
beira. F.�nuivei-me a J:·lo

Recusou-se a Oevolve-,-'-9tH wn;;:iderar que as a[ii

maçÕEs daquele políth:o
ba:ano f'e tál modo suhH- as losigolas de escoteiro
nhnvam meu pensamentc LONDRES, 13 (U.P.) - vistado. O jovtln que desa.
ja expfodido sobr� o assun- Paul Garland, jovem eSCO-'lliOU

a suge�tão da Associa-
to, que não caberiam mai.s I

.
'

b 't'" d 19
-

d E t'f
"

:'elro ,1'1 amco e anos çao os

.

.sco elOS para qut'
')lttl':l.s wnsjperações. de idade, qUe é oficial da devolvesse' suas insignias,
A çntrevista do sr. Otçt.. Liga Comunista de Jovens, c!eclarou:' "Ainda ),;ou sub

vio i\J&r,gabeira, vale recor- "cli"-se porque se recusou a dito leal de S. M., a rainha.,
dar, c�Jamava a UDN d,� devolver suas insignias de Acho que sua viagem pelos I

,

pm-1J"'!,' rem comando, cri- fscot�iro. G�rlapd, usando ?aíses da Comunidade bri-
I
UDENILDA'- :9-épois des

j;canuo de modq veemc�r,te ii cobiçada insignia da rai- t!lnica é muito util para im-: ses casos com o delega
as a'pl'l�:< i,mações de udenis- nha, assistia' a uma atuação fedir a infiltração dos ame-

I di�ho de Imaruí, precisa-
tas COll' homens do gove,'- e'os "'scot 'ro t di' ,.

d f,�.�' e1
.

s, pe.r o e rle�nos nos. negoclOs os mos 1)e1' uma,1" um pouco
no, 'Jrlstol, C]t1;il�do fOI entre- pUl!>E que a 1l1�€gram". o Governildo ...

. • j�' ... , ." '�'--"'-�-"""""'--.....;o.J

Legislal!va'
}
) i';�:7�'::::;;-1 Assembleiá

'ri o da S. Catarina '

." Ano XL '. Na COlDls�lo: Permanente. O de,.

I 11.816 I' Clodo�I'co ,�or8lra debocha ,.

N. Vlolêolnll' em Imarol
Florianópolis, Domingo, 14 de Fevereiro de 1954

lo(

Crt 1... "�.i."I"'H••tili.!•• :i••:'I*•
_ ...._______________ COMISSÃO PERMA- riedades do Delegado Re-

E l' IM INADA DO PLE ITO Dr. Noerêu NENTE gional de Polícia de Tuba-
,

"

Sessão de 12 de fevereiro cão, fosse também, remetido

Ramos de 1954. 1)01' cópia ao exmo. sr. Mi-

toda possibilidade de fraucle Id.::::�id�ncia'
"Cássio Me- oistro da Justiça, para as

Inovaçêes a dminis Iratíva s na próxima � >eleição I ��:::r�:����:l�i:�:: n�.�::�:�:::��:��a:oli_
Mais do que nunca, está

I
le diploma legal. I ção que lhe deu o

TribU-llei
com ii antecedencia pre- : niu-se hoje a Comissã� Per- citou aos deputados Oswal-

o ministro Edgard Costa E acompanhando tais su- nal, o sentido da' faculta- cisa para sua eficiente exe-
'

manente da Assembléia Le- do Cabral e Clodorico Mo-

disposto a fazer realizar os' gestões resultantes da expe, � tividade do mesmo retrato, cução, conclui o presidente gislativa, presentes os se- reira, que na forma regi-

pleitos de 1954 e 1955 den- riência judicante dos mem- 1
e cuja proibição, como se do Superior Tribunal Elei- ,guintes senhores deputa- mental, ,formulassem os re-

tro da maior lisura, banin- bros do mais alto tribunal pretende em outro projeto, toral o oficio declarando 'dos: Cássio Medeiros, Pro- querimentos por escritos.

do todas as possibilidades eleitoral - o ministro Ed- será prejudicial ao serviço que as únicas ' finalidades 'tógenes Vieira, Siqueira Ante a solicitacão do Pre-

de fraude. " gard Costa enviou ao sena- eleitoral, alem da repercus- da colaboração daquela Bello, Clodorico Moreira, sidente, o deput;d� Cl�do-
E, para isso, o presidente

I
dor Dario Cardoso, presí- são que terá na opinião pú- Corte residem no desejo de Oswaldo Cabral e Francisco rico Moreira negou-se a for-

do Superior Tribunal Eleí- dente daquele orgão tecní- blica". "por cobro" às írregularlda- de Souza Neves. mular seu pedido por escri-

toral, refletindo, aliás, o co, oficio em que .ressalta, E, após manifestar a es-; des que se apontam como ' Expediente lo,' tendo então o deputado

pensamento unânime da de inicio ser pensamento peranç� de que as suges- desvírtuadoras
'

ou prejudi- ,
'Do expediente constou Oswaldo Cabral apresenta-

Côrte a, que preside, procu-I unanime do STE a inopor- tões fossem consubstancia- ciais ao regime' represen-
,:"::: " I ofício da Assembléia Legís- do por escrito seu requeri-

ra tornar realidade aquela tunidade da reforma Inte- das em um projeto de 'ativo e, por outro lado.Yes- Capitalllativa do Estado do Rio, en- mento, incluído o envio do
,

d' 1 1 Código Eleitoral "g'
.

d 1 bilid d Federal, viajando por via viando os anais relativos ao despacho telegráfico, tam-disposição, apuran o res- gra (O 1 , emer encia, cujo an amen- sa var a r,esponsa 1 I a e

d d 1 d t d
.

t a t Cd' 1 J ti El .Ot I 1 .aérea, chegou ontem a FIo- período legislativo de 195'),. bérn ao exmo. sr. Ministroponsabili a es eva as, ao en o-se em VIS a que o no ongresso everra a lIS iça ' • ei ora pe a �'

conhecimento do STE, pu- proximidade das eleições ser rápido, a fim de que lisura e regularidade dos rianópolis, o sr. dr. Nerêu
p. passado. da Justiça, como anterior-

nindo os culpados, baixan- não permite um exame a- possa ser convertido em' pleitos". Ramos, preclaro Presidente Ainda, despacho telegrá- mente havia requerido ver

do instruções, mantendo-se curado das falhas e senões ,-���� da Câmara Federal. Em sua fico do CeI. Pedro Bitten- balmente o parlamentar
em contato direto e cons- que apresente a legislação HO I-e a O e'c I-S a-o ,'companhia viajou sua filha, court, Presidente do Díretó- udenista, senhor Clodorico

Lote: com os Tribunais Rê- vigente, ao que se junta o sra. Olga Ramos de Paula rio"Municipal do Partido Moreira.
f d fi d ' O eminente barríaa-verde S

.

1 D 'tO d I
gion:üs, estabelecendo ino- ato e se estar em im e � ocia emocra ICO e ma- O deputado Francisco de

vações de caráter adminis- legislatura. acha-se hospedado na resi ruí, denunciando as arbitra- Souza Neves, requereu que

h-ativo, acertando, .enfim, "Entretanto - acresceu- entre.müstces e enfida- dência do seu filho, dr. NE-· riedades cometidas pelo De- (l despacho telegráfico em

toda uma série de medidas' ta adiante o ministro Ed- rêu Ramos Filho e, ao que legado .Regional de Polícia referência, fosse também

visando ao fortalecimento gard Costa afigura-se deserrecedaderas fomos informados, retorná de Tubarão, solicitador wsi. encaminhado ao senhor Go-

da [ustíça eleitoral e, con- \O Tribunal que são 'indis-. RIO, 13._(V.A:) - .Mais I
rnnte o periodo de cal:na·1 ,·á. �lUanhã ao Rio de Ja ter Francisco da Silva, que vernador do Estado.

sequsntemente, ao aprimo- .)ensaveis certas providen- .ima reuruao fOI realizada val, Entretanto os musicos neiro, , em atitude ameaçadora pro- A votos, foram os reque
ramcnto do regime pela mo- cias legislativas _que, com ontem entre diretores da estão mesmo resolvidos a Visitando-o; O ESTAD('

curou evitar. a reorganiza- i imentos aprovados por

ralizaçâo do instituto do vo-
I reflexos, algumas no fun- SBAC'EM, USC, do Sindi- n50 tocar em bailes avuí- apresenta-lhe votos de fel!" ção do Diretório Distrital do unanimidade.

I
.

t do r' "OS a t d M' P f'
-

h' estada nesta Capital, Partido Social Democráticoto.
_

cionamen o
.

s se VI." ca .0 os USlC,OS 1'0 lSSIO- :::0S, caso nao aja um ::lC,),'-
,

Mas o sistema de divisão' cargo da Justiça Eleitoral, riais e das SOCIedades ("ar- do sôbre a cobrança dos dr- ---------. do distrito de Vargem de Reconst1'ttção da ponte sô-

tripal'tidaria dos Poderes, I lhe permit�m desempenhar- �lavalescas, afim de_ q��. Sê- ,'eitos autorais. Enquant'o Dr � Adolfo Cedro.
, I bre o 1'io 'das Pedms, na es-

cria limitações de compe- se me�or da tarefa que lhe ha dada uma soluça0 {mal isso, as socj.edades de COlú-

Kond',er
. ORDEM DO DIA

,I
trada Videim-Cttritibanos

kncia à justiça Eleitoral, cabe de zelar pela honesti-I dO impasse surgido ent"..e positores mantÊm-se f:l'nltS Violências policiais no Su
, O deputado Siqu�ira Bel-

cuja ação se restinge ao que dade e verdade, do voto que essas entiqades com relaç:ib, 00 seu propósii:-o de nã(, (P, : Consoante tivemos, opor do Estado' lo, apresentou reque,rimen-
lhe ,é facultado pelo texto 3ão çondições básicas de á execu�ão de musicas ;!ü" Jer. }unida?e 'd� nbtiCiãr, �h.e,

. Durante.a ordem do dia to pédindo fosse enderecado

;�:.::;���::�;�:���:�� �i���2i�:· :P'::: Co"mutádaã; pena1.-,
- ----.

" ;:::��;��:�:::�:i:i ·�::I�;:,;o:�;'�- ::�:�:::�:�::�=f��·
VO, cujas re�ponsabilidades, PONSABILIDADE DA

I
tado, o nosso ilustr� conter- te o Envio do despacho te· l'econstrução da ponte' sô-

dentro desse proposito' de JUSTIÇA do RS'tr!logu a'dlr de râneo sr. dr. Adolfo Konder, legráfico do Presidente d( bre c rio das Pedras, na Es-

mor.alização, são bem maio- Proseguindo-se, diz o

'

ti V. ,;x-governador de Santa Diretório Municipal do PSD trada' Estadual Videira-

,res, tendo em vista sua mencionado oficio que as Dem'ostenes da V'el'ua Catarina e prestigioso líder de Imaruí, ao·exmo. sr. Pre- Curitibanos, destruida par-

ccimpetenciá legiferante. providencias necessarias,
",

-

;>úlítico da União Democrá· sidente do Tribunal Regio, t'ialmente em virtude do

Cabe, pois, 'ao ,L�gislativo no entender ào T.S.E., são ' lica Nacional. S. S. teve fes- nal Eleitoral dêste Estado e tombamento de um cami-

11ão desertar, 'colaborando as constantes das sugestões .RIO, :.2 (V.A.) - LÍll' :::irlOS ce.reclusão e 300 diáS) ;i�a recepção por parte de I ao seilhor Secretário da Se- nhão tanque que proceden-
com a Justiça especializa- juntas, entre as quai� dei- bt'_l1e Sampaio

-

Cavalc<lT',.. �:: d�tel)ção,. p�lo Juizo .1,;'; 'cus" incontáveis am�gos. ,e. g:lrança Pública, para que I t�, de CUl-itiba dirigia-se ao

da, a fim de evitar se trans- m de figurar "a relativa (', u n dos autores da mo!"'€'.. "d a Cl'lmmal, confol. .. · ldrmradores aos qUaIS dll'l· ;.;obre o assufito fossem to- município de Videira. Após
forme em farsa, ludibrio 10 uso do r�trato no titu- lo un' iiio milionário 'Dr- H,eac.:rd2o do Tribunal d(:! ;'iu, do Luz-Hotel, palavras madas as providências que I várias considerações, res

ou em qualquer forma de o::> eleitoral, face à recente ,olÚ..;tcn�'s da Silva Vei�a, .Justiça do D. F., teve GU'l 1� apreç� e gra�i�ão. �á�ias a gr�v.idade do caso estava I saltando a necessidade da

mistificação o processo elei- ei que dispôs_ a respeito l�sasinadc no _interior do {Jb,a c(;mutada pelo presi- :umenagens e��o plOgra- a eXlgll"
,

normalização do tráfego na:
;toraI. /lci n. 2.084, de 11 de no- :diúcio Aclamação que se d('l1te ila Republica para 12 nadas. para a sua estada A seguir, tomando a pa- qulE'3 l'Odovia, o deputado

. COLABORAÇÃO DD STE ·cmbro) com a interpreta- ncon1n condenado a 1'3 ,mos de reclusão. -,esta Capital e no Estadó lavra o deputado Clodoricó ·';i(1-I�ira Bello, apresentou
E parece haver, por par- �ujo interior vai percorrer Moreira, da bancada ude- "equuimento, que foi apro-

te de alguns ,legisladqres, O" NOVO
.Sa I' a.l> r I-O 'M 1.1>n I-m'O �rn campanha política. .lista, requereu em adita- .'ado por unanimidade.

poucos, e bem verdade, Visitando-o, O ESTADO Inento ao solicitado pelo se- -Nad& mais havendo, foi a
identica preocupação sa- CId p.

J(.. seja-lhe feliz permanên 'lhor depbtado Oswaldo Ca- sess?-o encerrada e convoca-

ncadora. one ui O O 'ro)elo .ia na terra natal. hal, que o 'despacho tele- oa outra para próxima se-

Tanto assim, que, apro- RIO, 1,3 (V,A.) _ O sr Fed�r::ll Acrescentou que o, de é>un1E'ntar o preço da:" T,.
gráfico' procedente de Ima- gunda·feira à hora regimen-

veitando tramitar no Sena- ,\lil'('C'(l Cesar Cruz infor. a1.1l�ler:tc proposto é, em �e-I rr:"l.-c�'lorias., Cond.l.in.do oqulo ruí e que denuncia arbitra-' tal ..
do projeto de lei reforman-" ,)OU or.terh que ji\ está pron· lação aos lucros do comér- c!isf!!- que todas as uhhda'

m 3· lugar '-I\--M\--=-U'_'��().--.cG��I
�,....,

do o Codigo Eleitoral o pre- lO. afinal, o projeto dos no- cio e da- ind:ístria, uma gota dc,s u,tão serído majol'ada� e' a eC8D BIS m �Dara BUSIO
sidente da Çomissão de Jus- :OS niveis de salário míni- '1um" eopo dágua. !iC'sLL momento, quando Segundo uma recente es .i\tll,SÇOU,' 13 (U.P.) - DE/,oe 1945, ê.Jl? ocupava
tiça dirigiu-se ao STE soli- ,'"o no Distrito' Federal e A 'comissão, após um tra- neni ao menos foi aumenta- tatistica, Tóqui�, é a tercei n jornal "Estr�la Verme- pos'os de respon5ubilidades
citàndo-lhe, sob a forma de Estados. Todavl3, somente balho sério e s€'guro, con- <k 1) :::alário minimo. E adu ra cidade do mundo, em po lha.,:' anunciou, ontem H no Ministério de> Defesa.

ri t- sua audl'encI'a, d 'E '1' pulação, registrando, atual 1l10rf'", do ten. éa�, Ivan An FOI' ,�;l,e tambe'lu' ·'.lLomb·l·o dosU",es oes, tk'ntro de un� quinze ou c'Hiu que os patrões po em Z!>l:
'

m represa la o co �. '"

reputada indispensavel a vinte dias é que o _trabalho rei f. .. itamente pagar dois I
rnérdo já está escol'chandr. mente, 7.469.538 habitantes drevitel Petrov que conta. parüdo comunista;, desde

perÍel'ta elabol'aça-o daque-' d d 1 "d " o que significa um aument< va 1\:) anos de :é'ade e fôr� 1918 e conq'u'l·st,·\',-,a a ol'denl"frIa remeti o ,:.W, presi en- rr,� e quatrocentos cruzeI-. o CO;,);�l;:ml 01' • ..... ,

I' o" Repúblic", porque al- ros sem haver necessidade
de 500 'mil almas em 6 me o ('[ide do Sen:ç;o de En-. de Lenine, três ordens da
�es. Deve-se le�bra�', que gf'n!'aria do Exe,'l'dtosovl'e' B d-......... -'an eira VermeJha e vái'ias

C-ooflarmaça- O da Enlre'vl·sla Londres, a _!1laior cidade de, tico, em válias frentes du f
-

dJ '-'ti :'"s ('on eCOl'<�l'Ões.
•

"
,

mundo, possui hoje;
:
l'anf.e � última �'_lt;'1'l'a,m�n,

8.356.137 habitantes e Nova' (;1<,}: Iniciüu êt� él c�rreir,
I;ÕfS do [.1'. Otavio Maog" forgue 7.891.957. i nih: ar ê'o�uo ::;�]dado raSo ORISODA CIDADE· ..

��

I
DIREJOR t"Ru�.n. ele .,Arruei. Ramo. ,

IEàENTE
'

I
Dominlo, F. Id. Aquino. •

.....��I_.O� _

Edição de hoje - 8 páginas "'_

Do,. Wendeftey
Junior

gurnas comissõf!s ainda não

entregaram a :ua da última
cessão.

Declarou ainda o presi-
lente da comissão do salá-I mo, 72 (V.A.) ,- Corri)
rio mínimo do servico de es-

I anl, -i ntem a informação de

tatistica e previde�cia do que o El·. Tam;redo Neves,
trabalho que foi mantida a

rllinistro da Justiça, conce·

'proposta de dois m.i! e qua-
dpria 00\1"'; entrevista sobre

trocentos cruzeiros para o'
a püSi'?80 do bloco oposicio

'salário minlmo no, Distrito: n:sta c,u face, do governo,

=�_�� i ::?xam:uando, 'desta vez, as

.Tla,O Carvalho,' \ decIardç0és prestadas há
, I Jias, peio sr. Otavio M�a-

Integr!'lndo a comitiva do t.Ci.l'a Procurado pela nossa

':'1'. D:retor de 'Portos, Rios :epm'tagem, o titular da

e Canais, acha-se entre nós pas1a da Justiça disse-n IS

c nosso distinto e brilhante, o ."egumte: .

C'ulega de imprensa, sr. Tito ! � Flii so!icitado pOl' 11m

Carvalh(; a quem abraca-I jornülisil1 e expôr minl�a

ri OS afth;Osamente,
•

II)Pir.ião sobre as declaúl-

Em companhia de sua

exma. sra. chegou ontem a

F:ol'ianópolis,' o sr. dr.
, \'7anderley Júnior, ilustre

�êputado federal e líder da

bancada da União Demo-

ucitica Nacional, na Câma
ra Federal, onde serviu de

vctadamente nosso Estado.
À sua chegada compare

('eu elevado número de ami

gos' e' correligionários, aos

quais, da sacada ·do Lux-
-RoteI S. S. falou, em rápido

.

�
�:scurso de agradecimento
2 saudação.
O ESTADO deseja-lhe

feliz estada entre nós.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E O I G O S I ADVOGADOS I O ESTADO

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO ,DRA. W�ADYSLAVA : DR. JOS'É MEDEl. ADMINISTRAÇÃO
'11 SS . Redação e Oficinas, à rue

CANTIÇÃO • CHEREl\'l .

�, . MU I KOS VIE.IRA Conselheiro Mafra, n, 160
- l\'IÉDJCO�-

.

e \D"OGAD() Tel. 3022 - Cx, Postal, 139
CLíN1CA DE CRUNÇAS:I CURSO NACIONAL DE "

DR
'

ANTO-NIO DIB·e' -pi 't" I 1"'0' -lt'.' Diretor: RUBENS A.
'

:51NUS·ITES
.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS .' ,

I
JUlxa

,

os a

..
a ,-:' ajai

Doenças Internas 'Ex-diretar do Hospital MUSSI'
,

- Santa_ CatarI_na -

G.erente : DI;tOA�IONSG'OS F. DE
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

-
m. TRATAMENTO COM' HORAS _MARCA.DAS.

CORAÇkO - FIGADO' - Colônia San't'Ana. - MÉDICÓS -

'

ADVOCACIA AQUINO.
HINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA I. .

.

'

Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS', e

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

_
Consu ltório - Rua 'I'íra- Rua 'I'iradentes n.,9. cializado das DOENÇAS DE Ai)VOGADO: Rua Senador Dantas, 40

dentes, D. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernosl Dr..Estêvam Fregapaní -'- 50 andar.
HORÁRIO:, horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 ,"FONE-: 3415.
. tratamento. I CONT,ABIUSTA: Janeiro.

horas Res.t, Rua Santos Saraiva, sut:P0SCOPIA � HISTE- [Acácio Gartbaldí S. Thiago Reprejor Ltda.
1

.

Tel.: Cons. - 3,415 - Res. 64 - Estreito. ao - SALPINGOGRAFIA I Assuntos fiscais em geral. Rua Felipe de Uliveira, n. Na"l·o MAtar' (,l�rJ i' HO"Dcke»-,- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. .-' ME.l'ABO�ISMO BASAL I' Edifício "IPAS�"-50 andar 21'- 6° andar.
.

" -. U
.

<lIu' ". "

" ---,--- Radioteraplap, or ondas, -----; ----- -,

-�- Tel.: 32-9872 - São Paulo,
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN�' curtas-Eletrccoagulação -I'

DR. M�RIO LAU- ASSINATUR�S
.

RAPIDEZ - CQNFORTO - SEGURANÇA �

PIRES DHAUSEN Raios Ultm Yioleta e Infra RINDO Na Capital Viagens entre FLORIANOFOLIs" e RIO DE JANEIRO
_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA .DE Vermelho. Ano

'

Cr$ 170,00 - Escala� intermediárias em Itajaí e 'Santos, sendo
Com pratica no .Huspítal ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: kua Trajano, f e Semestre

, Cr$ 90,00 reste último apenas para Q movimento de passageiros.
São Prancisco de Assis e na Consultório - Rua João, n. 1, -l°-andar - Edifício do I DR·' CLÁUDIO No Interfor

: Santa Casa do Wo de Pinto, 10 - Tel. M. 769. "lonte��? .

.

, BORGES IAlIO 0··,'······ 8:,$ 200,00 ITINERÁRIO DO N"l�i. �'CARL HOEPCKE"

Janeiro
'

Consultas: Das 4 às 6 ho- Horârlo : D�s 9 as 12 ho- .

i\DVOGADOS
Semestt e .... C ,$ 110,00 Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSI.· I ,-

.

. An úrrcios mediante con- REIRO de 1954:
.

D 1'" a' 18 h D' F 01'0 em geral. Recursos
t át'I)UI'rOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves as ro s oras - ra.: , T ib '
r. O.

,n ;' .. 1 MUSSI 11.erante
o �llpremo 1'1 UlI:!.

O
... -

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45; Te!. 2.812. R"eside-·' A íd T
Federal !' Tribunal Federal

s orrgrnais, mesmo h I'.o

Vargas, 2 ,_ BIGUAÇÚ. .. ncra : vem a rem-
! R publicados, não serão devol-

� k 84
-

I' '" .eCl:rsos. id
'

Hhl'ádo: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS pows y, .

ESCRITóRIOS •

vi (J",'

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

-, 1 Florianópolis _ Edifício
A direção não se respon-

1 sabiliza pelos conceitos emi-
- horas.

,
. "DR. NEWTON I �ão Jorge, rua Trajano, 12 tidos nos artigos assinados.

}�esi(.�ência -1.Lux Hot�ll DR. JÚLIO DOIN D'ÁVILA !-R�o adl1dJar -:- salaE1d·.f,. ���>.-.()--().....

_- apt.. no Te.. 2021., I
'

uo e anerro - I lClO

VIEIRA CIRURGIA GERAL· 'Borba Gato, Avenida Antô-
DR. \VALMOR ZO- I Doenças de Senhoras n ío Carlos 21)7 - sala 1008.

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN - Proctolegla .

...::.. Eletricidade -- .. _'-- - -",-" - -

" ÇAS DOS OLHOS, OUVI-
-

Médica DR. CLARNO G.
D_plomaeJo pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor GALLET'fI

I Nacional de Medicina da E A
.

t t P I' I'
.

.

Ix- SSlS en e na o lC mica Meireles n. 28 - Tetefone:
JUniversidade do Brasil Geral 'do Rio de Janeiro, na .3307.

Ex-interno por concurso-da C'
-.

d A t d' C 1 h
Rua·Vitor·l\1eirtlles,60.

.

d E
.arxa e posen a orla e onsu tas: Das 15 oras FONE: 2.468 •

.Maternida e- scola Pensões da Leopoldina Ral- em diante.
(Serviço' do' Prof. Octávio lway e noHospital São João Residência:. Rua' Vidal

Rodrig-ues Lima) Batista da Lagoa, tamos - Telefone 3.422.
Ex-interno do Serviço de Curso rio Departamento Na- -----'------

Cirurgia do Hospital ,ciomrl de Saúde, DR. GUERREIRO DA 13 Sábado (tarde) � Far-

l. A.. P. E, 1'. C. do Rio de Consultas diàriam'ente das FONSECA Informal'o-.eQ �,,{..f!,ia Moderna:_ Rua João
Janeiro H) às 12 horas. Y �

11:',nlú.Médico do Hospital de
.

..- 3as. e 5as. feiras de 15 às
. Especialtsta do Hospital f·'·

'

C Hd d Moderna .Aparelhagem u- eis J4 Domingo - Farmácia.art a e .: ;18 18 horas. 1

DOENÇAS DE SENHOR!\S H' Lâmpada' de-Fenda ..:_ Re- Moderna - Rua João Pin-,
:.;. .

�, "., Atende no
.

ospítal de
'rator '<.:..:..., ;'V�rtometro etc.

- l'ARTOS�OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas. ...,' Y \."'.
• O 1t>ilOr 4'nnlntrsr-é, nes

to.

Cons: Rna-João Pinto n. 16. Consultório: Rua Vito,r ,'''810 x� (I'Sl4:?g·rafla da Ça'� � ('oluná, in�lrm'tt�ti.. io q\lt:
�
j 2(,) Sábado (tarde) '-

das 1600 às 1800 \.f '. I
.'. . 's I

' \}ec3:) .....� Retirada. de COT-' .

d
'

, " ,
_
.nelre es, eS.quma com a -

-

E h· -
' It,·e�,;i!a..

'

i!t,: iementt'.e ét.;J Falmácia Santo Antônio -
ho-rac ,I h M.·· h'

' ,pos • xtran os do Pulmao e f'
'

"'. ',t 3:11.. -a anno..",
,

"WC,18tO:
-

Rua João Pinte. .

Pel·a manhã atende' R.esidência: Travessa t'",sof�go.. .

,

Íliltriamente no IIos-
....

U
..

2
Receita para uso de' Oculos. .t 21 Domingo - Farmácia

pital de Caridade. ru�a�g�02'
-

Consultório - Viscónde JORNAIS Telefont Santc Antônio - Rua João

Residência:
p .. Jé Ouro Preto n. 2 - Altos O Estado .........• ,

3.022

DR VIDAL da Casa Belo Hori�onté). A Gazeta ........•. 2.656
Rua: General Bittencourt • D"

. #d 'f d 3 "'-g

n. 101. CLíNICA DE CRIANÇAS .Residênc.ia - Feli_pe Sch-
.

Ull'lO .a ,ar e' . • • .i.).

.

Ó 1
mldt, 101 - Tel. 1.560. Diário da ManhA , ..

' 2.463

Telefone: 2.692:
' CONSULT RIO -,.l!"e i-'

.

A Verdade 2.0Hi

.

_

I pe
Schní.idt, 38.

.

Imprensa Oficial 2.688

DR. ARMANDO VA-
.

CONSULTAS - Dãs 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS

LÉRIO DE ASSIS . 'IS 6 horas. FONSECÁ De Caridade:
, I " <Provedor) . _ .....

-. MÉDICO -

I RESIDtNCIA -, Crispim CIRURGIÃO DENTlSTA (Portaria) ,

Dos Servi�.:Js de Clínica In- Mira 25. onsu ltório e Résidência: �erêu RamGiI .

f�ntil da .As;sistêncill �uni-' FONE _ 3.165. I'�u� . �ernandô Mach�do,!l' \lilitar , .

clpal e Hospital de Candade: Chlllca Geral - Clrurgla "ão Sebal'tião tCa!iill
CIANICA MÉDICA DE I I ;�ucal Dentaduras - Pontes de Saúd�)

':: Cmi�N9AS E .ADULTOS' DR- ANTÔNIO 'MO- [óveis e fixas. \Ialerilidllde (lnu!or

-� '�õn�ulM�il�_�gl:u:- Nunes I NIZ DE:ARAGAO" �����Ie��?�:á�:e;��l:: Carlos Corr:a ...

'(I.UUDAS t:ft-

Machàdo, 7 - Consultás das exta.feira das 1'0 às 12 ho- GENTES
·15 às�18 _alaras. '

,
'CIRURGIA TREUMATO- 'as, e das 14 às 18 horas. 'orpo de n.lmbt'>iro:il l.313

" 'Residên�ja: Rua,-Mar,eclúll LOGIA D''ls 8,30 às 12 horas aos t'rviço l.uz (f!eda-
:... GbiJ'herme; 5 _;_ Fóne: 3783. Ortopedia ,iLbados.

.

,

"

"_. •.• -, Consultório: Jºão Pinto,
,��--------"-, 18.

farmacias
de Plantão

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

mácia da Fé _ Rua Felipe
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Schmidt. Rua: Deodoro - Caixa Pçstal n. 92 - Telef�ne: 2.212
7. Domingo - Farmácia

da FtS .,- Rua Felipe Sch-

lerá ser alteradã-semprevia
imtcrização dêste Departa-. __......, _

I
n1{'íÜo. I
D'�partamentà de Saúde

, Fública,. 29 de janeiro de
2.03fil 1954,

F'lorianópolis, Domingo, 14 de Fevereiro ele. 1954
�����==��������====�==����'�

.. ��======�
2

...._-_....._1....- _._�.. ."._._....... ..;_. ......_ ......_
.. _---_'_- ------'-----

lndleador '·Profissional

Rio de

- ADVoGADO -

• -L
rmcr,

- Plcrlanôpolls -

Pinto.

27 'Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense

2.814
2.-fJ3f

Rua 'Trajano." .

2$ Domingo - Farmácia
Catv.rinense - Rua Traja-

�.831

no:

<) serviço notU!110 será
efei'Uado pelas _

farmácias,
3.15.

Moderna" Santo Antônio e
I

�üturna situadas às ruas

3.121

roto Pinto e Trajano.
A presente tabela não po-

"li
Luiz Osvaldo d'Acâmpor,'l

-. 19,1 '.

d F
. , .,

-"- Inspetor, e armaClas.

!UO-l
Polícia (Sala C6mls-
sirio) .- .

Polícia (Gab. D�le-
·gado) .

CO�1PANHIAS DE'
.

Causas civeis,,-comerciais,' TP1�N8PORTE
"6ri'minais e tr�balhil!tas .

..-- A'tRrO
Consultas popuíares 'fAC·' •........ ; .

R{ia Nunes Machado, li i.·niieir.).-do Sul �

[)anair .: ; o

I

(esq. Tirqdentes) - sobra- ,\ &ria, , ...

d�' _:_ safa i "', -,'. .

. [_.óide Aéreo .

------------ J�eat ' .

�candinava8 .•... ,.

," .fIOTÊlS
'Lu� .

\farestlc ." .. , .

\ft>tiopol .

1.11' Perta .

C'lcique ..•....... ,

Ct-ntra: .

Estrela .

Ideal , ......•

ES1'Rfl;ITO

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos 'Sábados '

Res.: Bôcâiuva' 135.
Fone: - 2.714.

DR. '. DIB:
'

CHEREM .

.

," .

AD�OqADO
D.R·' I. 'LOBATO

I '

FILHO
ri�eb.ça�- ô� 'ápare'ho respi-
,," .

ratório
,

.'

'II" C 'I .," [;'Arii�g:,!��f�o::D;D'S_ A
" ',: "'L.

eOPL<\ DOS PULMô'ES, .'

-

.

':ei�ur'g.jií do Tófàx .
/ c •

·I<'Qr�pád.o:' ,pela� '::'Faculd�d�:; .; . H A·"g.eA "o'""I'·"a'·
'

.. '"

Na(':onal d.e Medicina, 'l'isió- " "
'.

J.ogisf��.e :T}siocirurgião do
I

, •

Hospital Nerêú Ramós
Curso ue especializ-açãe,pela
S, N: 'l'. Ex-inter'lº e Ex-as
sistente J� Cirurgia do Prof.

lIgo Pinheiro Guimar.ães
(Rio) .

Cuns: Fe_Iipe Scbmidt, 38
- Fone 3801.'

.

ktende em ho-ra marcada'.
R,es: Rua São Jorge 30-

Fone 2395: , .... * " - � ••••

\ --�-
....�

3.700
2:50C
3.553
2.325
2.�02,
-2.33'8
2.500

2.021
2.276
3.H7
1.32t
3"'49,

,

Z.MU ,

&.371 I
�.e5'

'

06
----_."

11cola pí,lilarla
. Adventista\ . -

Publicidade Matrículas Abertas
C.Jrsos:' Primário e A<Í-

missã�. I .

Rua Visconde de Ouro
Caixa Postal, 45

, }_.'}orianópolis
Santa Catarina Preto, 75. '

o J:STADO- '.,
\

UL.TRA SONO
TERAPIA'I

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fA}IEN
ro PARA INFLAMAÇOES E DORES..

TRATAMEN�O SEM OPERACAO .DAS
- . "

DR. GUERREIRO
. �ONSUL'DóRIO - VISCONflll: DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESm:eNCIA' - FELIPE SCHMIDT N. ui

IDA VOLTA

Fpolis Itajaí '

,
Rio $antoJ

12/2 13/2
.

16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

,
-

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

...Te,., .
, . .

• •
... .

Com ist, 1Í�lo� V. S.

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
..,.t.;:; --.-

Age"n'Cl"a· Koa Deodoro e�quina da
.

.

'

• Rua Tenente Sil-veira·

Viagem com segurança
.

'e rapi.dez
80· NOS CONFORTAVEI8 kICRO-ONIBU8 DO·

RAPIDO (SOL-BRASILEIRO»

Kegl ci�s de Ocasião
. A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
'.

,

,
, Lotes de terreno: inch,lsivo uma magnífica Ca

sa de alvenaria, situados á rüa Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaria e uma de madeira

(construção rec�nte)., si1;uadas 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, situado,s na·Avenida �rompowsky,

medindo, cada um, 13 x 50. '

Uma vila de alvenaria na rua Arací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenaria na rua Fernando Machado;
Oito casas de alvenaria na Avenida Mauro Ramo::;

(cinco financiadas pela Caixa Econôin�ca);
Um·1erreno na Avenida Mauro Ramos,' medind"

13,20 x 22,80;'
,

Um magnifico tel;rtnO no Sub-Distrito do Estreito,�
'medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia. '

I
_

.

,

......... <. Ve·nde-seLavando, 'com Sabão I

'iirgen1 EspeCialidade
lã· 'ela:' II,TZIL 111I.DSTBflti_Jolovnle. (lDar,ca registrada)

ecoDo,mize-se· tempo" e dinheir'Q
_:__.__ .. � � /��""__�" __ '_"_�_ .__........� .. _J..

CASA com seis quartos,
sala de' jantaf e

.

copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 hor.as

CASA l\fJSCELANIA distri.

buidora. dos 'Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conseltheiro Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � I, B. N. S. B�
e �. B,enedi1o '

- - I
f;ecebemos e agrad ecc-']

e I'

" nos o seguinte ofício: !
De prdem da 'Mesá Ad-I

munstrativa _
tenho o prazer

Mesqui-' de levar ao conhecimento

de V. S., que a 24 de [anei
Sta. Ceci Lobato Ra- 1'0 p. p., com a presença do

revemo. padre' Agost'nl.o,
Menino Carlos Alber- representante eclesiásl ico

'

to 'Camisão de Oliveira, en- f,,'� t:mpossado a nova Mesa

canto do lar do sr. OSGar l\àpljnistrativa, desta Ir

Oliveira e sua exma. espo- rnandade para o corrente

sa d. Ivete Camisão de Oll- ano, e que ficou assim cons-

I veira; utuida:
_ Menina Tânia Helena Provedor - Irací Ron:ã.)

Garofalis Fialho, ,filho d;.- de Siqueira,
léta do sr. Henrique de " ice-Provedor
Abreu Fialho lVIl·('eiros.
_ Aos aniversariantes as :,'J Secretário

felicitações de O ESTA· H( sa.

DO. 2° Secretário - Ju-audír

BATIZADO: F:{ga.

BSTABQ�"a;
, �g

'NO LAR E NA SOCI�\DADE
•

I

Imprtssáo Audaz

ULMOSIR�U�M-
T Ô n i c o R e 5 p i r a t.á r i O

'OPO'BYL
P R I 5 Ã o o E V E N T R e' -EiGADO

I Sta. Aurora

ta;- Os lABOR�TÓRIOS A•. SAIU! com�nical!.' que, por motivo de férias (oleti�ils;
os seus diversos serYI�OS nao '",nCIGnarao no período de 1-4-1954 a 30-4-1954.
Todavlo, um plantão fi(�ró à disposi�ão dos Srs. Médicos, para a entrega
de a�OSI!QS das espeCl�,dades dos laboratórios.
R A M A RS. A.: - R u a M a I. I) e o d o r o, 5 2 8 - (U R IT I B A

flORIANÓPOLIS

mos;
Ernesto X'avie1' de Souza

Já não quéro, nem devo ouvir a vóz

, Daquela que eu olhei com galhardia
E, que depois zombou, quando eu gemia,
Aos profundos golpes do seu gesto atróz.

I ..

Mais urna Igreja PresbIteriana
-

ne-to Capital
o Presbitério de São i Sobrinho (de São Francis-. Igreja do Estreito, situado

Paulo, da Igreja

presbite-I co)
e Andrelino Nativida-' à Rua Cruz e Souza n? 60,

Él'iCí, I

l"�ana Independente do Bra- de da Costa (de Florianó-
I
uma série, de conferências

,'>11, do qual fazem parte os polis), para ,presidir à so- religiosas, sendo as de Do

Estados de São Paulo, Pa-Ilenidade da organização em mingo e 2a Feira proferidas
'S C'

I
rana e anta; atarína, em I Igreja daquela Congrega- pelo Rev. Dr. Satilas do

Será conduzida à Pia ba- Tesoureiro - Marcos Ms- .

, sua última reunião, realiza- çâo, a qual será levada a Amaral Camargo, e as de
tismal, hoje, na Gruta da ncel Cordeiro. .J 1 id d di

'

-ia naque a Cl a e em las efeito hoje às 10 horas, de- 3a e 4a Feiras, pelo Rev.
Trindade, a graciosa meni- Frocurador-Geral - .Ioáo

do mês de Janeiro findo, vendo ser ordenados, no Palmiro, Andrade.
na Ronílda-Maria, caçula 1'( drc Martins.

resolveu, entre outros as- culto das 20 horas os Prés-' Agradecemos o convite
do distinto casal sr, Ante- Lrocurador da Caridade I

'

* suntos, e considerando o biteros e Diaconos eleitos que recebemos para as so-

• ..' .. . Inio Geraldo Vieira e exma. _.0, Avelino Sabino de sou-

EXperimenta bOle nal família o ilustre aruver-
d M

'

M rl pedido formulado pelos ele- para a nova Igreja.' lenidades acima formula-
I] ., ..,' esposa . aria IJace,,:l za.

' !

ON EGAS
. . saríante, alem J � politico e

V" t d d
.

Cons.. ltores I
mentos que integram a Na oportunidade da pre- mos 'LOtos de felicidades

ALM D A terra, en o como pa l'l- ...

consagrado hístoriador, de-
P it

Congregação da Igreja sença dos dois pastores ha- eclesiasticas a nova Igre-
TEXANA h d

nhos seus rogem ores ., uv ena} Vieira P bi I d d ' I
sernpen an o, atu-ümente, ,iT• • A t .

,I
F I

t
res iteriana n epen en- vera no Temp o da nova ja. .

d O I d
�\:1atelno, sr. n orno er- Manoel Olímpio Ramos

d FI
. '1'

,

c cargo e ra, cr o nos- .

d M d
te e orranopo IS, em

.

o

I' " reira e ace o e SU:l Arí Silva '

so Instituto Hístórico e .
Sub-distrito do Estreito, -. -�-

1 xícara de farinha de
C' 'f' I

exma, esposa d. Ana Kleis .Iuvenal Beda . , !
..eogra ,lCO. dar-lhe organização de

milho
'

I·. , dé
Macedo. Carnpolino Camilo dos

I I
. ' '

As mumeras pl'ovas e greja,
1/2 quilo de carne plCadl-, ti tã t f

Por tão auspicioso acon- Santos

I
simpa la, por ao grd a e e-

nha ' id
.

tecimento as pess':;as amí- .t�lnoldo Meireles
meri e. que seus amigos e

1 cebola ralada (peque- .. ·d _ gas serão recepcionadas na Silvio Wolff da Custa

I
"dnllra ores P' (�t.JUiO, nos

na) .
resídência da Encantadora

<'SSOClamos.

1/4 de xícara de

,salsal. l'.1:ENIl'TO R(JI\ALDO A.
Ronilda-Maria, sendo-lhes

p.cada V!:l:IHA
ofereclda uma lauta mesa

l ovo de finos doces e guaranás.
O ls ; iIr, nosso presado f1 pitada de sal A'

O ESTADO apresenta e-

-onterrâr.ec .sr, ntõnío ", it
-

1t"l colher das de chá de .' ld f" "lCI açoes.

mangericão (picadinho) �:era. o \ terra 0..;5';':;; exma. I HOSPEDES ILUSTRES: I;, c�COSél d Maria Macedo
FI" I' l' d(Banha (para fritar)

•

orianopo IS vospe c,
\ ieira, amanheceu enga- d d t t R

.' , , es e an e-on em, -os

eVS'jl:mHd.o: f,estlvamerne,.come, D 'S' 'I dAI C
.

. .', r. ahas o mata <"1-
. !1(irand.., o setulIO ar·.:versD IPI' 1 A. .nargo e a mIro (f' n-·.
'. ,o."nata :,:t:i'Y cU! 'ffeii primo, ,

.d' de p.
--

't --

--

1
.

I ' '. ':.:
d

• n ,',N' 'I O I I a , as OI es Las gl e .'

",enlto �. " !\.D .

I' p. b'''' T d
. Jas res lterwna .. f, epE:-:l-

Nesta oportu!11dade o ga- ,

t d C'� 't'b' S-. (lEn e . e UrI 1 a e a·:,
:ante H lllalJo c/rrecerá F

'

1 S 1 t'ranClSCO (O U; res�c 1
na resia ·ncia de "ues geni-

Pois das falas trocadas entre nós,
Nos dias de primicias, quem diria

Que um grande aféto assim depois
Um destroçar tão trágico e velóz?

teria
Eno

Tenho eu ficado na impressão audaz
De ter volvido aos tempos de rapaz,
Quando às vezes, caçando um passarinho,

Trazia-o com a maior satisfação,
E, êle, depois, fugindo-me da' mão
Deixava-me a chorar pelo caminho ...

Fevereiro de 1954
(Inédito Especial para O ESTADO)

Ingredientes:

Consequentemente foi Idesignada uma comissão

composta dos Revs Dr. Sa-
Raimundo Domingos Vi- .

,

,.tílas
do Amaral Camargo

,
(de Curitiba), Palmiro de

Suplentes
T _' ,. ,

Andrade (de São Francis-
.JÚll0 Leocádio da Conccl-

d·S 1) J H 1co
-

o u e onas o an-

cão da de Oliveira (de Floria
Alvaro Máximo d'2 Oli-

nópolis) , bem como os

Presbiteros Gervásio Luz

eira

ESPANTA
AS MÕSCAS E

REFRESCA
'o AMBIENTE

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

veira

Antônio Agenor Pe!·t'il'a
Aquino Lima

J,'�o ,Cilpistrano Ca ,:àow. I

.kª_D �����T��nJi�,1, __ ,

' I

L rband Mário Ramos
Fdix Francisco Luiz

Indispensável nos bares,
padarias, confeitarias,
açougues. casas de carne,
restauran tes. e indústrias
-,onde não pOde haver
mascas. _.

Maneira de Fazer:

1 - Ponha, 1/2_ xíc_ar.à de

f,
)
r--c-

, hJuga-, Ulna- de aIVenall,'1.
.ita t, rua 14 de Julho' n.

58,), no pôrto marítimo d�

l':<;lrdto, 'com uma saia de
,

"if';t3, sala de jantar, v·ara,1-
-.ta, ampla cosinha, 11', ,js

qua'.:tos e um quarto p H,1

empregada no sótão, sanitá
,ia completa com chuveir·'.),
)�l)3 e luz com abundâ'1cl3,

1\. tr-atar, no mesmo l,o:�a1.

farin11a dê milho num' pra
to fundo. Deixe de lado "Llt.Lj"Aproveito 9 ensejo ?ar,�aguardandg a fase nO 3, da
reçeita.

2 - Misture a carne pi
cadinha, o restante da fa-

eXp"tssar a V, S os p,' 1tf 3-

tos de alta estir:'la e gr;'nd,'

Ventilador d e teto, de pequenas
dimensões, considerável potên.
ela e baixo co.,sumo de energia.

·llÜ� ,

CIA. IIL1LLA" iL{;,��� DE MÁQUINAS
• IKDÚSTRIA E COMhclO

Fundada em 1918

rúa Piral!ninga. 1037 - Caixa Postal 231 __ Slo Paul.

','amcnte.
búmero' Os ilustres visitantes a-
Jruta me-

f
• • •

,
' 'iUl VIeram deslgn&dos pe':

.:,a de dof"�'�' " l' l:..;� ;,�nas. : P b't" d S- P"

I 'o res I erIO e ao au-
O EST\I)') rorresenta . .

, " � '. , 110 afIm de mtegrarem a co·
:(:hcItac.)'!'l �Á,:"1S1vas a ,-

d' .

; "
ffilssao que evera orgam-

,�xma. ,anll ,la I; ,.,

FAZEM' A�03, HOJE: ;oa�,_ em �re�a: a L-ongre-

_ Ten. Cél. Américo
j;'açao do vlsmho sub-dis
trito de Estreito, como no

Silveira d'Avila, da Res�r-
ticiamos em outro local.

'la da Polícia Militar; O ESTADO apreseri�a
- Cél. Manoel Antunes --

, boas vindas aos ilustres sa-
Stdanes, residente em dceI' otes, de�ejando-Ihes fe-
Campos Novos,; liz estada em a_ no�,sa ca-
- Sr. Kosmos' Apostolos pital.

10 alto comércio local; NASCIMENTO:
- Sma, Margarida Sch-

'o.·es, a'l_' sc·us

migui.1h�s l�n'<'
8pIfSO.
t"ico Rosa - 1° S.=·!_'ett.

'rir.
rinha de milho, à cebola, a

salsa, o ôvo, o sal e o man
I

gericão. Mexa bem, mistu-
rando, com um' garfo.

3 - Forme 24 pequenas
bolas de carne; passe-as na

farinha de milho que ficou
no prato f�ncÍo.

4 - Frite as almôndegas
em gordura quente, por

cinco minutos. Não se es

queça de virar as almônde�

g�s para que fiquem tosta

das de todos 'os·, lados.
(APtA)

viu a luz quinta-feira úli.i
ma

.

na Maternidade "D ...

Carlos Corrêa", oe que vei0

enriqueceI' o lar do nos '-'o

eE:timado conterrâneo' sr,

Ivo de Castro Gandra, ze,

loso funcionário da Direto

ria de Estradas de Roda

gem e de sua eXln'a. esposa
d, Zélia O. Gandra, ao�

'quais enviamos os nossos

Cléia Lourdes é o nome
t
f€·speitosos • cumprimento,>

que, receberá na pia batis-
I
por tão grato acontecimen,

{vlal a robusta garotinha que to,

Arco-Artusl SI.1

, Loteria d'o E'stado

llidt;
- Sra. Laura Pereira

ANIVERSARIOS:
rom('s;

_

- Sta. Dirce Orfga Li

:wcki;
MINISTRO OSVALDO

ARANHA
A data de hoje assinala a

ào aniversário natalício do
dr. Osvaldo' Aranha, �ma
das figuras, desb�adas no

('enário politico nacional.
l'xercendo alta" funções
�cm atuação marcadas e

,
.

Lempre honrand;-, e elevan-
'do o nome e as tl'adi�ões da
nossa Pátria, .

Por tão grata deméride
o sr. Ministro OsV'.'aldo A

ranha ver-se-á cc ,cado de

carinhosas ma.\1ifestações
de apreço por parte de seus

amigos e admin'lores.

Sta. Véra Regina
Sant'Ana;
- menina' Véra-Lúcla,

i'ilhinha do sr. Joso Pie
troski.

FAZEM ANOS, A'.vIA.NHÃ
- Sr. Afonso Thompseü:
- Sr. Manoel d� Freitds

Cardoso;
Sr. Enéas Gonçalves; OA llOl "B S 2 '500 00· POR MEl PAGA]\,IENTO DE 200 MIL CRUZEIROS .. NA AGÊNCIA DE JOINVILE.

Sr. Vitor Klappoth;
., II t. ., ,'''Fotografia tiradd na Agê riC'Ía da�Loteria do Estado na cidade de Joinville,
. Ambos os sexos. Em seu próprio domicilio e

Snra. Ondina
,
Vieira h 1 b I d 'd quando do pagamento do ,prêm,!o de duzentos mil cruzeiros, bilhete 8.846, ex-

o
nas oras· �vres. A so uta 'serie a e, Peçam am-

Caroso, esposa do 1° Sgt
1

pIas ihformacões a "COMERCIAL GERLYS"
'

tração de 28 de Janeiro pp., qu(' coube aos srs. Est lcio Silvestre 'Furtado e

Acelino Assonipo Cardoso, Agência Postal Jabaquara - São Paulo. Franc!sco Borges, Operár ;os, residentes naquela cid de!.:.

do 14<) B,C., e pessôa mui- j
--------------------------�--

to relacionada nesia Capi-' .AVENTURAS 00
tal;

I

Snra. Marieta Cardo-
se Buck, funcionária do'

I) D,E,R.;
- St�. Shirley Menegil-

, I

da Rocha;
- 5ta.

•

,ZE-MUTRETA.....

f,

.

DEPUTADO 03WALDO
BULCÃO V{ANA

Transcorre, amr.nhã
':niversário natalfdo do
r, osso pi'esado :;0":+errâl",eo
:>l'. dr. Oswaldo Bul(,ão Via, Eug�nia Maria

CI'�T .

h
I,

ela- l'reZln a

. \
Antonieta

I

Madaloni;
__; Sta.

na, deputado à Assembléia
I egislativa, elei�o :;o-b a le

kenda da U.D.:.J'., e advo
[:hdo no fóro loc'.ll..

Barbosa;
- Sta, Maria

Des�endente ,de tradicio·' de Oliveira;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O '-]jj s t a d
(Q,,,..tt...:.ol,.(a-. �.afta� �f CO

O .Avaí não pára. En- JOGARÃO NESTA eAPITAL, :\' NOITE, O Avaí sabe que é preci- .Avaí. Este ano o alvi-anil tistas que o clube de. Saul
,
Carlos Renaux, o categori-

quanto todos os seus co-ir; AVAl E CARios RENAUX, O VENCEDOR
I
so conservar-se firme para ii nfrentou quatro poderosos e Bráulio vai desca�sar' a- I

zado ve�cedor da seleção
mãos da Capital' perrnane- DO SELECIONADO GAUCHO' salvar o foot-ball floriano- ".dversários, saindo derrota- gorá. Já na próxima quar-. gaucha de futebol que do-

CqJ11 há meses na mais com- politano, cuja situação não "do dfante.. de . todos: 5xO rr.ingo passado voltou a vén-

ple ta e prejudicial inativi- bons espetáculos futebolísti- rotas, em número de qua- é' nada consoladora. Encer- frente ao Caxias e 7xO fren- ta-feira estará proporcio- cer a: seleção paranaense,

dade, o glorioso grêmio al- coso Com Dirceu Gomes no tro no corrente ano, com rados seus cdmpl"Omissos no te ao América, em Joinvi- nando aos afeiçoados do diminaI;do-a da dispu..!_a do

vi-celeste prossegue, brin- Departamento de Futebol o .um :dEficit de 18 tentos. não super da capital brilhante-11e: 6x�, frente _

ao ,Paysa�-I esporte da: multidõ�s um certame naciónal.
dando os' aficionados com Avaí não descansa. As cler-' o abatem moralmente.

.

mente,�encido pel�s rapa-. �u, em Brus�ue; � 5X.3 d.l-I novo espetaculo noturn� de

"

Vamos aguardar a sens��
zes da Jaqueta alvi-celeste, I

ante do Olaria, na peleja cional pugna que desde ja

---,--� assistimos a, uma se�ie de' �Usputada quarta-feira últi- envergadura, no qual os
I
está despertando desusado

Te'fIAI-R'a hOJ-a O -Estadu I' Ih. Vftite"íibal
amistosos onde pontificou o lJl�ã:est�e�::�a�s despor- ,�::z;�:;eas��q�::;ã� �;����'I �:���!:��o no� meios lute-_

.

'..
.

II: .• ·1 ,U_li; .. Dl 1 -��::el pr;:�:I�:iOpel��t��� _ _,

/,

.,....... _

O Cornpeonato- Estadual
'

Participam do Campeo- Veio o certame do Estado e ,� .

/

rle Voleiool Masculino, Fe- 10 jogo Lira x Icaraí "ver-I nato os "si;t" dos clubes-Li- quatro pelejas disputou o

8 I
� IACÉFALA A

'n-inino é Juvenil, promovi- 'a.l�·· v(':,ce�o� .do jogo c-«. j a 'I'enis Clube e. Doze d(� tri-campeão ilhéu, vencen-'.· �. a.o" F. A. S. C. -

do pela Federação Atlética zeiro x Olímpico. Agosto, desta Capital;

SU-I
(lo duas, empatando uma e -. • 'W' . Segundo soubemos, a F.�- /

Catne.ner.se, foí iniciado on- FEMlNINO - Sociedade ciedade Ginástica e Cruzei- perdendo outra. Após a
..

.
."\. derpçZ,o Aquática de Sant�' "-

tem, ,;:; cidade de Joinville, Gj.n{,st�c0 x Bandeirante. rC_-2J Sul, .d� Joi�vil.le; Ica- disputa .do título máximo "TL.HiIiJEIO "SALVADOR" I 5 -� 'Ido Seguro com vLl Catarina encontra-se acéfa-
devendo encerra-se hoje á li'li\.:sCULINO - Vence- :-dl,.1e Itajaí; Olímpico, de. que merecidainente voltou vitórias la" pois mais demissões S<;O
tai de cem o seguinte. pro- dor ,�') jOg? ?ruz:;iro x Blumenau; Bandeiral�te: -le

f
ás mãos do Clube Atlético I Firme da lidemnça do o 6 - T:io da Ilha ri Trio verificaram entre as q��is

grama: Bandeirante versus

ven", Brusque,
. e Baependí, de Carlos Renaux, de Brusque, 'l'1'io Fantasma :- Cantidic> Caveira com 8 vitórias a do sr, Humbe-rto D'Alas-

JlJVE�JL Vencedor ceder _do jogo Lirax Icaraí, ·.J�aguf do Sul. J r.ovos amistosos realizou o I ameaçando Egon no indit"i-· 7 -- Trio Caçula com 1 dr- que semanas atraz assu-

, , , -,
,

. dual, vitória. mira as redeas da entidade
-----

) .No Individual após' 240 com a demissão do sr, E�\.-

No pro'x'l'mo' m'eA.,' O .,I·DI·C· '·0' 'd·o.', C�I.. p,�o.nl}lo.' .C.. I·fad.l·no' ".

'Terminando ontem a noi- bólas jogadas a classifícáção rico Hosterno.

1J� .II. . OJ
. ,

' te a quinta "rodada do Tor- cos bolonistas é a seguinte: 0:3 {micos que não se de- r

Há dias tivemos -contacto E' O que cogita a entidade controladora do I
dr- F_:sta lo devam ser efe- ueio Salvador, que está sen- 1 -"- Egon com 1725 pon- n.itiram foram os srs. João

id t d F CF·' do realizado nus Canchas h< ZCIl1Cl' ,;:: Sadi Berber, 2 .. )com o pl'eSl en e a '

.. <.
_ Ioot-ballem S�;uita,CJltarina ' tuados no mesmo ano e não .. 'v,�.

vereador Osni Mello, que de um ano para outro.
da �oc. Carn. Granadeiros 2 --- Cantidído com 1724 Secretário earquivista, res-'

_110S revelou estar propen-' d' t' Ih 'r t de poucos dl'as da I!ha., ficou sendo a se- llontos p�ctiv[lmente.
(,aiS, na segun a qUlnzen'l _quan o ",ntes me or, visto _ I."n 10

,'-.0 a f"�-,zi"'r l'nl·cl·ar·o Call11peo.' ,.

AdI d d t
-

'd 1 (1'lin1(.> a' classificação' dó" 3 - Ivo COl� 1714 pontos I
Como' vai ser, srs. do re-

- - � do proxlIDo me'> e luarço. que os ;'esu ta os " ano es ara0 reunI os· os c u-"
-

-

ndo Citadino de Pl'ofisslo- .'\ idéia é excelente, �.ois 1�,1ssado, cujo certame foi ces Ja Capital e mais o Im-

,:l\!OS:
-

4 - EUl'iClJ com 1701 p. rr:o bal'liga-verde?

�. !l;id�do iedo, também, fc- bituba, pW'a tratar do as-
/

.)

,

_

5 - Pac,lu com 1660 p.
O LEITOR SABIA�.;____ o --,..----------------

Ih' ',. , d't d
1 - '1\io Fantasma com 6 - Vad,) e Môa com'. "..

< .. :m .os me ores pOSSlvelS. sunlCJ, <lere I an o-se que
( .'

'
.

. .. que do ano de 1923 a

CANCELA'DA A EXCURS
-

O () M
�

.

d
'
.. -

I t I 'd' t'
.

ô t
1J VI,Ol'JaS 1597 ponto,;

. .',; ; A D FLU 1- .:Jo.mos
r: opuuuo que os a. 1 ela, era o apolO e· Oe -,'

1'596 1953 foram realizados
.

-
.

-_ ..., _ 'l"'io 3 Mosqueteiros 7 - Zigomar com
Vlll-

NENSE A�-EUROPA: �)mpe.matos da cidade e 'cios.
.

�.
.

.

te e um cam.peonato brasi-
. com 18 vitórüis pontos. -..

3 -'- Trio 2 Aze!'i e 1 Co- 8 __ HearigLe com 1561
1e:1'os oficiais, como cam-

l;in[::i' '(,OiU 15 vitórias -

pontos. p.eões ps seguintes Estados:

·1 - Trio de O�rõ 'C'0l� 9 _!:'. Môa,f'clü1529 pontos ,]'923 - S. Pau}_o (APEA)
13 vitórias 10 _ DanL� com 1525 p.

]924 _. D. Federal. (Amea)
J925 .� D. Federal (Amea)
]926 - S. Paulo (Apea)
] 927 - D. lfederal (Amea)
�928 - D. Federal (Amea)
1929 - S. Paulo (Apea)
1931 - D. Federal (Ainea)

o 1934 ,_ Bahia (Lbqt)
1935 - D. Federa,! (Fmd)

I 1936 - S. Paulo (Fpf)'
----_;_-----------�------ � 1938 - D. Federal (Lfrj)

1939 � D. Federal (Lfrj)"
1940 -:- D. Feder_al (Lrfj)
-1941 - S. Paulo (Fpf)
1942 - S. Paulo (Fpf)
1943 - D. Federal (Fmf)-
1944 - D. Fe.deral (Fmf),
1946 - D. Federaí (Fmf)
1950 - D. F�deral (Fmf)
'1952 - S. Paulo (Fpf)

Motivo: falta de arqueiro .
.

I A' TORCIDA RUBRO-NEGRA DE
RIO, 13 (V. -A.) A de seus grandes arqu�iro.s. .

_ FLORIANO'POLIS_,. ,

contusã; <'de,' Castilho e a Por isso meslllO, o Con-
. .

_I

C(;llsequent� convocação de ,€lho Diretor do Grêmio Presl.ação de c()�üas da .,uhe ição popular levania:' __'_ ,,_._ _

Veludo para a seleção-n'a- das Laranjeiras resolveu)a parél_Ui)meDageai' o CLUf1'E, ,PE, JREGATAS DO. ,

ciünal criou um_grande pro- ,mtem caficelar a excursão i'LAMENGO, p;la conquista do títul�< de campeão' �e ,OsfJar não virá··para o"-lvai
l,;enla para o F.luminense, rjue tinha programad pa à" uct-boal de 195;J. "

� ,o r
,

�, ,
' ",

�
, I Propala-se que o zaguei- no Avaí, visto ter assinado

que de um mo!nentq para ,"ste ano, em·.palses da Eu- "

:
-, .

RECEITA 1"0 Oscar do Grêmio Es-. .

UUÜ'O . via-se assim privado ropa.
"" ',;';

L,' .

_ vantaJoso contrato com

portivo Araranguaens�, nao
em

. podeI mais ingressará este ano Anl.érica de Joinville.
I

AS NOVAS REFORMAS no ESTA'DIO

,

.

DA F. C. F. ['a"Qual't.�deira última, mo-: bt"1l1, dar.do um novo aspéc
tn;:ntos antes do início do I v; ao estádio.
interest;-;dual Olaria x Ava{,. \ Is alambrados já se en�

o sr. o."'ni Mello, esforçado'( cont!'am naquela praça de

presidellte da F. C. F., le- e:;portes e serão colocados
vou-nl)� a visitar as obra!,? P')� �d('s .dias..
-.lo 110VO e_ moderno v�tiá- Inf_91111cu-nos o sr: OSUI
rio 'l.ie 'ei'-tá sendo construi· 1\11e110 �,er pensamento da-F.
do no estádio da rua 130.·C ·F.' inaugurar' as novas

caiuva f' qUe oferecerá' aos refvrmaE. do estádio dentrr) MINAS X GOIÁS
1,:>gac'o)l't's todo o coflÍorb de 15 à'as, com um espetá- Um único jogo será r.._eali
que :'e f�z necessário. Tam� '!ulo de tarasproporções no :lado'hoje em prosseguimen-

x b"'m tez-nos ver as provi- qual será .apresentado ao' to ao Campeonato Brasilei-
x ciên�ias para reparo do gra- púl:úf.!o lil11 grande clube'd.) I 1'0 <1.:: Futebcl. 'Serão adver-'

.

- �ezé Mor�i�a ontem começou, a fazer as reco- �ado 'cue se encontra em Rio. '

_'

I E;,;:,;O� os conjuntos repre-
menclaçõf!s .

aos cracks, Quando -chegou a vez de Didi,

I d: .

-' .', .' 'I '

Z
' 1 t' d 1 "Q t'

A • -

f" ., Cjn ,( ces plecallas, sa vo g

t !':cn.ta'tivo,.S d. e,. lV.nn,.. as Gerais
.' eze ac ver lU e onge: ,�t(m o a, v�,c.e, que nao tque,

.

�
:

com, simdades da velha. _. " " gral11l;l ue se d s�l1.volv�u Va]JyJ�_ .�r:uardªr! s. 'U� i��,. em ,GoiânJ�.
_.,,_-<-'" ",... .. _' �'_".' _ ._� ,._. ' __

, _" .. _, � '.
_ _, . _:d- __ ._0. ., ..•

..
'

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

•

U R.U·R,US·E RV A ND O
ZE' DO MENGO

-DizerÍj todos, qlle em futibol'não há lógica. Não
é tanto' assim. Se o Êsportiv? de Luqu,enho perdeu pa- J
ra o Fluminense de 8x1, nem 'por isso perõeu para °

,_Norkoping, pois venceu por 1xO. E o Fluminense, logi- .

camente, acabou perdendo para o esquadrão sueco.

Quando o Mengo passou {Ye la Suecia o Norkoping de�
safioll-o e levOU uma lavagem de 6x1, lá nos seús do-
-minios. Nisso a LOGICA não met� a cara. O que faltou
foi classe para o Flu, não ,ácha seu Evaldó?

,

x x

x· ,

, - Contam os jornais cariocas, que o diretor da em

baixada do Cruzeiro, que esteve fazendo uns jogos na
Europa, disse que lá o' frio é' tanto,�que o. goleiro de 5"
em 5 mts. tomava um caHce de cognac para eSCJ'l.tenta1�. i·

. Daí a razão de alguns jogos dísp�utados no "Velho Mun
do", começarem equilibrados e· acabarem de 10 x 9.:..

x x

x

- Estão dizendo, por isso, que o Didi, se n�s passar
mos nàs eliminatórias, quer ser o golQi'ro do seleciona
do Brasileiro. Porque, ainda eu não urubuservei ...
Será �ó pelô cognac?

x x

x

Dizem que dianté da d�claração do presidente
do Cruzeiro, muita gente anda querendo ser goleiro 'na

Europa, cin "seu" Robson? ..

x x

-x

.
Lendo o' informativo_sôbre o treino da seleção,

resolvi, transcrever 3 dos 4 gols marcados contra o Tor
res Homem: Carlyle atira bem, mas fraco, no canto di-

.
reito da meta de Osvaldo; não tendo'o "colored" arquêi1'o
se esforçado para pegar a redonda. Walter após passar
por um contrário, chutou em cima de Osvaldo, que só
mente olhou o couro. Rodrigues corre pela pontá e cen

tra, tendo a bola batido (viu bem "seu" Ivo? BATIDO)
em Carlyle e indo ao fundo das rêdes, não tendo Os
valdo se' empregado no lance... Era ° dever de Zezé,
oferecer-lhe um sofá-cama e uma limonada para 'êle
descansar ...

x

\ <,

Anecadaeão pu' 1l1Ttrmédio das listas
dos Srs.:

"

Cr$
Milton' Leite da Costa 1.912,00
Otaviano Botelho '. . .. 1.115,00
Argemiro Coelho "'" . . . . . .. 551,00'
Mário Bastos 380,00
Jõão Andrade '. . . . . . . . . . . .. 315,00
Fe1in�o Bastos � . : . . . . . .. 200,00
Fúlvio Vieira .. ; :....... 150,00
Luiz Polli ': 80,00
Laerte Povoas

..:. '. 40,00

QUEREM A VOLTA -DE NIZETA
, Ao 'clue a !l0ssa reporta-,

tl'a1<' Ao que tudo indi9a,

I �;(-;'n, <'��:lIrou a diretoria d'.) ,Ni'leta (.cn�ord�rá, continu
Av,:u Vt'!11 de fazer nova a�)(I,'1. a:-;Slm, a frente '.lo

I
propnsta ao ·técnico Nizeta plành,j' (é'.zzurra" por ma;<,

\ ,

para a reforma do seu con· uma temporada.
. ,

./

4.745,00
DESPESA PIANOSKI PARA O CAXIAS Rerumc: O Distr'ito Fe

;.; J' .da um jornal de tulal' ('.1 seleção d�. Para�� 11 deral levantou 13< campeo
.

emitiaa que -o arqueiro está �enda prete�dldo pe·;) natos; São Paulo 7 e Bl-
Piarw-'\'sld, _várias vezes ti- Caxia;;, de Joinville. \ 'hia 1 ?-

Cr$
Pago pela aquisição de um Bronze 3.100,00
Despesas de remessa .- .. :........ 147,10
Contribuição à campanha nacional

promovida' pt: lo Jornal "Tri
buna

.

da Imprensa'.', para a

aquisição de um pr'esente do
Técnico Campeão 1.400,00

Despesas de expediente _, " 93,90
CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ,

CHILE X PARAGUAI
O primeiro encontro eli'

minatório da zona sul-ame
ricana pela Taça do Mundo.

.

ó:erá disputado hoje em As·
ASSEMBLE'IA GERAL

4.745,00
;; Flol'ian6polis, 4 de feverel-ro de 1954.

.

A COMISSAU
/ CONVOCACÃO

De ordem qo sr. ,Presidente, ficam convocados, de

I
conformidàde com os Estatutos em vigor todos os S1'S•.

associados para comparecerem a Asserhbh�ia Geral. a

ser realizada na próxima, quarta-feira,. dia 17 às 20 ho·
ná sede social, com a seguinte ordem do Dia: go no domingo seguinte"

a) '- Apresentação do relatório da administra- dia 21, quando' será conh3-
cão e contas do' exercício de 1953; cido o adversário do Bra-

h) .....:. El�ição e posse dartova Direto�ia para o
sil

corrente ano.

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

são realisada meia hora após," com qualquer numero.

Fl�rianópolis, 8 de fevereiro de 1953,
.

.

,

Moacir Iguatemy da Silveira
1.0 Secretário

'3unç�o, entre as seleções
·paraguaia e chilena. O se�
gundo jogo entre os dois

,

países terá lugar em Santb-

.
-

--�------------.-----

OLARIA X HEReI
LIO LUZ
A (!'q!1adra do Olaria A-

t�éti;» Clube, do Rio, fará,
hoj€, /W;1 despedida dos-

-----.---------

I Gramados do sul do país,

BOTAFOGO X CLU- lj�gar:du I�a cidade de_Tuba-
f rao, tl'.�n�.e ao campeao 10-

BE DO REMO .

câl, o Hercílio Luz.
Em Belém do Pará joga-

VASCO X,PUEBLA,
O Vasco da Garria devc:'á

(!}"tn'ar hoje na Cidade do

rá hoje a equipe carioca d)

Botafogo que' terá por Spal'
ring o esquadr�o do Clube

,do Remo, campeão paraen- Mi:>. ico, enfrentando o for-

.Fe. te _tirr·e do Puebla,. local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B. AIRES - (APLA) - Indicarei os êrros de es- sa à sapiencía do primeiro
Abrí um jornal humorístí- tratégia contra, os quais curso). Ej_nalmente, vem o

co ou a pagina tida. como cumpre acautelar-se: inspetor (Descrição do fí-

humorística de um jornal 1° - Nunca se apresen- sico, da roupa, dos=tido como sério! Observei te a si mesmo como preta- dêsse austero _

funcionário

.as figuras durante alguns gonista de 'uma anedota, do ministério). O inspetor Imeses ou em diversos jor- nem a autentique dizendo se dirige ao acaso a um dos
"

nais! O advogado a agitar a ter' sido .testemunha dos pequ;nos; (�escrição do

ti-Itoga para defender a ino- fatos. Pode acontecer 'que po deste último}, ,

cência do degenerado que alguem a tenha' lido numa -

/Vejamos! Como' te '

está· no cárcere; o cirugião recopilação de anedotas do chamas? - "Pedro Gonçal-Iinclinado sôbre -o ventre a- século ,XVIII, quando es- vez" - responde o garoto"
berto do paciente; o avô tavam em moda os livros "Muito bem, Pedro' Gon

caduco em sua poltrona; o de "ANAS", isto' é, de ane- çalvez.> sabes dizer-me
� general de terríveis bigo- dotas. E nem sequer naque- quem é o salvador do mun

des, imobilizado por uma la época eram inéditas, por- do? "Pedro Gonçalves
atadura no pé que denuncia que é fácil encontrá�las torna-se vermelho, torna

fi gôta; dois cavalheiros ele- quase idênticas numa co- 'se pálido, e responde: "Na

gantes que conversam; dois média de Plauto ou de Te- poleão". O diretor, então,
cach.orros a trocar confídên- rêncio, ou nós livros dos se dirige a outro: "Como

cias indiscretas debaixo de "Sofistas" do grego Ateneu, te chamas?" "Paulo" -

uma mesa; o afogado ao {ue viveu no século III' "Muito bem, Paulo, e tu,
qual a multidão faz reco- da Era Cristã, ou, sem re- sabes quem é "0 salvador

mendações derradeiras; ,os
.

troceder tanto, no "Dicio- do mundo?" O aluno lançá
dois acrobatas projetados nário das Anedotas", de olhadelas desesperadas .aos

rIO vácuo do circo em dire- Ferdinando Palazzi. companheiros e por fim

cão ao trapézio inalcançá- 2° - Não faça preâmbu- r-esponde: '''G a r i b a I di".

vel; a mulher- .. repugnante los muito longos, nem des- (Nessa 'altura, o mau nar

que se volta para lançar criçôes do lugar, nem do 'rador, sem dar-se conta

um juizo' desapiedada so- tipo dos interlocutores. O que o auditório já compren,.
bre a jovem cheia de bele- 'princípio ativo", como dl- deu, com êsses

-,

exemplos,
za; a datilografa sôbre os zem 'os farmacêjitícos, de. 'lue Fernando, Nereu, Cla
joelhos do chefe; a mulher uma anedota está integra- -a, Rosinha, Pafúncio e

exuberante, tipo contralto mente nas frases, e o "ex� Claúdio responderão Lin
dramática,

'

e

.

o marido I hi- cipiente"f pata seguir usan- coln, Carlos Magno, Cris
poplástico, astênico, micro- ::10 o jargão do farrnacêutí- tovã� Colombo, Alexandre
esplêndido e 'desnutrido., ::0, é inútil., ) Grande, Luiz XV e Joa
, Os personagens são qua- 3° - Não se pêrca numa �na D'Are, estende-se em

'5
. se invariavelmente os mes- série de exemplificações. exemplificações. Quando

� mos. O que se explica; se Se for preciso dizer que chega ao final, o auditório
.. � :;'Oi - �

.as situações dratnáticas'''':'' - ima senhora 'sái num auto-
-

está cansado, . �,
•.

'�omo disseram Gozzi, Goe- móvel elegante, cumpre ex- O bom narrador 'conta

the e Polti - são 34 ou 36 olicar simplesmente "um Clssim: ..

em todo caso não chegam automóvel elegante", ou - Um inspetor escolar F' d
'.

'_. .

d
... -

I' M'
. •

<a 40 - por que- deveriam um Cadilac. Os maus nar- »ergunta: "Qu� foi o sal-'
..
e -

er�ça� ··as". '.
81S

EN �ais �u�erosas as' :i-,radores dizem: .Um 'Caddi- .vador sdo !mímdo'?". "Gari- Aseccíccões RuraIS' .

ra,mtuações cômicas? Se �ao ,lac, ou um Lmcol!:, u� baldi", responde um peque-

precisassem dar ao leitor Mercedes, \)U um .... Nao no; "Napoleão", responde
dã d 1 (b" d f b CONSELHO TE'CNICO mo; 12 (V.A.)' N(I ,;kiro anrfs.enta o total de

a ilusão de. variedade, os se ao conta e que, pe o Qutro' E asta.). Desola o Em o ício que rece emos, .'
'

. ..

jornais 'poderiam utilizar, menos um dos seus ouvin- 'ela insuficiente. preparo datado de 10 do corrente,
mts de janeiro houve uma

("� 4'690196957'- t'" .

d d
.

I
_

d
.·]'0

.

. .� . ;),00 eon Ta

Ih 1
.

h 1" d d
_

dA' D L F te B t
I «tira a e, círcu açao tO

(' .• '
,

perfeitamente, os ve os c

i-I
tes, ansioso por con ecer 'e IglOS0 os pequenos, o a Fe eraçao as ssocia-

1
1'. auro oi' es us a-

r.;.,.. 101138236' , I
'�, S 47.002.407.811,00 no

chês.
.'

.

o final, ao segundo exemplo 'tmcionál'io repete a per- ções Rurais deste Estado,' manti
�., é' •

._ ,00, com ,) -, ,

(lue o meio cir'culante bra- .. '..'S :mtel'ipl'.
'

,O que muda - quando, tem uma reação. impercepí- \{unta a outro, que estava nos comunica que a 20 de I Dr. Felix Schaefer
Imuda! - é o que está es-I vel que quer dizer: "Já 1eio oculto entre �eus I Janeiro ultimo, em Assem- Dr. Horta ,Barb�sa

critQ debaixo. São. dois
j
compreendí, um �uto elE;- �ompanheiros: "Quem foi

I
bléia Geral Ordinária, foi Dr. Irapuan Campello

compassos de diálogo; qua-' gadte, continui e termine I o salvador do mundo?" - eleita a nova Diretoria, Bessa
-

tro, no máx�mo. A

.

I a anédota".. . "�osso ,�enho� Jesus cris-I sendo empossa�a. a 27 �o .

Dr. Afonso M. C� da Vei-

Essa breVIdade, esse cul- °
- ObtIdo o efeIto de to - ��ravo', exclama o cOITEnte, e que flCou assuu ga -

to à síntese, é umá lição ' hil�ridade, não o repita no inspetor.·- "Como' te cha- constituida para o. período
para aquêles que contam

I
final, como fazem os bar- mas?" -·"Chamo-me: A- Je 1954/1956. I, CONSELHO ,FISCAL

anedotas. Isto é: para to� beiros. braão Israel Levi".

:::� ��:!�!::: :��!:�te� hu�:o�;s::: o:;:v:e;i:Jeit: co: :-n�:���oo��d:�:i:� DIRETORIA

I _ �:�.J;eérc�:i:t��:�;:ra
que serve para brilhar- a caso, adicionado comicida- neclo_�a, é preciso calar-se e Presidente - Dr. Clodo- j Sr. Ernesto Mayer
exp�nsas de Um anommo, de no gesto ou na voz; não tomar o tom de seriedade, rico Moreira

toni-fícar uma conversa lan-I obtend_o êxit; na, primeira ( e .quan�o :-: o inevitável - 1� Vice Presidente - Dr.

guescente, demonstrar com vez, nao o obtera na se- outro mdlvlduo contar a João Demar�a Cavallazi

uma anedota os fundamen-' .c,;unda; significa que o au_.1 sua, cumpra escutá-lo com 2° Vice Presidente ..;_ P.

tos de �a teoria difícii de ditorio, não tem receptivi- benevolência, sobretudo se Bertoldo Braun

in:lcular por meio do racio- 'dade para essa a�edota, ou o assunto já nos é conheci- 3° Vice Presidente - Sr.

cínio. As anedotas são, de'- então que '0 narrador não do. Covém pensar que, pro- José E-lias

certo modo, �omo os dese- I sabe contar. vaveim'ente, � o�ro j-á sa-, Sec�etário Geral -

Dr.,nhos dos manuais científi- '6° - Para evitar ° pe- bia a nossa e, no entant�, Roberto Waldyr Schmidt

cos, e os. chineses susten- ·igo do' fracasso, não anun- nos deixou chegar ao firial. r 1° Secretário - Dr. Se

tam que um' desenho diz cie que vai narrar um. ca..: E: preciso não dizer, que bastião Neves

mais do que 10 mil pala,;. ;0; não
I

° apresente com já 'a conhecíamos ou a' co-120 Secretário - Sr. Os

vras; são como as projeções ;olenidade; não diga: "ago� nheciamos de outro, modo. , valdo Machado

durante uma confe?:,ênciá.· l'a ouçam a mipha anedo- A finalidades do chiste é I 1° Tesoureiro _:_ Sr. A

As anedotas de fundo his- ta". Cumpre'" narrá�la "en um choque psíquico. E' um! roIdo Caldeira

tórico (as amantes do rei passant" -' de passangem,
.

fósforo �que não acende 2° Tesoureiro

'da França, �ap�le.ão e

,a.'1
sem ddar-Ihe im�ortância, duas vezes. I Maes

sentinela, os erros catastro- dando-lhe um estrlo t�le-
ficos da imprensa e os e-'· grático. Explico-me cóm ---.....-r------_..

'

.

quivocos da famosa atriz)' um exemplo. Um ma\} nar

!azem subtr as àções do rador dirá: "Numa escola

convâsador erudito. E pre- elementar (eis aí um pouco

cisamente porque o chiste, de descrição da escola). o

essa verdade peptoniútda, mestre anuncia que, no dia'

é fácilmente digerível para ,:eguinle, virá ° inspetor do
os estômagos fracos, não, M�nistério. (Descrição do

.,. custa, com êxito e hilarie-' ,terror- que se apodera dos .

-

,

- I
dade, concentrar sôbre a estu�antes e do c,orpo do-

'I

própria pessa as simpatias cente). O mestre e diretor

�e . contar lI�otH L
(Direitos reservados pela

APLA especial para "O

ESTADO"),

saderes outro' tinha- -feito

convergir sobre si.

t:sse contadores de ane

dotas dominam o grande
segrêdo da brevidade.

-

- 0-0-0

ções, refrescam .a memórta

no� pontos fracos: (Descri
çâo da angústia das crian
ç<l_S,. que fol!_leiam, febril

'mente, os livros 'e se entre- '

ajudam, ac'udindo elu mas-

DE PITIGRILLI

•

. ,'
..

@'-

.

.

,

esta", a

,

EqUi��da c�m maquinaria das mais
modernas, a nova -fcbrlco da ARNO S. A .

dia a dia intensifica sua produção de
Motores Elétricos ARNO - colocando a

serviço da industrialização brosileiro ,'..
de seus produtos .,.. a qualidade
e o prestígio da, marca ARNO.•

servrce
• Tecnicamente perfeitos, os Motores

Elétricos .ARNO oferecem à' súa

produção rendimento excepciçnol ...
aumentam o índice de vendas

de seus' produtos! Em' suo indústria,
prefira, Motores Elétricos ARNO.

de SEUS'
produtos�

Motor•• monofá.lco•• trlfá.lco.
. ,

I
ARN

Motor.. d. con.truçao ••p.cIClI

-$1
IA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MATRIZ: Avenida do Café, 240 (Mo6ca)
Telefone: 33-511 f - "Caixa' Postol 8.217
SÃO PAULO Estado de São Pauio

Elcrlt6rio 'em _PORTO ALEGREi

Avenida Alberto Blns, 383

s10 PAUlQ :..: RIO· DE JANEIRO - PORTC" ALEGRE RE(IFE - CAMPINAS -' SANTOS - RIBEIRÃO PRÊTO'

de.' cem mílhões
de

-

círculaçãe
sai.

Co�pras São Pauloem
Importantes fabricas paulistas não têm agente nes

ta Capital. - Representante por muitos anos de firmas
naco e estrang., sério e idoneo, com vasto circulo de re

laçõ�l'i' em indtístria e comercio, oferece seus prestimos
para encaminhar compras etc. Cartas para' Francisco
Ekstein, Rua ·R,odrigo Silva, G6, S. PAULO.

nlid1 219 - ].\'!,;ó.ia .

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

·SUPLENTES
.

Repres�e"ntonles
Prccisa'.se'

':
..

,':-:-'.
Sr. Pedro Eulálio An·

driane
Sr. Benjamim Gerlach
P. Rodolfo Machado

.CONSELHO

I

PARA VENDAS PELO REEMBOLSO POSTAL,
DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES A' PE
SO R.EM PACOTES .GRANDES COLORIDOS.

Solicitamos aos interessados, indicarem àS cidades
que visitam no interior deste estado.

'

- CASÀ NANTES DE SEMENTES LTDA.
Rua. - Barão de Dupl:at, 296 - SÃO PAULO.

DELIBERATIVO

,

Dr. A'lvaro Lobo.
�r. Irmão Adel.mo
Sr. Milton Guerreiro
Sr. Jaime de Arruda Ra- '\

se�r. Waldemar Bornhau- IA ten, ão
Sr. Aroldo Carvalhci ç

Casa de família, aluga-se
quarto coni) café pela ma
nhã a rup'Conselheiro Ma-

,

-- '

fra n. 93

mos

Sr .. Ivo I' Sr. Carlos Brands
•

> Sr. Aldo Oliveira
t

Sr. João Sulvestre '

Sr. Leopoldo Mm;,ech
Dr. J(mas Bayer Amo"

AGE,NTES NO 'INTERIOR
MESM0SEM CAPITAL E SEM NENHUMA PRATICA

rim

Dr. Roberto. �acerda
Sr, Jacó L. Tavares'
Sr. Manuel D. da Luz

I Dr. J.J. Souza

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

v cI"• en' ·e-Se
UM JE't3j_ 'li, NOVO

Grande Organização 'ele Tecidos de São Paulo procura pessoas: í{o�estas
e trabalhadoras, para venderem CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS, di
rejamente ao consumidor ou revendedor, pelo fácil sistema de Reembolso
Post.,t Paga-se ótima comissão e fornecem-se mostruários inteiramente

V0ude-se U'U Jeep (nu
Grato� pela gentileza da vo) llwdêlo' J 953, com 8.0(l!)

qujbáletros
j i;' ,ar'à -K'. a Felip'= Sch;

gráti:õ.
Ca,rtas para: TECIDOS MEHERO, - Caixa Postal 4.020 - São Paulo.

.. que num" grupo de conver- faz'em' as últimas indica" '.
.. _

•

comunicação formulamos

vWQ$,. dJ� Ielícidades �
admi-

____ , . ��--.........'?á);� pistraPtvas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE E'AMANH"Ã,
NO PASSADO

la Provincia de Minas Ge-14 DE FEVEREIRO
rals e um dos Diretores da

Estrada de Ferro D:-Pedro jII;
Adata de hoje recorda-

nos que:
- em 1630, Olinda e Re-

cife avistaram a expedição
holandesa do General Hen-
drick Cornelíszoon Lonq;

---, em 1636; o Capitão

\.

riano Procópio Ferreira

Lage, que foi deputado pe-

um canhão aos lusos.

André Nilo Tadasco

Missa de 2- aniversario
Os filhos, genro, nora e neto do Desembargador

Urbano Müller, convidam os demais parentes e pessoas
de suas relações para, a missa de 2° aniversário que man

dam celebrar no altar-mor da Catedral Metropolitana,
dia 16 do corrente, às 8 horas, em sufrágio de sua alma.

Agradecem a todos que 'comparecerem a aquele áto
de piedade cristã.

FALECIMENTO'
• Faleceu no dia 10 do corrente, na Chácara Nossa

Senhora de Lourdes, em Barreiros, residência de seu

genro Major Hermelindo Ramos Filho, a Exma. Sra D,
Lu.za Barbato Sada, viúva do Engenheiro Emílio Sada,
deixando os seguintes filhos: Carlos, Emílio, André,
Mario, Ubaldo, Maria Addaidê, Maria Luiza e 'Maria
lta:a Deixou ainda 48 netos e 14 bisnetos.

O ('c'rpo da veneranda senhora seguiu para Blume

nau, súi,ndo o féretro da residência de seu fiiho Sr. An
dré Sada, com grande acompanhamento para o cemité
rio lo_( a].
------------------ ------

LUlza 8ARBaTO SIO
.

.. (11,SS:l' 'DE 7- DIA) ,

,Hermeliridü Ramos Filho e Senhora, Antonieta Bar
bato Ferl'ari e filh�s, se�tidíssirhos cOm o passamento
de' sua inesquecível s.6gra, mãe, irmã e tia LUIZA, a·

gn�decem a todos os que os 'acompanharam nêsse dolo
r'oso trim!'e 'e convidam' os seus parentes e amigos para
as�.i�,hrem á missljl-deo 7° dia, que mandam celebrar po�'
sua h;jnh'!'lma alma, no dia 17 ás 7 horas no altar de São
José da C;:;tedral Metropolitana, antecipando seus agra-

,

C:!eeim8;lio� ao� que comparecerem a êsse áto religios,).

CONVITBJ
pa-ra Missa

Norberto Doming'Jf dE. Silva e famíHa, convidam
,-,,, parentes e àm.!"oi', ',;_<.ré' assistirem a missa de 6°
n)ê:�, que mandam cdebnr por alma de :;U:l filha THE·
RI':ZIKIlA, dia 14 ,don irgo), à3 6,30 hOl"l:> no alta
mr.", da C"pela do Cc,jéfio Catarinense.

AI,.teciparl3lTIE'11te ..,g:�decem.

Florianópolis, Domingo, 14 de Fevereiro .de 1!)54

r

-- -,--------_- -- --_

Aluga-se ótima Sala pró
,pria para Loja com 5 por
tas de frente, no pOl)to do

ônibus - ESTREITO.
OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES Tratar com CarlosNÃO PODEM OF�RECER AS MESMAS VANTA-

o Sr.
,

GENS. da Silveira.

, ,

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

- das

.

G !rELEFONEMA DE UM �STRANHO I-

(Phone Call From a Stranger )
Grandes Astros numa obra de arte de ' inigualavel I

15 DE FEVEREIRO emocâo. Em o TELEFONEMA DE UM ESTRANHO.
- em 1635, o bravo guer- produção da 20 TH Century Fax, 'quatro pessoas cujas

rilheiro Luiz Barbalho, que vidas se entrelaçaram num dos .mais caprichosos dra

se encontrava com seu des- mas: Binky, a cantora que tinha .respostas para todos
os problemas, menos para o seu próprio - o medico,

Francisco Rebelo, que se tacamento no engenho de cuja tragédia lhe ardia na alma por cinco anos ,_:_ o cai-
achava- destacado em Por- Santa Ana de Muribéca foi xeiro viajante que ocultava, sob uma mascara de pa
to Calvo com 400 homens, atacado por forças esmaga- lhaço, uma amarga verdade, e o estranho que conser

avançou contra as trichei- doras de Siegesmundt Von vara em silêncio o drama de todos.
Wylie, famoso pelos seus enrredos e sua rara habi-.

ras que os holandeses er- Schkoppe, mas consegue Iidade em apreseniar as fraquezas da natureza humana,
gueram em Barra Grande, .etirar-se até se pôr a co- O TELEFONEMA DE UM ESTRANMO, é um filme
comandados por Jan ,Tali- berto de um bosque; rico de emoções, brilhante e extraordináriamente desen

ban Duynkercker;
,

- em 1641, chegou à vc!,id�or NUNALLY JOHNSON, apresentando aíu-

_ em 1676, os Paulistas Baía uma caravela com a
da u� formidável elenco:

,

. , .. _' C,ARY MERRIL - um advogado que abandonara
sob o comando de Francis- notícia da revolução portu-l sua esposa e filhas depois de ouvir a confissão daquela
có Pedroso Xavier

_ tom�-I guesa de 1°,. de dezembro que havia post? um ponto final em uma curta' aventura
ram a Vila Rica, no Para-] do ano anterior, a qual res- amorosa que tivera com outro homem.

'guai' ", I taurava a independencia I
SHELLEY WINTERS - uma fracassada cantora

,

1824
.

t d I j .

lusit b' . na Broadway, que estava de volta pará Hollywood, afim
- em em VIr u e o reino USI ano, a survr-

d f id
.

d
.

d
-,

.
e azer as pazes com seu mari o cuja omma ora mae ;

dos sucessos da Indepen- 10 por Felipe II de Espa- os havia separado. _ _ _ TERRA D_E SANGUE com:
dência do Brasil, separa- .iha, O n?sso rei D. João MICHAEL RENNIE - um medico alcoolatra, cuja As 2hs. ��T ii í�r ROD CAMERON.
ram-se na Banda Oriental, .V é aclamado na capital consciência o levara a abandonar. su.a es�o:a e filho. OSCARITO em: � WIJrt:
as tropas' brasileiras das lo Brasil colonial; I KEENA,N WYNN - um caIxeI�o viajante tolo e E' COM ESSE QUE I j' ATENÇÃO:,

, vulgar, e BETE DAVIS, a mulher cuja perigosa aventu-
,

portuguesas, havendo o Ge- -

A

em 1822, �artem para {Ia lhe ensinara o verdadeiro sentido .do amor. I Monte HALE em:
.

As 2hs. Em virtude da Grande
nerál Lecor, com as tropas Lisbôa sete navios mercan- O diretor JEAN NEGULESCO; nome que dispen- ,AVISO pENUNCIADOR I Charles STARRETT em: Falta de Níquel, a EMPRE.
brasileiras, sitiado Montevi- tes, levando a divisão de ',-a maiores comentários, reuniu esses quatro destino,>' O PORTO FANTASMA' AO NORTE DAS ZA solicita, encarecidamen-
déu, onde se encontravam soldados lusitanos do ge- Inum� só história ,:om grande maestria, nesta película FLASH GORDON 3/4 Epis. ROCHOSAS 1e, a cooperação de seus

d d 1 A '1 1
. tique e uma produçao .de Nunally Johnson, com musica '

A POR1'0 FANTASM,� dos portugueses coman a os nera VI ez, a qua 111 1'0-
de FRANZ WAXMAN. O elenco conta ainda com a par-

I Preços: 6,20 - 3,50 ,}
- listintos frequentadores,

pelo General D. Alvaro de duzia um ano antes, na tícipação de Evelyn Varden, Warren Stevens, Beatrice
I Imp. até 10 anos. FLAHS GORDON 3/4 ej.s trazendo o DINHEIRO

Macedo; capital do país, o regime Straight, Ted Donaldson, Craig Stevens e HELEN i
-

As 8hs. RaY BOLGER em: TROCADO.
- em 1834, faleceu João militarista, espanhol dos WESTCOT, interpretando o papel de esposa de GARY I' Audie MURPHY -

Ive-,Inácio da Cunha, Visconde "Jronunciamentos. Os pa-
M�RRYL.

t' DlTGAY'
•

-_' .. ,. ;,_ _

O TELEFONEMA DE UM ESTRANHO, 'é um fil-
e em.

,de Alcantara Senador 'riotas exultaram, pois viam -, '

,

d b 'd' O ULTIMO DUELO '

�:n:��:::o: .. duas v:- ;:'c:·1á �.::::::���. �: �:�!::2u����::�;�� �e ��:n j:;:g��:::: ir: Ric��d3���:;O;""
I Maternidade Dr. Carlos

;:,i0����;�:����� ;�;.�:�:�:1::::::2:::EL, i tlU 'T. (,;1 ('I,L.e I �g�:��::d·�:�;,dOI (DAASsofA�!!!��OJbAQUiM)
para Caçapava; , .ileiras sitiantes do general Y até 18 ano,s,
- em 1840, travou-se ó Labatut, e as tropas por-

,

segundo combate de Sobra- tuguesas sitiadas 'do gene- PROGRA1\iA DE FESTAS PARA.--O Ml:S DE
dinho, no Maranhão, du- ral Madeira. Em dois pon- DE FEVEREIRO DE 1954

rante a insurreição chamada tos a luta decorreu renhi-

dos "Balaios". da, na Conceição eria-Cruz DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia
início 22 horas.'

- em 1872, faleceu Ma- do Cosme, onde foi tornado

DIA 28 - Domingo - Baile a Fantasia Infantil

Des. Urbano M. Satles' 16:�o::r:�RÇO>�
"'. .,'

DIA 1° - Segunda-feira - Baile �'Fantasia _

-

22 horas.
início

DIA 2 - Terça-feira - Baile a, ·Fai1fasia
horas.

. ,
início 22

l•••••••••••••••••••••••••••� ..

Terrenos na Vilil Florida
(Estreito)

i\1AGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportur:idade espeCial' para aquisição, com grande
facilidade, de um €3plendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
Pl'iviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, \ assegurando -

valoriza!;ão
imediata.

'

Peça hoje mesmo infurmações a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL_BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório:' Edifício Sã" Jorge, Sala,4 - Fone: 2-1-9-2.

Vende-se
Vende-se ótima residência com áreá 200m2 re

cem-construída, acabamento de luxo, situada à rua

Ferreira Lima, com as seguintes peças:
Siving, sala de jantar, copa, cozinha elétrica,

• escritório,· toilette, abrigo para, automóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho colorido, dependências
de empregada e outras dependências.

Tratar no horário comercial à rua Trajano, 14
=- 1° andar.

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

:0••
'

'.,.- &, <II!!
I·. ·�.V....�
I

I?ITZ
, A TIA DE CARLITOS

(n'-I i�a 11 !'-
I As 2hs.

RaY BOLGER em

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.As 10hs.

MATINADA
-_-
As 6 e Bhs.

A TIA PE ÇARLIT0.S Douglas DICK - Steve
GRODIE em:

O CLAMOR HUMANO

I Auddie MURPHY -

�vette DUGAY em:'

C ULTIlYIO DUELO

JORNAIS .

SHORTS . OSCARITO em:

E' COM ESSE QUE
EU VOU

DESENHOS. ; .

COMÉDIAS ...

Preçosr.Biõo - 2,00 I No programa:
Livre. ,: Cine Jornal. Nac.

As 2 - 4 - 6 1/2 - 9hs. Preços: 7,60 - 3,50
Bete DAVIS - Michael; Imp. até 14 anos.

•

RENNIE em: 'As 7 1/2hs.
TELEFONEMA DE UM' 3ete DAVIS - Michael

EXTRANHO I RENNIE' em:
No programa: lELEFONEMA DE UM

Esporte. na Tela. Nac. EXTRANHO -

No programa:
Atual. Atlantidas. Nc -

Freços: 6,20 - 3,:10 I

Lrgorosamente proibido
até 18 anos.

2a. Feira - RITZ -

"Grandioso Espetáculo, de
Palco e Téla".
NO PALCO:

.Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

No programa:

Espor!e na Tela.' Nae.
A Famosa orquestra de
CASTRITO.
NA TELA:

Preços: 7,60 - 3,5,)
Imp. até 14 anos.

Obstetrícia Ginecologia Cirurgia
, Completa assistência à gravidês e ao parto, trata
mento clínicos e' operações de senhor-as, com hospitali
saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe. ' "

MODERNA AP_t\.RELHAGEM DE RAIOS X mar
ca Phiillps, para exames radiológicos em geral (coraçâ«,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HIS'rERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

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

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
, turos,

JamEs EDWARDS em: COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO
CLAMOR HUMANO (exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
Preços: 700 ---' 3,50 e provas biológicas para diagnóstico precóce da graví-
I ' 10 dês). Exame de' material para o diagnóstico do câncer fe- '

mp. ate anos.

I
minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.

As 5 e 8hs. BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
Béie DAVIS - Michael SIA POR GASES (Foregger) .

RENNIE em: O GABINETE DE RA:OS X E O LABORATóRIO
TELEFONEMA DE UM ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE

RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas,
EXTRANHO

C3L�VIÂ
Es'rello .'

�l .-

,

As 2hs.
JORNAIS ...

SHORTS ...

DESENHOS ...

COMÉDIAS ...
MATINADA

Preços: 1,50 - 2,00
Livre.

As 3hs.

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 10 anos.

-----�_.------------------�----------------

PA_.1 �. COJ
1/ ,A�S -

�� ".DU1WtTE TODD DfA
'

lf"'- ' "OS,"'Af)�JOS �

�•. D-�\· ,A,f:'*� �
, n '" � �� .
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Ponto Comereial

Expres"o Florianópolis
de,

Precejto do Ola
ANDRADE & KOERICH

Tra.nsp01·te de cargas em geral entre FlO1·ianópolis.
CAUSA DE CANSAÇO CU1·itiba e São Paulo I

FÁCIL . Com viagens diretas e permanentes
Quem trabalha em posi- ,Matriz: - FLORIANóPOLIS

-

f d a e fa'(';: , RI,J.a Conselheiro Mafra, 135
cao orca a cans -s ' ..

-

.
,.,

, -

f
Fone: 2534 - - CaIxa Postal, 435

;nente, porque os orgaos 1.. End. Teleg:'.: SANDRADE
('um comprin'idos e os mú.<;.. Agência: - CURITIBA.

'

culos sujeitos a esforços é!X- 11lenida 7- de Setembro 3320/24
cessivos. O trabalho, tomv- FO�le: 847 (tinha Paralela)
'.

End. Telegr.: SANTIDRA
i!e, assim, pen0S0 e imp�'o- Agfncia: .- SÃO PAULO
dutivo. Rna Rio Bonito n, 1247

Procure trabalhm' em

posição cômoda, 11(!'(IL

evitar mal-estar, fadigl, f'

desperdicio d.e ener;:.;ic.
- SNES.

-o-

Fóne: 9-Ú-96 - Atende Rápido mOMAR
. End. Tl'legr,: &ANDRADE

(Aç;ê11CillS no Rio de .laTl,eiro e em Belo Horizonte com

tnífego mút'oo oU São Paulo com a Emprêsa de Trans.
-port�s Minas Gerais SIA.)

/

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO Florianópolis, Domingo, 14 de Fevereiro de 1954

Classificação O i�ial- do Imobiliária e ,Agenciament91
.Café çajar- ense I Canto-I. A. C.

MA�S UMA VEZCONFIR- ;::up;�i�r a 500 mil sacas ex� I
'lVfADOS O TIPO ESPE-. po':1áveis. Isso representara

,.�I.ÁL E A ALTA QUALI-
,

mais 'de um bilhão M. cru- C�SAS A" VE�I?A: ..

.... DE NOSSO CAFÉ zerros para a eeonomia" ca- No bairro N .. �. de. Fatima, �ua Pedro. Demoro, �ax
9ADE

. d Schram, 24 de MaIO, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
SOMBREADO tarmtnse e uma gran e so-

e Palhoça.
.

.'

t:13 de divisas para o nosso! LOTES E TERRENOS A' VENDA: _

país.
_

.

I. Barreiros, �ua �edro I?emoro, Bair�o N. S. de �á-
Plantar café em Santa' tima, Bom Abrigo, Sao Jose, Palhoça, Rua Tereza Cns

Catarina é emprêsa das tina, José Candído da Silva e Avenida Santa Catarina.

. . . . Automóvel marca FORD 49- - 2 portas 110 H.P.,
mais Iáceís e lucrativas. To- c/ 28.000 Kl. rodado _ Pneus novos � Máquina perfei-
das as co��i�õeS' - ecológi-I ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou 1.e1'-

e;3S, sanitárias 'Ie de trans- . rena.' .

portes - a inexistência de Preço _:_ 120.000,00.
.

.

�ragas como a broca e ou

tras, () quase nenhum peri
go das geadas, fazem da ca

Ieicultura catarinense, que

LIS. fica a dois passos dos por-
V 87 CTIBA PR 951-52- tos de mar, talvez a mais

29-18h. interessante cafeicultura do
COM RELAÇÃO AM08- mundo. ,

-,

'IRA CAFÉ DEIXADO Por isso mesmo, nota-se

VOSSÊNCIA /tSTE DEP- atualmente enorme procura
TO TEMOS PRAZER de terras neste município e

· 'rRANSCREVER RESUL- em tàda a zona cafeeira do ALUGAM�SE: CARLOS HOEPCKE S. A.
Ti\DO ANÁLISE CLAS- E,�ado. onde estão sendo a- CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM .

SIF1CAÇÃO: COR VER- p�;('ados grandes _ capitais OU SE.M ARE�EIÇÕES , .

Secção de Máquinas e

DE CLARO: TIPO 3: PE-I em plantações de café som- :-. Seguros contra mcendl(� de casa7, d: automóveis, Eletricidade Rua: -Fe lipe Schmidt

N'''�IRA 16: TORRAÇÃO b ' 1," , I'
de ônibus �l' �ransporte coletivo, caminhões de carga,

Fones'. 3!O'l.9- ....) .•'lOO..u, rc ano, -,
carga em transito ou armazenada etc. ,... .I

���������O�-s---c--,-m�-u--n-I'-s�t-ft--s---�--e-'f-I-a--�-r-a-r-'-a-m-'----ATTS SDS FRANCISCO a mais pronta e eficiente as-
ou seu móvel? H.�, . DIR' Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária. e

:

,DE PAULA LEITE sl;."L,)('iü aos lavradores e a..· CAlI.TTO d 8' 22 hAgencíamento :NO' , as as oras, .que será .

DEPTO ESTADUAL CA- . todos os interessados na la- prontamente atendido, sem compromisso, pelos dlrígen
FÉ", voura de café-em nosso Es- tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto
Está visto que o café exa- tado, cujo produto, é bom público de Florianópolis.

minado não foi apanhado repetir, é de tipo e de qua-
àmontoado no, ter- .lídade verdadeiramente ex;-

Raizes seculares de
5anta (a 'arioa f'

- - - .------......--........--......-....- ...........- ..........-.........-------

# ��
" PRISÁO DE VENTRE

Vende-se Uma obra Dol�,el para a.Histórla riluLAs,noGARBADEMoss
Santa Catarina precisa' \. Com gentil dedicatória Agradecendo tão cativan- Agem directamente sôbre

�pr .. iduzir em escala

comer-I
por motivo de

.

viagem recebemos do nosso ilustre te oferta apresentamos ao �� o aparelho digestivo, evitan-

�.

1 f' f' N
.

de se um terreno . ao a prisão de ventre; Pro-elH ca es., mos. essa cam- .ven -
.

"

conterrâneo ._·e. consagrado ilustre .historiador dr. 08-
panha estão empenhados' os 30x500 em Capoeiras, com

�

#. .,.
.

-o
.

�

I' '.
.

. porcionam bem estar geral,

''''histQriaaoi1'i:k'Q�a!�Ro� i��t�ldo. R. Cabt_� �as�noEs�s facilitam a digestão, descon-
drigues Cabral um

exem-,I.nais
calorosas féliC. itações gestionam o FIGADO";"regu-

-

.

to Brasileiro do Café e o_s, bôa agua; um grande gal- plar de sua mais recente por mais este serviço que
larizam as funções dígestí-

própi los cafeicultores: pão; um. pasto para cria- vas, e fazem. desaparecer as • PLAC� �8IlI"ILITICA8.
..

cão e um cafezal.
produção - RAIZES SE- destaca o nome da terra enfermidades do ESTOMA- 111111·r de NODueiraUrn café de alta qualida- - CULARES DE SANTA ·'barriga-verde". GO, FIGADO e INTESTI- .

�
li I

de como o nosso, devida- Tr3t�r com o Sr. Oscar
CATARINA. NOS... ....... �um.r •• &r.-

mente preparado, obterá Vieira, Editado pela
.

Tipografia
u tpq.oh..'TA_·yr"'.:r __ �

�

t•••te d••1r018.

nos mercados do exterior Rua - Santo Saraiva n.
Andrade, de Angra do He-

colocação muito mais com- 250. - ESTREITO.
roismo, é uma separata do

pensadora, bem COll)O goza- J 10 Volume do Boletim do
rã de grande e permanente Instituto Histórico da Ilha
procura, mesmo em épocas Terceira, de Portugal.
.le crise. Chevrolet.1953 Em seu frontespício traz
Nós nunca teremos pro- uma dedicatória aos dignos

duções colossais, dado o� ta- confrades A'lvaro Tolenti-
_ manhc de nosso território Chevrolet 1953, com 3.000

---- _...=...-_.�----

O Departamento Esta

dual cio Café, do Estado do

Paraná, dirigiu ao sr. Acarí

Silva, digno Pre.sídente da

A�;sc('iação dos Cafeiculto
res de Santa Catarina, d se

guinte telegrama:
"vFF ILMO SNR ACA

RY· SILVA MD PRESI

DENTE ASSOCIAÇAO
CAF�ICULTORES vFPO-

-rr-iro para fermentar, ex

posto às chuvas e. às intem

péries, mas foi melhor co

lhido e preparado, embora
·

ainda não submetido a mé-

cepcionais,

todos mais modernos.

cafeeiro, que se situa no li- .Kn .s, origína.s faixa bran

tcral do Estado; porém, te- ca, capa az'.!l claro, mecâ

mos reais possibilidades de nico.

produzir cafés finos dó mais Vendo pel.1 melhor ofer

sIto preço. Em 1932, nossá la. lluf'e: ,Cd 315.00n,00 ou

pródttção foi além de 200 -::r:."�'

mil sacas e ° que se'tem em Tratar em ltajaí, g,ó :lado
mira, nós prOXllnos ánm;, à .:10 CHtório (:,l Registro ci-

.

ah·anc.ar uma quantidade,�:J (, m o 'pl·op·ietário.

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

AC(Jd�mia MilitCll'
das Agulbas' 'N'egras

'

..

·'CALENDÁ.RIO DO PRÓ-I critos e comunicação indivi-
XIlVIO CONCURSO DE dual.

ADMISSÃO" 17 MAl fA - Apresenta-
ção dos candidatos na

15 MAR 54 - Início do AIVL�N, im�reteri 'lelmente.
r<'cebimento,' pela Secção De 20 a 27 MAl 54 -

Técnica do Gabinete do Di- .ExF.me Intdectual.

retor do Ensino da Acade- 28 e 29 MAl 54·...._ Exa-

lnia Militar, da documenta- me Médico.

ção de inscrição dos

candi-, "l� e 2 JUN 54 - Exame

etatos. l' lSlCP,

19 ABR 54 - Limite MA-: . (Matrícula ge-

X'IMO, IMPROR'R.oGÁ-
.

ral'
14 JUN 54'VEL, para entrada do re

qnerimento e dem'ais docu
mentos de inscrição, na Sec-

·
ção do Gabinete do Diretor

.ele Ensino da Academia Mi-

(InL'?:o do no

vo Período Le

tivo.

OBSERVAÇÃO:
.

..
Qual-

}ilar. qUFr esclarecimento a res-

Entre 3 e 8 MAl 54 - P"Íto ser� prestado no Quar

Publicação na imprensa ma- tel General da Infantaria

,tL.tina da Capital Federal da DivIElOnária !)a., à Av. Her·

rpJélção '1-::, caJ\didatos 1ns- dilO Luz 1��'
.l.

��
.� Rcconstl'ução do prédio do Teatro Municipal

t�, certamente, éomo não
.. 'kERL. De ordem do cidadão Prefeito Municipal, faço pú-

I
� - nor valor.

poderia deixar Ce ser", ten- PE,{'FticRO SEM /fi(/lIt blieo a quem Íllteressar possa, que pelo prazo de 15 dias,
Rua _ José do Vale Pe-do sido apresentada ao

10','
. - a contar desta data, acha-se aberta concorrência pública

Congresso Catarinense de para reconstrução do prédio dei Teatro Municipal desta.
cidade.

.

História, realizado em Ou� Os interessados poderão examInar a planta para a-
tubro de, 1948, servindo, 6r8"8 de carros referida reconstrução, nesta Prefeitura, diáriamente das
com notavel proficiência 9 às 13 horas.

"con�o elemento suqsidiário tanqUes' Deverão. apresentar suas propostas na Secretaria
desta Prefeitura, em duas vias devidamente seladas, sem

".�os labores dos nossos

ge-,.
CURITIBA, 12 (V, A:) ,

rasuras e emendas, em envelope fechado, até às 12 ho-
::ealogistas", - 400 carros tanques en- ras do dia 18 de fevereiro, depois de feito previamente
De sua apresentação, de traram em greve na tarde um' depósito da quantia de duzentos (Cr$ 200,00) cru

.;ua feitura, do seu alto \éI- de ante-ontem exigindo um zeiros, para garantia da assinatura do contrato.

'lôr, como elem,�nt) subsi- aumento de 30% nos fre- Deverão ainda apresentar quitação com as Fazendas
Estadual e Municipal. I

diário, foge,fn-no,; capadda- teso Na hipotese do governo As propostas'serão abertas às 10 horas do dia 19, no I
de de apreciaçã'.l., mas p�la aceder à)S p�ete�sões' dos Gabinete do'''sr. 'Prefeito com a presença dos proponentes
introdução pOd'. .mlIJS àiir- proprietários -dos referidos' que quiserem. aSSIstir. ".'
illar, sem receio, que os veículos verificar-se-á um A Prefeitura reserva-se o direito de' rejeitar tôdas'e A 5 Ap<;tudiosos da nossa a�nealo t d

. as propostas apresentadas, uma vez que as mesmas não
'

.� _

b
_ -I

aumen o e preços eqUlva- satisfacam os seus interêsses.·
' .

..' .

. .

g�a encont�arao,. em .tao �a- lente a Cr$ 0,055 por litro ,D� que parª, que chegue ao conhecimento de todos, Vende-se uma casa à rua

g!stl'al oora, mformaçoes e por quilômetro. Esta gre-Ilavl'ei êste, que será afixado à porta da Prefeitura e pu- General Bittencourt nr. 67,
:,ecessárias aos seus traba- ve está acarretando a vir- bJ;(,3do no "D�ári? ()�icial do Estado" e,no jornal "O Es- nesta capital.
Ih E t 1· , , . ItI· l'

-

d t tado" de FlorIanopohs.
.

-

. ,os. s e, a las, o 'proposl-,. ua paI a Izaç&o es e ge- ,
..

-
. .. . _ Tratar 'com o propl'leta-

, d '1 d d ., . f:€Cretarl.a� da PrefeItura MUlllclpal de Sao José, 5 ,

.

•0 ec ara o o proprlO au-, nero de transportes eu:- to- de fc-vereiro d,e 1954. I
rio a Rua Felippe Schmidt,

toro
; do o Estado do Parana. HENRIQUE BASTOS � SecretÉlrio. m. 48.

---.----

RUA CEL. PEn.nO DEMORO; 1.66'3
ESREITO - FLORIANO'.rOLIS·:'·

PEQUENA FAZENDA
.

Vende-se uma, situada entre Serraria e Forquilha
no Município de .São José; bem instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas' de' madeira 1 re

sidencial e 1 destinada á instala�ão de Engenho de Fa
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12
reses; área já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana

na, parte com aipim e rnandióca, amedoim etc. Gado va

cúm e cavalar - 1 parelha de animais novos com' uma
carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de, ocasião � Cr� '150.000,00) .

.:'0 de Souza, Antonio Tau

lois de Mesquita, Lupércio
Lopes, . Roberto M. de La

verda e Vitor Antonio Pe-Iluso Junior, com� homena-

gem do autor.
.

'

I
'Esta notável quão opor

tuna obra traz uma relação
de nomes de pessóas 'cons
tituindo "a lista de antigos
moradol'es da Vila de Nos-Isa Senhora do Destêrro da
Ilha de Santa Catarina, in- I

do dos seus comêços ao fim I
Jo., Século XVIII, incomple- t

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

I

•'.

_p'or.' fàlta,��é um

Examin. as paredes, o teto, os

armários, as corflncs. Repare, estão

cada dia mais escuros. Sôo os vapores

gordurosos que sobem das frituras e

que a tudo 5& agarrfJm e encardem. Evite ênes

prejuizos com um Exaustor Confdct.' Custa

uma, onda de greves de protestos contra. Scelbd .

ROMA, 12 (U. P.) - O a noite passada sua pri- munistas .contínuam com a

novo gabinete do primeiro meira reunião, enquanto as
I

onda de greve, que paralí
ministro Mario Scelba teve, sssociações e sindicatos co- � sou a' região industrial do

.

norte da Itália. Este é o pro-
blema

,
n. 1 que deverá re

solver o atual governo. As

.greves começaram, ante-on

iern, em Genova e passaram
ontem para Milão e a rica

região industrial da Lom
bardia, Em Roma, estão

rnarcadas para aproxima
te rça-feira.'

I Piu XII Já A Caminho Da ConVàlescença
CIDADE DO VATICA-I

-

I gência de lecalízar uma en-

NO, 12 (U.P.) - Os circu- trata se de um indício alen- fCi'mid�de determinada.
los do Vaticano revelaram tacirr. Uma vez que seu es- Acrescentaram os infor
a noite 'passada, que a- ra- tado de saúde vai melho- ruantes que os novos exa

drografia que devia ser fei- r+ndo com firmeza de a- me" seriam muito cansati
ta êo Sumo Pontífice foi- a- côrdo com o Boletim oficial vos para o Santo Padre, que
rliada até que êle se encon- do meio dia em que se a.. já conta 77 anos de idade'e
tre mais forte.

Segundo os

Gema que êle entrou eni se acha em estado,de deb:.
não há ur- ]idade..informante.' é;;�wnlescença

Prefeitura MuniCipal I
I

.CAOILLAC
Vende-se

São Joséde Em./ótimo. estado. Pneus
lOVOS faixa branca, 4 por
!::IS, ·rádio original. Equipa
lo conl economisador "Ru

pl�x". Cr$ 180.000,00. Acei
to troca por carro de mEo-

EDITAL DE CâNCORRENCIA PÚBLICA N. 1

reira ,;/0, próximo ao "Co
'ilieiros Praia Clube",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o delegadu"de Imaruí usa du cargu para beneficiar o "escritório"
e comete inominavel truculência

A nomeacão acintosa e ferro para outro, de pior ra por meios legais. Nome- donadas no Campo da Car- ! no�a' do delegado em defe-j dor, com o pedido de retira- ra, Com os mais elevados'

ilegal do irresponsável Wal- quilate, vinha tentando fa- ação ilegal, porque o no- niça, no município da Lagu- I
sa dos interesses do seu es-

I da da autoridade irrespon-
1

propósitos, avisamo-lo quan
ter Francisco da Silva para zer a América, em Imaruí e meado, tendo residência e na. Tangido brutalmente lcritório. Espera-se' que S. S. I sável e criminosa. S. Exa. I do teve a inacreditável de
o eargo de delegado de como fôsse repelido pela domicilio em Laguna, onde por lugares que não dão I tome as providências que o '_respondeu aos reclamantes I cisão de dar-lhe fôrça e ar-

Imaruíestá frutificando, co-
<

opinião pública (inclusive mantem escritório de provi- váu, o ga?o foi arremetidof caso.,requer. '" .,' que, em absoluto, af.astaria 'má-lo de al!_!oridade. Tud�
mo era de esperar, ao gôs- lOS mais destacados elemen- sionado e sendo ainda aluno em atoleiros e atirado ao PRECISO DELE o delegado: - PreC1SO dos' quanto esta ocorrendo e

to do sr. Governador do Es-
.

tos da U.D.N.) não podia da Faculdade de Direito rio Tubarão. Nesse-:;fodeio I As vitimas desse esbulho serviços- desse moço!!! -Iconsequência desejcul.a pelo
tadó. Nomeação acíntosa.Jnem devia ser armado de nesta Capital (frequência amalucado, varias cabeças e dessa violência estiveram disse o sr. Irineu Bornhau- govêrno. Tudo quanto ocor

porque esse mesmo índiví- autoridade para, com ela, obrigatória), não preenche de gado pereceram, atola- nesta Capital. Por certo vol- I
seno Melhor diria se disses- rer, para o futuro, também

duo, servindo de testá-de- conseguir o que não obtive- . a condição legal, exigida pa- das umas, afogadas outras; Itarão" a Tubarão com, pro- 'se: - O meu.,govê1·no poli- o será. O sr. Bornhausen
... - w..r· - . _-.r w· _. • - - •••- ...

-••-_ .---- - .-- _ - ..... _...... ra os delegados.. de residir PROVIDÊNCIAS messas e mais promessas de
t

ticamente precisa dos cri- quer a desordem, quer a

no município onde exerce o
.

O procedimento crirnino- providências que não serão
I

mes, das .aroitrariedades e violência, quer a truculên
cargo. Tudo isso, no entan- so do delegado atrabiliário, tomadas. O seu caminho é! elas violências desse irres- cia no sul, onde nada fêz €i
to, são bobagens para um com as suas- consequências o recurso imediato aq; judi- 'ponsável!! Pelo menos esta- 'o seu govêrno está comple-
gevêrno desinteressado do e minúcias, foi imediata- .iário, não só para se ga-'

I ria sendo sincero.' tamente desacreditado.
acervo de atos ilegais que' mente trazido ao conheci- ',mtirem na sua segurança PROMESSAS NA JUSTIÇA
está praticando e cuja re-

:
menta dd sr. Secretário de pessoal, Gomo ainda para Irritado com a reação que Apuramos que os irmãos

" paraçâo vai' custar rios de Segurança Pública. Desde o prevenirem o roubo que so- os seus desmandos vem pro- Boppré constituiram seus

; dinheiro ao Tesouro. I dia 9 o sr. Luiz de Souza, freram. vocado, o delegadinho, há advogados os drs. Lobão 'de
Florianópolis, Domingo, 14 de Fevereiro de 1954 l' Em reportagem ontem pu- cuja ação na Secretaria esá- Podemos, finalmente, in- pouco nomeado e já envol- Queiroz e Dante Depata pa-

. -,---,

S- O·
blicada, documentadamente, se tornando célebre pelo formar que esses fatos fo- vido em dois gravissimos ra o procedimento legal con-

O MundO e·m' e te las mostramos que o delegadi. engavetamento. de proces- 'ram também levados ao co- casos, avisa que isso é só Q tra o delegadinho, cuja per-

'. .sr r>:
nho títe;-e, tão lo_?o se viu

II':�S'
sabe da atitude crimi- I

nhecimen. to do sr. Governa- ,.comAec;o! Não �uvid,amos. _O manênci.a· no �argo constitui
- com a força na mao, correu

B'
.'

-

governo que ai esta, se nao verdadeiro insulto do go-
a ped�r.ordens ao seu des-T OLSA de VALORE.S tomar uma.ati�ude, enér?i- vêrno à popula�ão pacata,.

Acy Cabral Teive

�..
-0-, morahzado mentor na La-

.
ca, que o coiba, sera por ele [honesta e laboriosa .do sul

. A semana comecou sem Em' Berlim, .Molotov guna e recebeu-as no senti- de"-rlor'-8nO'poll·s arrastado à rua da amargu-j do Estado.
.

maiores novidad�s. O Sol' (Rússia)' . submeteu aos do de ir à Vargem do Ce- 1." .>.-.O.,_O.-.O....O....O O___ ....O....O....lI...

de dominao nasceu às 5 ho- chanceleres ocidentais, uma dro, no Imaruí, afim de' al! MOEDAS EM LEILÃO NO PRóXIMO DIA 17
ras e 59 d;inuj.os, exatamen- proposta inesperada de um' impedir a reorganização d« Moedas Prazo' ,Total
te. (Alô, alô, sr. João Feli- pacto de não. agressão da diretório distrital do P.S.D.
ciano .Alves}. No Rio, .o go- Europa, por 50 anos. O Pre- E lá apareceu, com policiais '

leiro Castilho sofreu violen- sidentEir Eisen�ower decla- e capangas, dando tiros pa
ta queda em sua própria ca- rou, em Washíngton, queos rã oar e intimidando os mo.

sa, tendo que engessar o pé Estados Unidos tudo farão destos habitantes e os colo-:
direito. para, não se envolver na nos que tanto amam o go-

-0- guerra da Indochina. O Se- vernador. Esse caso já está
Em Berlim, houve o prl- nado norte-americano apro- na justiça. Agora surge ou-

meiro acôrdo entre os qua- vou (unanimidade) o pro- tro, tão grave quanto esse €- _� .

_

tro chanceleres. Resolveu-se jeto '(Gilete) que autoriza que mostra que o delegado 'P·rall'ca·mente ,·Ass.e·nlada
.

a'convidar a Austria para Q govêrno a exercer o con- pôs a sua autoridade à dis )-
participar da' Conferência trole sôbre o café. O Presi- posição_'os interesses do
da Paz. Enquanto isso, 'os Jeríte Syngman Rhee amea- seu escritório de solicitado: .. ,'

Eslre' I·a de I toA ·0 C I strabalhadores da Alemanha ;ou reiniciar a guerra na, � da banca do seu repulsivo -

" 7. .

'.
. N q DI . ar D

Oriental iniciaram uma gre- Coréia, mesmo sem o auxí- nentor. Este segundo fato
ve de braços cruzados, em Iio americano (a cobra vai como o primeiro, está cau

sinal de protesto contra a fumar), Na Guatemala re- sando profunda revolta n

rejeição do plano ocidental. ,istraram-se mais 24 tremo- sul do Estado,
- onde teve

Em Roma, o sr. Mário Scel- res de terra. Despachos da riaior repercussão quê (

ba (tenaz inimigo dos co- :idade' do Vaticano infor primeiro, pondo a população •
munistas) foi nomeado no- naram que o Papa Pio xn alarmada quanto à sua tran I
vo "premieI''' da Itália Pela tontinuava m'elhor�ndo, len quilidade e segurança. I.'
primeira vez, desde 25 de Lamente. No Ri�, após pro O FATO, NOS SEUS I.
janeiro, Q Papa Pio XII a- longada enfermIdade, fale- ANTECEDENTES

(Ibandonou o leito, permane- ,ce.u o sena,dor (PSD) Mello' Há cerca de um ano,

cel1do sentado numa poltro- y�ana, ex-�overn�dor �e hoje delegado de Imaruí e'

ria, por algum tempo. Em I :.1m� . Germs. e .

VlCe-preSl' seu mentor na Laguna; in·

Tóquio, o ex-e.mbaixadorllo :lente �a Repubhca (1�26) gressaram en< juízo COIll

Japãó no Brasil, Inotaro ) Preslden�e Vargas baIXOU uma ação de usocapião, teri·
Ishll faleceu aos 66 anos, [ecreto deSIgnando o sr. Os· Ido por autora Maria Fidelif
Em trânsito para o. "Festi-' 'aldo Ori�o. :para a' emba�.•ou Maria Berna!do Fidelis
vaI de S,ão Paulo", chega, {<lda br�sIleIra, no Canada, na tentativa de legalizarem

/ ram ao' Rio, as atri.zes hes. ) Flummense e�patou (1 como de posse' da autora

panholas Maria AsquerÍl.J.a e
I 1) C?� o N�clOnal, e111 uma .área de cinco milhões

Ana EsÍ'neralda (já dançou 111\1ontevIde.o. de metros quadrados, situa-
para o Ali Khan e o Rei Fa� .

-o-
.

dos na localidade da Madre,
rouk). Na Câmara--d.os De�. O PreSIdente EIsenhower em Tubarão. Essa gleba Já se tornou uma curio-

putados, foi aprovado em la I nome?u o sr. John Cabot, sendo parte integrante da sidade do p\Íblico florianó

discussão, o projeto que I embal}�a.dor dos, �E. UU., IGranja Madre, pertence é;los poli tano, �que espera com
"

concede estabilidade aos ex.
na S.uecIa. �a ItalIa, os co· herdeiros da famíli� Bop-

t d fI
' anciedade o contato com a

tranumerários da União (5 111UmS as
.
e agaram uma pré e vem sendo adminis-

anos). Chegou a esta capi. onda de greves d� prot�st� trada pelo sr. Hugo Boppré \'oz de Antônio Carlos, jo-
talo General Horta Barbo. con�n� o novo premIeI' residente e domiciliado em vem cantor gaúchô que pro- -;arcia, Júnior, presidente
sa. (cl'lstao-democrata) Scelba. Tubarão. A referida ação, .:e.den.te de Pôrto Alegre-, I C b I D S' FE B l' 4 h I �a o rasi; r. a reir�,m �r 1m, os c ance eres proposta-no foro da Lagu- Jra nos visita.

-0-
exammaram, (secreta�en. na, quando o imóvel estava

.

, JÍretor da Cobrasil; Jorna�

te) O Problema da paz na d Segundo declarações' de .

t T't C Ih D R
. a matutino "O Estàdo"

. ' ". situa o na comarca de Tu- - saIO arva o; r. 0-

desmentiu as noticias sôbre l�.�a� E� entr��is�t conc;- barão, não teve sucesso. Da .�r,tôuio Carlos ainda na erto Mattar; Cmt. Talma

"acôrdos politicos" em San.
(;} a ao Jorna 1'1. una e decisão que a fulminou foi próxiriw' semana em um P�'ado Castelo Branco, Ca-

.
. lnlprensa" o sr. Odilon Bra- .

t t I
-

h'
.

.' 1" '.'

ta Catarma. Nenhum dos.
1 ( �p' 'd' t d UDN)

m erpos a ape aç:o, a maiS S lOW que contara com a
I pitão do Portos em Itajaí

.

1 mado ._ ",a ex reSI en e � ou menos um mes. Aconte- .

- , .,. '. ,

c 1a ,s pequenos p�rtI afirmou que o governo a� . colabOlaçao de varlOS ele-l, exma. Senhora; Dr. Afon-
etos, ate agora, fez acordo

I
.

. ..' ce, nesse melO tempo, que o ,
I' d'

UDN t d
. traves dos srs. GetulIo.Var. se1'eno e equilibrado govêr I

mentos ocaIS se ara a sua ·0 Homem de Carvalho' Dr
.com a , en o em VIsta

<." T" d"N
.

't'
-

..

' , .

.

,.

l't Ch
,. ",as e, ancre o eves, es a

I
no do Estado resolve con- estrela. Constantino Ivanenko Di-os proxm10S p eI os. e�o" conspirando contra o regi· f di' dI'

I
'

a Ber.lim; o.)::�anc7Ier•. d� 'Ime. O sr. 'Marcos de Souza
lar a

.

e .e�acIa e marUl I
.

l.etor da Cobrasil, em. Ita-

�u�tl'la Leopold Flgl.. ReI-
. DaQtas :(Presidente do Ban•. �o �l oVlsldonadSo'l WEalt�r. M'"

,.,

(','
.

jd; Wiliam Arfredo Maia;
mclOU suas ati�dades, ·'l'i.

,.,

�..
,

. ;_. '<,.;,. <!.. , :�. ra�cIsco alva. ste, aDoe rederico ,I .

P 'I' t F '. A

E . ,co do,.B�a'Sr1)·, declarou que sentmdo-se autoridade re- I .

Dr. Stan ey Gomes, Dr.
o aI amen o rances.· m A b '1'

- ,

d SII
'

�arta' dirigida ao Pr�sideiífé . Q,gove�nod raSI �Iro �ao. es· solveu decidir pela fôrça e, a
. ·va [>aulo Sardinh� e Dr. José

d p.SD
.

, '.

"d '''''t' ta pensan o na. esva Ol'lza- a favor do seu escritório a I 'Belo, Diretores da EMAG.o ,o ex-preSI en e cão do cruzeiro' _ .

Eurico Dutra declinou do J
•

açao que perdera em. Ju'ízo. --,--------

convite para se candidatar!
-o- - AÇÃO DE BANDOLEIRO Fal�,ceu ontem, nesta Ca-, NOV8 ma)·oraoa-oA Transcorreu o "DIADE.

I
., \

. ao Sené).do. Na Camara dos LINCOLN". Em São Paulo,
No dIa 7 do cor;ente, o ataI, apos prolongada en-, '

Deputlfelos, o sr. Nelson t
...

(f" I t) delegado de ImarUl, acom- fermidade o nosso ben- DO preço doC
.

(d"') d I
eve InICIO o ICIa men e ,o h d d l'

. .

d
'

arneIro IVO�CIO ec a· Festiv.al de Cinema. A dele. pa�l ,a o e po IClalS e e
quisto conterrâneo, sr. Ma-l" _

rou <;tue 0d�dresld�nte ya:- gação norte-ameriçana (fi. �alsad�os .arma�o�,.a cdavTalo, aoel Frederico da Silva 18�UC2r
�

gas e can 1 ato a propna .

h d'f' ')
_

h
mva lU o mumClplO e u- , "

_

' ,gurm as 1 IceIS nao c e· b
-

. . ,.
.

t d l' RIO 13 (V A) - Ante--

sucessao. A VARIG conse-, .

d V·· d
ara0 para promoyer manu ,unClOnano es a ua apo- , . .

. . -

1 lif},u, am a. laJan o em a- militari ou como bandoleiro ;entado., O seu desapareci- ontem, a COFAP concedeugulU �e�mls�ao para �xJ? o. vião especial, chegou a esta d
.

d
' f'ra!' a��n a RlrNova lorqu_e:- <-'apitaI o dr. Hildebrando de � espeJ� a ar:a que� IO�a- mento ca'L\sou profunda o aumento de trinta centa-

Em
I
ao Pd�u o, o sr. Jpoao Aràújo Góes, Diretor do I Ba e p:r Eencend.el' a?s I�ma�s consternação, dada a estima vos no preço do quilo do

Gou art Isse que o TB D t t d' P t .oppre. ssa 1 Igencla çn-

e.stá disp.osto a entendimen. R�par Cam,�n. o E'
e 01' os,

I minosa foi feita, evidente- em que era tido, pelas suas açucaro A propósito pode-
- .1OS e anais. m sua com- .

-

I d d d
'

d d' t· I
'

tos com qualquer partido h'" '. G' '1' mente sem o conheCImento qua i a es e carater e e 1110S a Ian aI que aque e 01'-

rrie�mo com o sr. Ademar d� pand la! ':'IaJarBam, hO oveI'- do Delegado Regional de bondade. gão, atendendo a solicitação
na 01' rmeu orn ausen, o T b

-

d' d'·Barros. No Rio, heuve o 1°' '. _u d··'. Ad If'K . u ara0 e. sem 01' em lU 1- O sepultamento dos seus. constantes que lhe vem
.

d S I
_

eX "overna o.r O O on- .,.

D
.

d' d't��mo a e eçao Brasileira' der e o depútado federal Clan?, .epOls e I_?va, Ir u; restos' mortais efetuou-se �endo feitas, reexaminará a

( do�a dEodMudndo). O Bri- Wánaérr�y .JJ5nior.
.

I mun�cII:)l°d' �e nabO ed o da ,

1 h C t- d f' .l

ga eIro . uar o Gomes de.
.

sua Juns Iça0, o an' o o ontem, as 7 or�s, no .e- ques ao �ntes O 1m tleste

pôs perante o juiz da 3a. Va_ -o-. delegadinho irresponsável inité.rÍo !l�,Jrm'�dade aos mês, IHl.rá -apt:0val' nova ma-

ra da Fazet;tc1a' Pública 'l'!E c�egl}l�OS ?cIj sáb�d� 13: .arreb�nhou o gado e o atro� I Pa�sos;'§��,,�I:�clitac�mpa-' ){_)r�ç�o'e.m tod? o território'
(Processo Armando Sales). La Sol. Ha .vlda. Ha ilnte., pelou pelo chamado Corre ,nh.aménto. / .

. llaclOnal desta 'vez .em um

Em Montevidéo, o América rêsse pelas prá��s. Há: se'" '_dor de Santa M,adre, q4e va), '·.À f>""J' 0'1 d � ,.
,
-: }... "."

t
.

t
(R' ) h I

.

t d 'ii.' E' 'd .

T ·'b -

f'
.' .n. amT la en uta a as ex- .cruzeIro e cmquen a cen a-,

.

10 apan 0�pea4a.,vez. r,ew�por .. o a,a parLe:-"l,�'" .ar no 1'10 �.��a� a Im:1 ",_' '.,' .... '.�_;,.-:: "J:'. }. ",/, <

O Norrkoping marcou 4 a.O.· quemos por aquj:;< i. , t'
-

. Jde deixar essàs 'rézés abano p�e;.::s�es da naspo pezar. .

vos o qu�lo do,.produto. .

���= .J ,.

. .
.

_ .......,,;4,�.

./

-_

US$ Ital.
US$ Iug.
US$ Jap.
US$ Urug.
FI'. França
Dan. Kr.
Sw. K1'.

Pronto
Pronto ......

Pronto

Pronto
Pronto
Pranto
Pronto

6.000
40.000'
10.000�
30.000

3.500.000
98.000
100.000

I.,}untó a presente nota es-

I' .tarnpamós uma foto do sim�
'tO " h "t' fI pa ICO

'.
S tow-men sa IS a- I

. :i�ndo desta forma em parte I:
•

. .' 1
á curiosidade geral. I
Dr. Rlldebran-'
do 80ls
Conforme fora anuncia

Jo, ch�gou' ante�ontem . a

c'�ta Capital, qepois de visi-

; :11' e inspecionar os portos
,

':ie São Franci,sco, Laguna e.

Araranguá, o sr. dr. Hilde-
brando Araújo Góis, dire
tor do Departamento Na
cional d� Portos, Canais e

1
"
.IaS,

-

Da comitiv� de S. S. fa- r"·:'

jam parte os srs. Adolfo

\:on?er;' Dep. Afo.nso Wan

erley Júnior;' Dr. Leite

DESRESPEITO

.

O jornal das intrigas, do govêrno, das mentiras
e das calúnias -unico órgão aqui condenado pela )\,r
Justiça a .reparar insultos e a defender as vítimas -_!,P'l
das suas torpezas - não respeita mais nem os pró
prios auxiliares do governador. Ontem, por exem-

plo, aluç]indo ao dr. Vitor, Peluso, elemento sabida
mente apartidário no govêrno e levado à Secretaria
'da Agricultura pelas suas qualidades de caráter e

pela sua capacidade àe trabalho, tachoú-o de repre
sentante do ;F. S. D: na ac;lministração. A patranha
terá a procedência do Palácio? Para prOVé,lr que ela
é mesmo patranha cabeluda, desafiamos.o jornaleco
bornhauseano a confirmá-la, através de apenas duas
ou três linhãs daquele ilustre conterrâneo. Este repto
ficará, como outros tantos, sem resposta, porque o

órgão oficioso sabe que lhe fica muito feio ser des
mentido por um Secretário .d'Estado! O que ele não
acha feio, nem imoral, é intrigar um alto' e direto
auxiliar do sr. Bornhausen.

CONFIRMANDO

- EnÍ muitos municipios, os nossos agentes são

sec1'etos, por causa da democracia udenista. E' que,
se funcionários públicos, teriam que arrostar a de
missão ou sucessivas remoções; se do ccmércb ou

da indústria, fiscais de fazenda especiali�ados não
os deixaria� em paz; se independentes, receberiam
um delegadinho qualquer' para pr�>vocá-Ios a todo
o momento. As próprias agências de venda de jor
nais do interior têiu sofrido coacções por venderem
O ,Estado. 1':Jo sul do Estado, o seráf.icó sr. Heriber
Hülse foi ao cúmulo de proibir a €ntrada dêste jor
nal nos seus dominios, isto é, nas minas onde explo
ra o operariado., Mas, corno diziamos, os nossos a

gentes são secretos, em vários,municípios, para rai..;
va do govêrno. Um dos que mais tentaram identifi
car foi, o de São Joaquim. Cada correspondência sua

provocava revides rancorosos do jornal udenista e

do deputado Enedino Ribeiro, na- Assembléia. Se.
gundo ambos, tudo o que vinha ,dô município ser

rano eram mentiras e intrigas. Noticiamos aqui, por
exemplo, o rompimento de vereadores da U. D. N.
com o partido'e 'fomos insultados ... Agora, reunida
a Câmara, a U. D. N., antes em·maioria, foi derro-
tada e perdéu a Mesa!

.

Confirmados estão os fUfos do nosso agente
sanjoaquinense. Diante da derrota udenista, o Diá
'rio e deputado Enedino desmentirão os seus des
'mentidos?

CANDIDATOS

. Até agora os únicos candidatos lançados ao pú
, blico, para a Assembléia são os srs. Dorval Moura,
Mário Linário Leal, dr. Paulo Bornhausen e Prof.
Arí Machado.
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