa., se' digne) 'ouvir as Scheidt, Estevão Ferram- acima citada, e pelo outro

lo presente provimento

se-,
em benefício de Flaviana '

testemunhas adiante arro- des, Eriek Scheidt e Ivo Ja- lado, onde mede trinta e no-

i-âo ,exé'�cidas �elas autori- Sim�s. para adquirir uma

I a Doutor Abelardo da Cos- ladas, ás quais comparece- có Ft€Ck contra Theodaro V� metros e cinquenta cen-

a Juiz de Direito ptiva- dades �este JUlZO'd e� co-. cadeira de rodas, que o' nú- ta Amntes, Juiz de Direi- .rão em Juizo, índependen- Haeming, domiciliado e_1'ft tímetros (39,50m), com di.,
tivo de Menores da Comar- 'tabo�'açao com as .a ,e�re- mero premiado foi 364, per- -to da Comarca de Biguaçu, temente de intimação, pro- lÚgar inl'erto e niío' s:l.oilo, tas de Cláudio de ViC�I1.d,

ca de Florianópolis, Capital
taria ela Segurança Pública, tencente ao Sr. Belo Ribei- Estado de Santa Catarina, cedendo-se a justificação na [orma abaixo: e a casa sob n. 31, nêle edí-

doEstado de Santa Catari- especialmente c�m as
,

da
I 1'0,

residente à rua José
na fÓ1'1na da Lei, etc. . "abinitio" e, julgada esta ficada � cremais benfeitorias

na usando das atribuições Delegacia Regional de Po- Cândido da Silva, Estreito,. se proceda de acôrdo com A doutora Daisy Rumos nêle exis.entes, com diver-

de' seu cargo e de acôrdo 'I lícia: para onde serão en- Faz saber aos que o pre- o art. 455 e seus paragra- Pinto, Juiza Presidente: em sos compartimentps, cober-

com a legislação vigente, caminhados os menores a- sente edital virem ou dele fos, sendo após, julgada exercício da Juntá de Con- ta de �t.e!has,' forrada, assoa-

resolve que, dúrante os prendidos, os quais, no dia '

conhecimento tiverem que, I por V. F1�a., a presente a- ciliação c Julgamento de Ihada, envidraçada, ,�(lm as

festejos cai'navaleséos do imediato, deverão ser apre-r por parte de JOSÉ MA- ção procedente, de acôrdo Florianópolis: instu�él'çÕeS de água, esgj�to,

corrente ano, seja exata e sentados a êste Juizo, para I NOEL MARQUES, por com o art. 456 do, C.P.C., Faz saber a todos quantos e luz; escritura lavrada nts

rigorosamente observado o os fins de direito; t seu assistente judiciário como G anterior, a fim de
.

o presente edital virem__, ou notas do 1° Ofício desta CQ-

seguinte provimento; sob XI - Os Comissários e- t Dr. Acácio Zélnio da Sil- adquirir o Suplicante, o-ne- dêle conhecimento tiverem. pital, n. �60, às fls. 129- vel-

as penas da Lei. fetivos e' de!l1ais, funcioná- r va, lhe fç>i dirigida a p=ti- cessário título para a trans- que, no dia oito (8) de mar- so, em �7-7-1950, transcrito
• I - As festividades in- rios dêste Juizo ficam, en-' ção ?O teôr seguinte: _'

.

crição no registro. Para e- ço de 1!J:l4, às treze (13) ho- \10 J egistro público compe-

fantís e juvenís devem ter- carregados da vigilância de, Exmo. Sr, Dr. Juiz de Di- feitos de alçada, dá-se a ras e trinta (30) minutos, teuce, sob número 9.::H5, i.s

minar até as 20
'

horas,' e menores e da fiscalização, reito da ,Comarca de Bi-: presente o vaiôr de 2.100,00, lia sede' desta Junta, a.rua f:s.23tl, livro 3H, em Hl50'·.

dela somente poderão parti- de estabelecimentos, para I guaçu. José Manoel
<

Mar- Pede deferimento. Bigua- Artista Bittencourt n. 8, se- A avalíação importa em du-
-

AI 1·
,I '

cipar menores de 14 anos.] o que terão ne es ivre in- ques, brasileiro,' lavrador, çu, 10 de novembro de rão levados a público pre- zentos e oitenta mil CJ:'UZl,j.-

acompanhados 'de seus' pais gresso, independente de solteiro, maior, residente e 1953., (Ass.) .Acácio Zélnio gâo de venda e arrematação 1'OS (Cr$ 280.000,00). Quem
ou rEsponsáveis, providen- qualquer formalidade; I domiciliado em Três Ria- da Silva. Relação das tes- ,! quem mais der, acima da "pretender arrematar ditos

cíando-se
. XII - Os Com, issários! h A

t M
." I .

I is bens nenl deverápara a seguran- f
c os, nes e umcipio, qU;-1 temunhas: 1 - João Ma- .iva íação os ens pennora- bons evera comparecer no

ça especial das crianças du- voluntários dêste Juizo :r:o-, rendo promover uma açao noel de Souza. 2 _ Miguel Jos na execução movida por dia, hora e local supra mer.-

rante os briquedos e as derâo se�' aproveitado� pa-l PARA AQUELES QUÊ de usucapião, por seu assís- Inácio da Luz. 3 - Miguel Walmor Scheidt, Estevão cionados, ficando ciente de,

danças e limitando-se o nv- ra o serviço;
- '�n,te judiciário infra assí-: Cládio Furtado.' Em ídita Fernandes, Erick Scheidr, e

",

. .:.!ue o arrematante deverá

mero de ingressos á respec- XIII - 6 Comissário e- DESEJAM O MAXIMO' nado, -expõe e no final i'e- petição foi dado o seguinte Ivo Jacó Fuck contra 1hel)-" garantir o lartce com o sinal

t.va lotação; fetivo Alcides Bonatellí, fi-I EM CORTESIA- ,I qHer a V. Exa., o seguinte: despacho: R. hoje. A. a coro Hacmíng, que sào osl r:0r1'e�;pondente a 20% (,·i11·

II - E' proíbido o uso ca designado para organi-
E EFICIENCIA . 1: - Possue ,o Suplicante, conclusão. Biguaçu, '

'

,"eguintes: "Um terreno si- te por cento) do se'1 valor.

de lanças-perfume nas ves- zar e dirigir os serviços de- . �o lugar Três-Riachos; três 1�1l-53. (ass.) João Can-' to nesta Capital, à ru�! Emí: E. féJ:é' que chegue ao CG-

perais infantís' e juvenís, terminados nêste Provi-l "I?A! IA /)PA�' tratos de t�r,as, de medidas dido da Silva. Feita a con- lio Blum; com a área' de ��he·:ii11N,to de todos os Ül-

nas quais fica proíbida a mento, ouvido o Juiz de l:Jv(,r f l.IftAA,IV e confrontações como se- clusão, foi exarado
,1
o se-· qllatroceütos e oitenta me-· l.ere%ac:j{lS, é, p��sado o pre-

venda de bebidas alcooli-, Menores, de quem rece�e-
.

,'�:.I , guem: a) - um terreno de guinte despacho: Designe 'o !i'os '1'l�drados (480 1'112)', s,�nte edital, que será [Jubli-

,cas, mesmo daquelas que rá ordens diretamente; I
l' 66 m de frente que faz no Sr. Escrivão diq_ e hora pa- mais ou menos, f!lzencb \�ndo pela Imprensa � aíixn-

são permitidas para os a· XIV - Comunique-se o Rio Três-Riachos, fundos ra a audiênc-ia de justifica- tr'ente i, referida rua, c-óm
_ do, lio lugar de costume, na

dultos, isto é, chopp, cer- teôr dêste provimento aos
I

,no Travessão Geral com a ção, foi esta julgada ! por doze Iiwt�os e' oÚenta �I:n- sede du,tó. Junta. Flol'ianó-

veja, etc.; S111's. DI:s.· Secretario da: PERFEiçlfó SE!1IÇUlll mesma dimensão, isto é 66. sentença do teôr seguiínte: tímetros (12,m80), hndos polis, 5 dE fevereiro de 1!)�4.

III - Nos banes de so- Seg�rança Públ�ca -e' se-I·'
�_

m, laterais, _com 1.0.78 m, Vistos, etc. Julgo por sen- em duas extensões, de sete Eu, IW·ljL BQnassis Hm,;:) ..

ciedade frequentadas ex- \cretario do Interior' e ' Jus- que fazem a Leste com ter- tença a justificação produzi� .metros (7m) e cinquenta râs, Ofi�·inl judi,ciário, "R",
clusivamente por socios e tiça e o sr. Capitão Dele-,Va-nde .._ renos dt> Martinho Nunes da pelo autor, ,parà .que cenÍímetl'os (50cm) e se�e o ,da(;tilografei e co.pbrf.. E

respectivas famílias, é per-' gado .Regional de Policia
I .

," -. Santana e a Oeste com 'produza�s���'Juiidicos _� le- ,metros e 'oitenta' centíl'ó.e- eu, i\.ntônlo Ad(j)lfo Li,s_boa,
-

mitido o ingresso de meno- da Capital, extraindo-se
I
um terreno de fachinal com Francisco Fernandes Filho gais efeitos. Citem-se po�' ":é:·os (7,íi-t80) � corifronta,ndo, Ch�fe da� 'Secretaria, subs

res de mais de 5 anos e também cópias desta, para I,uma área de 5.000,000 m2.
e Irinêu Cardoso, terreno' mandado os confinantes do -respectivamente, com pi:{)-'I,ere-vi.', Daisy RItmos P·intCJ,

menos de 14 anos, quand,o serem enviadas aos Clubs
I tendo um pequeno engenr.o êste cortado pela estrada imóvel e O' Dr. Promotor t1riedade, da AssociaçD,b Ao. '::J,.tiza ,Pl'esiHent�, ,em extr

acompanhados ,de seus pais d.a Capital do Estad� e So-:: de serr�, madeiras d.e lei -e geral de Três-Riachos; b) Público e por precatória tlética Barriga-Verd€; eícomf cíéio.
'

c,' •

"

,

Dl! responsáveis;_?à,Ô'poden--;;·.-(l,ledades.,. :çjlJ:n.a.Yale�cas,. e I de, quahdade, um pm�eral - terreno. de 167 m de dirigida à 4a Var.a da Co- .._

do, porem, sua permanen-
aos ,Jornais . �a. Cap�t�l, m- .,,', ��ra corte, '3:000 a�roxlI�a- frente que faz ':no IHbeil'ão, rnarca da Capital. ':7 o, Do- ' -,,' .�,

, p.
••

•

",.,. '

Cl'a ultrapassar' das '22 ho- cluslve o Dlano O,flcla,l do damente, b0!l-past,agemplo- fundos com a lueSlua dl'· "d U'- O' "

-� --)���,�,��.,\1i"'" c-""'�':'::':lf,_ ...f._.;-..,�'?r;. .'

.
nllnlO a ,nlao. s Interes- ': ,.,' "/ À

" ,

i', ,",' "t'; "'�';'"'-�'�:"_''''''!?�''''''-;'--::'
ras'; ..'

.

Estado, solicitando-se' aos

I
vida 'de água abundante" mensão, no Rio Três-Ria- s�dos incertos .deverão ser .:�.,MI·n' ',- c.'te'r"'1'O' :, ;;Ia','-�'-�a.r;'I"Dha

'IV Nos bailes de 80- seus diretores a publicação . terreno, de plant,a cercado chos, extre�ando a Leste CItados por edItal na for- .
." . U, i1'1

,
.

.

dedades particulares, mas da referida portaria. em parte, casa 'residencial com terrenos de Olivio Pe- ma do áit. 45'5 § 10>do Cod. �

'lue vendam entradas, só é A. Publique-se e cumpra- confortável '«om agua en- reira, José Manoel Mar-, de Proco Civil. Custas' áfi- E DI' T A L '

permitido o ingresso de se. . canada, situadq na Colônia ques e Mario de Tal e a 'naI. Big'uaç�, 5-1-54. (Ass.) CAPITANIA DOS PO,R-
t
Primeiro Condutor Motoris

menores acima de 1,4 até 18 Florianópolis, 4 de feve� Leopoldina.- Alto Bigua- Oeste com terras de João Abelardo da Costa Arantes, I TOS DO ESTADO DE

I,ta,. �egun�o Cond�tor Ma-
anos, quando acompanha- reiro de 1954.

I
çu.

.
. ,

, Pedro Carvalho; c) - ter- Juiz de Direito. E para que I·
SANTA CA�ARIN� qUlms�a, Se�un�o Condutor

dos de se·J.s pais ou respon-
Mario de Carvalho Rocha, Tratar com o� proprietá- reno no lugar Fazenda, ten- chegue ao conhecimento

I
MotorIsta, Patrao de Pesca,

sáveis; Juiz de Menores. rio - Wilibaldo Deschamps. do de f�ente 85 m, em for- dos interessados in certos E � A M E S
.

I �a:Pinteiro N�val, Atalai�-
V - E' proíbido o ingres- ma de lmha quebrada, que deverão ser citados pur i

1. De oIdem do sr. Capl-
,
{.or, Mestre Am�do;r, serao

so de menores de 18 anos faz, com terrenos de Geral- edital na forma .do art. 4551 ti'ío de7Ma!, e Guerra RUY I prestados, nas Capitanias de

nas casas de dancings, bars'

Academ·la í1e COI.erCI·O' d.e.
dino Policarpo e Flávio § 1° do Cod. de Proc. Ci- GUILHON pEREIRA' DE Portos de qualquer cÍasse e

noturnos ou de bailes pú- U Vergílio, {undos, com 40 m vil. Custas afinal.·Biguaçu, j\n'ELLO, Capitão dos Por- llas suas De.legacias.

blicos, qualquer que seja o que fazem com terrenos de 5-154. (Ass.) Abelardo da (·s, levo ao conhecimento 3. As instruções para ,os

título ou denominação que

Sanla ,Calarl-na _

Bertoldo Policarpo Fernan- Costa Arantes, Juiz de Di-I �os s�·s� interessados, �u� as f'xames� do Pessoal da Ma-

adotem;
..

des, extremando de um' la- reito. E para que chegue ao

I
mscrlçoes para o proxlmo rinha Mercante; a que se

VI - No caso de ser ve- do em 240 m com Henrique conhecimento dos. interes- péríodo de exames do pes- rt:fere o aviso 3.122, de, 24

rificada a presença irregu- A V I S O Agostinho Furtado e d� ou- sados, passa o presente edi- ,50al da Mari�ha Mercante, de de:tembro de 1951, com

lar de menores nas festivi- EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL tro, c0l?- Miguét Agostinho tal .com o prazo' de ,trinta serão abertas durante o cor- as alter�ções introduzidas

dades pre�istas nêste pro-'
'

BÁSICO Furtado até 100 m, daí que- '(30) dias, publicado e afi- lente mês, realizando-se os pelo aviso n. 320, de 2 de

vimento, ,os respectivos pro-I Inscrição: de 1° a 15 de fevereiro. bra em direção a extrema xado na fórma da lei. Da� exames entre 1° e 10 de fevereiro de 1953 serão

prietários ou responsáveis Realização dos exames: Última dezena de fevereiro oposta com 40 m, dirigindo- do e passado nesta Cidade março.-
.

p�estadas aos interessados

eventuais ficam obrigados
I

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA se em seguida o rumo para de Biguaç1,l, aos oito dias 2. Somente os exames pa- na Capitania e suas Dele-·

a devolver o valor dos in-I os fundos do terreno com do mês de janeiro do ano l·a_Pi-ático, Prático Auxiliar, gacias.

gressos, sem prejuizo das I Inscrição: de 1° a 15 d-: fevereiro. l40 m e faz em terrenos de de mil novecentos e cin- Praticante de Prático, Con-· Pôrto' de Florianópolis,

penas da Lei, sendo os me-I Alexandre de Tal; 2 - Tem .:}uento e quatro. Eu, Orlan- "erente de Carga, Mestre de em l° de fevereiro de 1954.
,

I RealizE'.ção dos exames: última dezena de fevereiro. :l C b t C N l d L'
nores retira�os, pelas autO-I' o Requerente, sôbre os alu- do Roníao ,de Fa,rias, Escri- f

J: equena a o agem, on, e son o wramento

l'id<>des', didos terrenos, a posse vão, o fiz datilo,grafar e tra-Mestre, Arrais, Prim,.ei-, Coutinho' -:- ;Escriturário,
_, MATRICULA AOS CURSOS BASICO E TÉCNICO
VII - Além das penas DE CONTABILIDADE mansa, pacífica, sem inter- subscrevi. 1'0 Condutor Maquinista. classe "G" - Secretário.

---- -----�--------�--------------

do artigo 63, n. I, da Lei rupção nem oposição e com Biguaçu, 8 de Janeiro de
E

'

'

das Contravenções Penais, ,'Durante o mês de fevereiro. o ânimo de dono, por si e 1954. "_" Xprjt8S0 Flo.lanópolis·
que proíbe servir bebidas Início das Aulas: 10 de março. seus antecessores,_ha.mais (Assinàdo - Abelardoda,�"e
alcoolicas a menores de 18 Informações: Avenida Hercílio Luz, 57 -=-das 17 às de trinta anos, sendo que Costa Arantes _ Juiz de ....

E D I T A ,L E D I T A L

PORTARIA ,N° 588

. r·
..

··"'

Curso Anloniela de,�Barrls

anos, e infrator incorrerá

n3S sanções previstas na le-

;!:�ação especial de

meno-ICampanha Nacional ',de'
VIII -- proíbido aos

n;e-, Educandáriôs Gratuitos
.1Ores tomar parte nos pres- ,

�;�sc:r:::!�::ca�; socieda-

Olnásid lntooleta, de Barros
IX _ Serão detidos e

.

ANO LETIVO DE 1954
, "d INíCIO DAS AULAS: dia 4 de março.

apresentados as aut_on a-
MATRíCULA: Dias t3, 24, 25, 26 de fevereiro. SO-

des cOI).1petentes o� qu� �e-I mente �ara maióres de 14 anos, que tenham ocupações
sobedecerem as dISposlçoes durante o dia.

dêste provimento e as 01'- EXAME DE 2a. ÉPOCA: bias 1�' e 17 de fevereiro.

dens das autoridades dêste F.XAME DE.. ADMISSÃO: Dias�18, 19, 22, 23 de
fevereiro. {J'

•Juizo; Florianópolis, 1° de fevereiro ��1954. �

X - A fiscalização e a I wiz-;:s:: B. d(ÇJffmdade

vigilancia determinadas pe-
, ,_ , �,'" J.-".-nIretor

ANÚRADE & KOERICH
,Transporte. de cargas em geral entre Florianópolis.

Curitiba e São Paulo
'

Co� .vial(enS diretas' e permanentes
Matriz: - FI.ORIA1iÓPOLIS

nua Conselheiro Mafra. 135
Fone: 2534 _ - Caixa Postal, 435
End. TelegJl'.: SANDRADE

Agência: -: CURITIBA
�1'i?nida 7 de Setembro fS3eO/24 _

Fone: 847 (Linhà'Pa,ralela)
EXTERNATO ·FUNDADO EM'1922, End. Telegr.: SANTIDRA

iRUA: FERNANDO,MACHADO, 32 - Fone 2.51� I' Agência� -_ SÃO PAULO
A--tfabetiza e prepara para exame i:le admissão Rua Rio Bonito n. 1247

aos Ginásios. ' .

I· ---&-
Matrícula: 15, -16 e 17 do corrente.. '

,

Fone: 9-3l-96 - Atende. 'Rápjdó RIOMAR
Dia 15: Alunos que' já frE;!quentam as aulas do Cur·., End. TI�legr.: SANl>RADE .

so; dia 16: ahmos novos. I (A!]Ências no Rio de Jap,eiro e em, Belo Horizonte com'

Horário: 8 às 12 horas da manhã. t'ráfego mút'uo at2 São Paulo com a Emprêsa de Tran,.
Reabertura das aulas: 4 de março. portes Minas Gerail SIA.)

sôbre o primeiro terreno Direito.
tem casa, engenho, e em Confére com o original
todos, plantações. 3 "'-- Não afixado no logar de costu

possuindo títulos dos imo- me.

veis, quer adquirír o domí-' O Escrivão, Orlando Ro..

nlo âos mesmos,. com -fun- mão de Faria;

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I

I��II !rmaO!D e a ��!m ela I
em visita à Fazenda da Ressacada! -;:r;anóp�lls, Sábado, 13 de Fe;;;�-<i;1954

Conforme nossa �ota de
J

or.de os animais são soltos I de 1952 o total de

1.923:33311110S
trabalhai· demonst�:'l cem o mesmo . entusiasmo Ba-nc·o d O'· B'·rI:s' lalontem êste· Jcrual esteve após o trabalho. O gado re- Ltros de leite, embora não pericia nesse sentid? .

até aqui demonstrado, [un-
presente e aco.npanhou a cebe, além do verdejo, uma haja um preço compensador. Observamos, de um modo tamcnte com os seus dignos MOEDAS EM LEILÃO NA BOLSA DE
Comissão Permanente de ração balanceada.rque cus- pera l\ sua venda, sendo, geral, um admirável e lou- e ,competentes auxiliares, FLORIANÓPOLIS
nossa Assembléia Leglslatí- tá, djàriamente, por cabeça consequentemente, um re- f vàvel espírito de organiza- para maior felicidade de
va na visita feita, no dia an- 20 cruzeiros. sultàdo do fomento ao gado ção, aliado a uma notável nosso Povo.

terior, à Fazenda Ressaca-
_

Sendo a principal função leiteiro. I tr nacidade técnica, conver- Com gratidão os nossos

da, subordinada à Secreta- da Fazenda da Ressacada a Conl" previsão para o pr6 g.ndo tudo para o cumpri- respeitosos cumprimentos
ria da Agricultura, superí- criação e consequente re xirno inverno acha-se na mento integral das altas fj peja notável obra que tive

ormente dirigida pelo nosso venda do gado leiteiro, está COFAP uni pedido de
-

au na'rdades da Fazenda, à tes mos a oportunidade de ver,

conterrâneo dr. Vitor Antô- presentemente, em ótima si nu nto, por parte dos pro ta da qual se encontram os bem de perto, e que deixa

nj Peluso Júnior, engenhel- ruação, graças ao dínamís- dutores, do preço do. leite competentes técnicos drs bem patente quanto de vi�
ro notável e de méritos in- mo de seus dirigentes. Parece, então, que se não Lauro Bustamante 'e João são possuiam aqules que a

contestáveis que' está dedí- Quando, em 1947, o pro hou�er êste aumento, a P,) S"'.\i.:':lazzi, engenheiros a: idealizaram e lhe deram 01'·,
.

cando-se inteiramente ao blema do leite se agravou c pulação sofrerá a falta d ;;r�ml mos de largos men: gantzação, hoje, felizmente
serviço público com verda- sntão Secretário de Viação, produto, naturalmente, tos e de competência tantas cvntinuado e em franco pro
deira compenetração dos Obras Públicas e �.gricul- i Orientação Técnica e Vet� V:�Zé�.' comprovada, que se grerso,
deveres cívicos.' tura entendeu melhorar as rinária esforcam, devotadamente,
Assim foi que na manhã condições, passando a: po- A orientação técnica e ve ao cumprimento de suas

de ante-ontem, dia 11, .a-. voar a Fazenda da Ressaca- terinária, ao rebanho reven- rlft.nções.. '

"

N-'
..

quela comissão, integrade da com gado comprado no dido e as granjas que abas.',. yerdadeiramen.te'bem

im-I
ao pretende o

dos deputados Protógenes 'lisinho Estado do Rio Gran- tecem a Capital; tem sido �'l'é�'ionados regressamos gOIArno desvalo ...

Vieira (PSD) , Fraucí-ico de do Sul, o qual, após ser exercida pelos funcionários .la Fazenda da Ressacada �

Neves (PTB), Clodorico aclimatado, foi revendido da Diretoria da Produção certos de que o Povo estará rlzar O cruzeiro
Moreira (UDN) E! Cássio com notáveis vantagens; Animal, num perfeito enten- oem amparado pela sua no .

M€deiros (PRP), tendo a Até o presente já foram 1'08- dimento e a título gratuito: tável organização e pelos lUO, 12 (V. A) - O sr. '

acompanhar a Imprensa 10- vendidos 700 eabeçâs, era atendendo as granjas, seus propósitos de bem ser- Marcos de Souza Dantas,
cal pelos representantes dês- Uma manchete de Jornal ora orientando a alimenta- vlr a coletividade.

fiJ e��ffente do Banco do
te Jornal e do "Diário da da-nossa cidade, há meses, ção animal, ora vacinando Agradecendo ao ilustre Br; sil, abordado pela re

Manhã': (Jornalista João dizia que' "O preço da liber- contra as diyersas episoo- Secretário da Agricultura o portagem acêrca das noti

Frainer), rumou-se para a .Iade é a eterna vigilância. tias; ora introduzindo . se- privilégio que nos conce- cias j-rocedentes do exte

'Fazenda da Ressacada. Resolva-�e o mistério da mentes e mudas de forra- deu, acompanhando a visita ricr, segundo as quais o go-
gens que constituem real Ieita à Fazenda Ressacada. vêrno cogitaria, em breve
valor alimentício. Só em-vá- cem margens de bem infor- .la desvalorização do cru

cina a U.B.L. díspendeu 3 mar ao Povo, queremos for- ze-ro, declarou que tais ru-_
qú,�ntia de Cr$ 15.000,00. mular os nossos melhores mores carecem- de funda-

A_ est_:a�� c?mo t�do3 E:.� Il'�nda da Usina. d� Benefi
bem, nao e boa, ate o cru- ciamento do Leite . E com

zamento assinalado por se- o que nos, foi dado verífi

tas, indicando a parte de es- cal'; podemos declarar' ao
trada sob os cuidados da povo catarinense que a Usi

Base Aérea (onde há' con- ca, sendo suprida em parte
servação) e tomando a que pela. Fazenda da Ressacada,
nos conduziu aquela Fa- tomou a si o cargo de man

zenda, onde, ao chegarmos, tê-la e fomentar a produção
fomos apresentados aos drs, de leite, na Ilha e seus ar

Lauro Bustamante, iluslre red�res, donde a aquisição
Diretor de Produção Ani- de 173 cabeças, pelo preço

mal, e João Cavallazú, Che- de Cr$ 1.140.000,00 (um mi.-

.

/
fe dos Serviços daUsi�lfl de 'hão cento e quarenta mil Existe, em condições dz

Beneficiamento do Leite. cruzeiros), consumindo a'$ v('nd�, um rebanho de cen·
inerentes ao cargo que ocu-

Como à hora, naquela Eim a renda resultante da to e tantas novilhas, que se
AI'

, . .

t l'
_ . _ pa. las, o lrreqUl€ o po 1·

Fazenda, era a da "orde- venda do leite. ra·) levadas a lellao na base '. .

d
- "t

, '. . r tlco, am a nao se capaCl ou
A Usina do Leite sempre LllD!ma de Cr$ 2.500,00 (.) ,

S
.

,. d E t d
, . , I que e ecretarlO e s a o.

teve o seu funcionamento custo real e vanavel entre
D :d d t' 't" t.

' espl o e au o-crI lca,' em
nos moldes de autarquia, :3 � 4 mil cruzeiros), com

'd t
.

d f'cometI o remen as ga es,
estando o atual' Secretáric grande vantagem ao ,com-

envolvendo o govêrno do
da Agricultura bast!lnte in- p'éador e assim procedem
teressado para que isto sej. p:u'a m�lhor estimular o ho-

A

e(l'tivado oficialmente. !11(;m da terra com gado Je
Tivemos ocasião de ',ler boa qualidade.

.Im quadro demonstrativo Ôutras observações
da }:rodução de leite, onde

I
Ol:�ervamos que a orde

&.parece, no àno de 1951,;) 'lha t 'feita pelo sistema ma·

total de 1.379.300 litros e no r.wal; o funcionário qu� vi·

nha" tivemos ocas,ião- dé,
não somente aprecjar"como
é feito o serviço, como tam

bém sahorear um excelen,..
te copo de leite.
Foi nessa ocasião que Pll

demos constatar não .estar

aquela organização adrede
mente preparada para a vi-

_. f'

!,�ta, que foi feita sem aviso
"-

prévio. Daí a nossa maior

a�miração por tudo quanto
nos foi dado ver, demons·

trando, patentemente, o ele
vado padrão .dt:;, organização
e dizendo bem alto da eH
clencia técnica daqueles
doi.s brilhan'tes diretores, .

dpezar de verificarmos a de
ficiência dó pessoal especia
lizado' pois que os que ali

�rabalham o fazem com es

pírito de abnegação, não

medindo sacrifícios para a1-

('ançarem a méta que tanto

almejam.
A Fazenda da Ressacada

ocupa uma vasta área (Cin-,co milhões de metros qua

drados) e,destina-se a criar I
e t:evender excelente gado
leiteiro. Pudemos observar

o rebanho holandes, consti
tuido de mais de uma cen

tena de vacas selecionadas,
que produzem uma média

de' 12 a 20 lietros de leite,'
.

diàriamente, existindo, se

gundo nos disseram .os téc
nicos, aglumas que produ-
7em 30 a 40 litros diárioS.
Há, presentemente, uma

[-rodução total e diária de
70Ó litros 'de .leite, para for

necilnento, pois parte é re-I
servada às crias novas.

Nas proximidades das Iinstalações, que são amplas
e modernas, inclusive uma I
"creche", .existe' bom, pasto,

maisUma preocupação houve:
a Estabilização do preoç de
c .nnpra do leite, quer no ve

rão (época de sobras), quer
no inverno (época de escas

sez). Preocupação honesta �

de real interesse para o Po
\'0.

prossiga mente. Informouvotos para que

Revenda

oxcia. que o governo não

pretende fazer qualquer al
reração na moeda, reiteran
do 0S termos da nota que

divulgára sobre o assunto.

----I
O sr. Fernando Melo per- " .

.

n rrn.:::::J:
deu (de há muito) o senso

S lê·de eguilíbrio e ponderação, ,r. DDg DIO
Viebe-ti

TIM. f

. ()

RING

enfaleceu'antE-ontem,
�uà l�esidêÍ1cia, nesta Capi
tal, à Rua Teqente Silveira

.

o'nosso prezado conterrâner

';1'. Eugê'nio Vi'cheti, altt
funcionário do Tribunal E
leitoral e hábil de!'!enhista

sr. Bornhausen no celofane

do ridículo e no' durex das

coniplicações. Habituado a
.

;retaliar, .não póde julgar.
Quando oposição, desman

dou-se na mais vil das cam-

O extinto era exemplar
cbdé de' numerosa famíli8
e a sua morte consternou

p:.ofundamente a quantos .::

panhas jornalísticas que co-
I '

nheceu _o Estado. Hoje, go-
conheciam e o apreciavan,
pe!os elevados dotes de co

. vêrno, ocupando um cargo
de destaque, é, comtudo,
um inútil na .sua pasta. Na-

i da, absolutamente nada fêz.

Senão assinar papeis e mar

car os votos do, professora
do, nas eleições municipais,
Seu nome apaFece na época
dos conchavos. Ou na tessi-

Pois Não! raçãc.
Funcionário zeloso e com

p�:€nte, o extinto era mui

tI) Htimaclo, não só pelú'
Chefes como pelos seus

COIkga�, sendo ainda muito re

la!":'('liudo nesta Capital, poi"
�l'Ie lk scende de famílh

Nada mais ridiculo do que a gabolice. E
-

êsse, feio defeito an'da de rufo, aqui no Palácio
do Govêrno. Ao g�vernador emprestam pompo
samente um título -carnavalêsco,. se bem anali
sadu: o de restauradol; das finanças catarine!l
ças ! P a r a· e m o I d u r á-lo nele, os que
o enfeitam, partem do que êle mesmo afirma,
nos &,eus .soletrados discursos. A dívida .. do Es
tado, segllndo uma jazbandêsca sinfonia de nú
meros contrafeitos" eu de 86 Ínilhões quanto o

sr. Bornhausen assumiu o govêrno. Para chegar.
a êsse total, os matemáticos palacianos usáram
até de dados comparativos, de meros cotêjos es�

t�tístiéos, somando-os aos verdadeiros alga ris
'mos que representavam os compromissos do Te
SOO1·O. A dívida real, posteriormente reconheci.
da em discursos pelo' sr. Bornhausen, e·ra. de 40
milhões. Para saldá-Ia o notável restaurador, já
no 1.0 al)o, contou com um emprest.imo da Sula
cap e com uma emissão de bonus, recursos esses

que lhe foram dados:.pe'la oposição, em maioria
no Legislativo. No 2.0 ano' do seu governo, o

emin.ente financista, além de subestimar 'irri
sóriantente a. receita, ainda cometeu' o leve es

quecimento de não consignar no :o.rçamento o im
-po'sto sôbl'e fumo e bebidas, dando com isso um

prejuizo ao erário superior a 5 mlihões de cru

zeiros!! !
Somente isso bastada para carnavalizar um ho
mem que .se diz restaurador das finanças e que
se esquece de um tributo dos mais justo e cuja
incidência. é aplaudida por todos. Para comple
tar a sua. restauração, o governador que achou
ao assumir o poder, que o Estado possuia funcio
nários em n�mero que não podia manter criou,
mais de 2.60.0 novos cargos e funções, compro
metendo com isso não só um aumento aos fun
cionários que encontrou, como ainda todos os

excessos orçamentários obtidos cQm a subesti.
mação da receit.a em "ários orçamentos!

Grande restllurador ! !! Pois não!

TaJiC'Íonal.
tura filigranada das intrigas �E-U sepultamento tev{>

I palacia�as. C�mo �rtífic� l>lgSl', ontem, à§" 17 horas,
categonzado .. Fora dlsso, e C "t" d I d dI 11(, l·nu eno a rman a e

I
um ilustre desconhecido. .

P d.

I
ao;

..
'

assos, com gran e a�
Sem o saldo de uma refor-

h t'. ':cnipan amen o.
" ma, de um empreendimento, l l' f'}' 1 t di .•

1'\ a1111 la en u a a os
de uma dlretnz, na Secre-I .' I .d O ES

. .' Sfn�.( os pezames. e -

I tana onde.se alOJOU. Graças, l' 'DO d {. .

.

I -'>-. e e quan"os aquI
a proverbial incúria e falta J Ih .

. tl1:I:'" amo
de visão, do sr. Bornhau-
sen. Agora, _(diz o inquilino
do casarão da rua Tenente

Silveira) está de máu com I '.
o.sr. Bay:_r. �odan�o�o de'Comparéçam . àblCho-papao, 'malvado, bru- I

to. Com o indisfarç�vel in- 18 i! • C. H.
túito de atirar a responsa-I
bilidade de seu in;enso fra- I

Devem comparecer a 16a.
casso frente à Secretaria da C R., afim de tratar assun··

'Educação e Saúde, '1'11> lom- : f os de' seu interêsse, os ci.
bo sovado' do sr. Bayer. E· c1ar1ãos ab�ixo: .

I
como o Secn:tário da Fazen- ! lJillmiro Agapito Mafra.

I
da não dõrme de touca, vai .Jo,ão Leonel de Paula.

I
te1' bafafá grôsso._Qllando o Amadeú Hercílio da Luz.
sr. Bayer chegar do, Rio. Fdgar de Afruda Salomé.
Veremos então, queml tem t.uiz Amadbr dos Re�s

x
'

I garrafas ,vazias para ven- Sol.rinho.

I
der...

.

.... BUM L !��Ç\lfo .JoS�LSHy: Mari-
".,--

"

�-.-,.

(Dia J,_6-�-54)

Prazo
120
180

TotáZ
60.000
60.000
10.000
10.000
4.000
10.000
10.000
'10.000

Moeda
US$
US$
Chile
Finl

Pronto
Pr6nto

Grécia
NOl;.
Pol.
T:-;ch.

Pronto
Pronto .:;.'
Pronto i'

Pronto

\
1
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MENDACIUM

o ilustre Prof. Francisco de Campos (Custó
dio) demorou mais de 10 dias para retrucar meu

penúltímo revide. Fê-lo na véspera de eu ausen

tar-vne da Capital por 3 dias. Ainda assim lhe dei
c trôcc em prazo muito menor do que o que con

sumira na sua última resposta. Agora, um dos
pseudos jornalistas (mendaces pennoe) da gazeta
rosada veio acusar-me de demora!!! Francamente
isso é ver um argueiro na minha vista e não ver

uma 'trave na própria. ,

Ainda a respeito QO rompe-rasga com o Prof.
Francisco de Campos (Custódio) convem frisar
que, desde que êle fugiu ao, assunto principal, o ca

so deixou de interessar ao público. A polemiquice
já estava enchendo. E eu não estou aqui para que
digam, a respeito dos dois, que uterque mensuram

implivimus. (Para que' o' Senador não fique a quo,
'explico: Não me presto. para que digam que o

Prof. e eu estamos enchendo).

s.

x x

x

NÓS, NÃO!

Nunca. - e já reptamos o órgã� ":ilimsb a pro
var o contrário - ligamos o nome do sr. Governa
dor ao de colono. Jamais afirmamos que o seu go
vêrno ·era o 'de um colono. E nun'ca fizemos isso
porque seria sumamente injusto 'para os colon6s,
que são inteligentes, trabalhado_res, práticos e muito
ciosos do emprego de dinheiro público e das coisas'
do Estado em benefíció apenas da coletividade. Um
colonl) não construiria o palácio Encantado da Agro
nomica e nunca usaria máquin;:\s do Estado em pro
veito próprio e em prejuizo das estradas. .. .

TODOS SALVOS

Um Madeireiro escreve-me perguntando se

conheço alguma providência do govêrno do Es
tado para esClarecer as gravíssimas acusações' for
muladas da tribuna da Câmara Federal p'elo' depu
tado WaIdemar Rupp contra os srs. Pedro Sales dos
Santos e Hermenegildo Corbelini, dignatários do
Instituto do Pinho. Sei, apenas, que as acusações
foram não só gravíssimas, pois punham em cheque
a honesiidade dê ambos, como sei mais, que foram
recíprocas, isto', é, que também êsses cavalheiros
chequea1'U7n da mesma fo�ma o deputado acusador.
Pergunta-me o missivista como foi que eles sairarn
do pelourinho?

Ora, ora: salvaram-se todos pelo silêncio! A
nova em introduziu o silêncio entre as formas de
prescrição das acusações!

FOLHA DE PENEIRA

A acusação de que os govêrnos Nerêu e Ader
bal nada fizeram pela Capital é 'folha de peneira
pará tapar o sol. Quem fez o Abrigo de MenorES?
Quem reformou a Penitenciária, com alas moder
nas, multiplicando-lhe a capaciôade de 60 para 300?·
Quem fez o grupo da Trindade? E o de Saco dos
Limões? E o de Coqueiros? E o Hospital Nerêu Ra
mos? E a Fazenda da Ressacada? Quem resolveu o

problema da luz? E o da água? ;E o do leite?.....Quem
calçoU quase toda a Capital? Chega? Tem mais!
Quem não fez palácios suntuosos, como o da Agro
nômica, nós sabemo;;; que não foram eles! Quem
quase acabou com o leite, depois de encontrar-lhe o

abastecimento farto, também não foram eles!'
Quem penlfite que veículos atolem no perímetro
urbaao, ainda não são eles! Quem acabpu com os

parques infantis, ainda não foram eles! Chega?

A PONTE
,;'1:" Para as reformas necessárias da Ponte Hercí-

lio Luz, a repres�ntação pessedista incluiu verba' no
orçamento do govêrno federal. E' com �sse dinheiro
que a firma Machado vem' fazendo os reparos. O
contrato para isso é artterior ao atual govêrno. E é
'mentira do jornal do govêrno �que tenhamos ataca-
do tais serviços.

"
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