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' II CAIRO! 14 (U. P.) . ��--I '<? governo egípcio neces-

Ano Xl, .

Procedentes de todos os sitou de quase um ano pa-

I I cantos do globo, ehegara.n
'

ra catalogar apenas u-na

I K. t1.817 I
ontem a esta cidade numc-

I

parte do tesouro do sober�.
l'OSOS colecionadores que J no destronado: pua colecao

.()<:a.<�� vieram assistir ao ,leil3o dos

I
de obj�to� curiosos, entre

(:,.
.tesouros do ex-rei Faruk. os qUaIS figuram 2.000 re-

:\ venda em hasta publica logios, a metade dos quais
são ,de ouro. A maioria dos

relogios é adornada de pi!'
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Florianópolis, Terça-feira, 16 de Fevereiro de '19'54

" o TemDO ,começou e,sta manh� e pro-
,

'jIOngar-se-a
por varias se-

. - d" t' t'
� rr.anas, no palácio real dePl'eVlSaO o' empo a e as

., '..

'4 h d di 16
' Qubbeh, residencia oficial

1 ' oras o' la . '

:1' E' 1 instá do .governo egípcio.
empo -' m gera 1 -

..

,

C'
-

h A totalidade do tas n.ro
&.era UITl;:t o.mlssao Execu-l

vel, com c uvas e trovoa-
do' monarca exilado deverátíva de 11 diretores, das. .

,

I render importancia equiva-Temperatura - Estáve .

lente a uns 7.000.000 dc.; dó,Ventos - Norte a Leste.

Temperaturas - Extre- lares
_��::;: -'.

mas de ontem: Máxima Fsruk arrieaçou 'age.
'

JU-

24 O M" 21 4 d'iciH1'l;1ente contra os arre-
" lnlma ,.

dras preciosas.

PAULO, 14 (V. A) clamaçâo do sr. Borghi co- presentes 03 160 que assi ..S.
_ A Comissão Reestrutu- mo candidato do PTB ao naram a convocação.
18dora do...f>TB paulista 0e- governo de São Paulo e as

I

Decidiu a Convenção que

díra à Políc-a que impedis- declarações 'do sr. 'Robe, to L) Diretório Estadual passa- Em seguida, o sr. Borghi
se a reunião da to�ve�i��o l,:lves transmitindo op�ni7.5 rá a ter 100 membros, eh:;. foi aclamado candidato do.

r-onvocada pelos diretórios .sôbre o assunto, do SI. ��(.- quais 70 do interior e 30 da PTB ao govêrno de São

"borghistas" do PTB; mas túlio Vargas capital. Êsse Diretório ele- Paulo

:e�:��!: :�h��ig:e�h:,rC:�� dH�SC;:�:�;!�d:�n�::(:�::,S--u-b-s-t-·II-u-·I-d-o-·-o-P--r-e--f-e--I-I-o-----�---venção reuniu-se ontem à .am 84 diretórios mUI1,CI-
'

.:

:::::,�U;:n�:�:n:oa:�,:: �::�h7,a�Oj,:g'::�ãooe"�:'1 que apanâonou o carqo
No Rio, O rrincip� ft�el, o �������ABa�:o�:��lho, m�uC�:�:1�:��p:;,: :�:�iP:��:'�::at:;:�

'nesperadamente, assumiu de apurar se é verdade ou te do posto abandonado pe-" .

da ,Dinamarca d Prefeitura Municipal de- não a auséncia do Prefeito, lo prefeito.
lido a um requerimento do tendo constatado a veraci- ----------

vereador Milton Anselmo dade do fato, motivo I porNão foi»edindo aquela medida, que foi posto em votação
em virtude do prefeito aquele requerimento, �en- transferido
Guerra encontrar-se ausen- do aprovado.

i O Presidente da Câmara

LONDRES, 13 (D. P.) -
Thomas William Pierropo
int, que foi carrasco na In

glaterra durante 35 anos, fa

leceu em seu domicilio de

Bradford
'

-(Vorkshire), na

idade de .88 anos. Enforcou

go"tr�!O
medida

mruantes, mas o

egípcio adotou a
.

�

c:.'tt'c.ordinária . de
.

gararrtir
a compra contra to�h e I mais de 300 pessoas. Seu

q�lalql1�r ação legal. I sobrinho, Albert 'Plerrepo ..

° tesouro de' Faruk, dô' int o substituíra há alguns

qual fazem parte' obras ar- anos.

tisticas mas tambem objetos
-----

obcenos e pornograficos, foi 'BATIDO' A TIROSconfiscado pelo governo por li
falta de pagamento de im-I, .

. CASABLANCA, Marro-postos devidos.
A coleção de selos postais cos, 14 (U. P.) - Hausan

do ex-rei avaliada em 3C.flOO Ben Mohamed Ben Bark,
dólares existindo nela (.- chefe religioso do grllpo

RIO, 14 (V.A.) - Che- te sua permanência no Rio

gou ontem, ao Rio, em avi- l' príncipe Axel ficará hos

âo es:;::;ecial da Scandinavian pedado na' residência da
-

Airlines System que ater- sra, Lorentzen, da colônia

G 1
- , 17h90 àinamarquêsa. te dest,a Capital.rissou no a eao as ,.J,

:::::c�: v��:� :�n���: IDom I-nad o'�·opanhia de sua sobl'lnha,.
princesa Astrid da Noruega,'

Chamuscadas as Pe'dras da- «fonte dO._1 Contos')e do sr.!. A. Norlin, pre-,' '_

sidente da Scandir-avian BRASIL, Indiana, 11 (U. través de uma porta .dç ser- das na ere<;�o da fonte, que
. . O) _ Ócorre'u um incên-

I
vico .. ._ será instalada nas proxirni-Aírlines System. .' • .

!
c'"

A'.' ,

.

.. A 1\ -dio ontem no depósito on-
-

Os bombeiros, que pron- -dades da Ca;m.ara MunicipalO prmclpe xe, perma- 1, ,

.: .

"

,

'

'R' ana le se acham as 105 peças, tamente, dominaram o SI111S- cu no parque Forest.
, nCCE:ra no. 10 ulna sen1 ,L\ , •

I. . "

d t cto com e'e mármore com as quais fr6, dlsseram que as pedrasentl'an o em con a

'D
'

f d· '_�.Ç>l'a' er.g'uida nesta c.:dade e.hamuscadas podem S"',�l,', 1'€:,'-
..esmODta da'v.h·ias irmas mamal'que- �

_

,

s_as q-ue mantêm negócios uma réplica da Fonte das tIradas para serem lEIllZH-
-1 ,',t.' ,'.

, A propósito da tese apre .. cendo uma seleção racial,
-

b\.l hL I d . -

dcom o Brasil, entre as quais Fábulas, existentes na _c i-
• _ R F A

. � 'OUID,a se�tada ao I _C.�n�r:sso Bra-I eu mar�em.,�, cn���o e

a East Asiatic Co. Ltd., ,de dade brasileira de Ouro AVia0 -da A, �,.';' .--"'':'' @'!.!, • ': sileirQ de Soc�ologla d_? Ea- .Ul)� n?yo FIPO' pSlCologl�? O
C(:}penhague e f:l' Sca,.ad, imI- Preto. Ce>l1fudo, não _hf'uv{:,

d
> � -.J ' •• ::_' • dw'--':\1'

,-:l:T'1.>i, ;, ..! J,:.�TI;: .""-1',

'l
�á. pelo prOl .. Oaorico Pi-; fiUl�f, dQ imi�ante, o JQ.Ul'O- -

"

f18'r;. feL-1
to ,;-.!i" '�NDRE� 't. (li V)_._ " -� J

•
�

'\ � _ I � �
.Vi:m Airline System, OLlran-1 d,anos e, 'as peças fiCUri.lTll' esa " -,' ��i':', _' " •

--

• •

res Pinto tivemos ocasião alto, corpulento,- soclall1}en--

, FOI, d'e'SCObel'Íil;<' a-llte-Gatel'��,'" I.. .
,

, ,(penas chamuscadas � p.:lp - I
, , .•

'

< .;J,. , ,de-< focãlizar assuntos dos te mtlitanzado, falando mal1
a',Jlo-lÍe, Jun1:,Ql a um pJsle .

I '

d
- ----.----------'

I iogo. LONDRES, 13 tU. P�.) mais diverses. Hoje, passa- o português e que veio' a
-\

-

. détrico de 25 metros dr; al- I
d·

.

; . -

mos a tratar de outrü nãü sua cidade distante, recruta-BRASIL, Indiana, 14 (e. Em face do esaparecimen- t'--lrá, nas proximidades de I
-

"SI 11" menos interessante. Con- do técnicamente, passou aP,) - Um incêndio, OUgl- to de um . avia0 1ac \: e-' Newton Abhot, DevoHsh;r,� I
-

d 1 ton" da "RAF", partl'do da
'

. quan(o conhecido, nâo é de-
I r_eceber a denominação dei�ado em uma seçao e im- t.:ma bomba de retardame:l-

mais transcrever-mos o que '''catarina''. E pelo contágiopeza do edifício onde se- ilha de Malta para um vôo to. Êsse poste pertence 3 I
,c'ncontra a fonte de alvena- de treinamento com umn linha de 132.00a volst dp diz aquêle homem de letras social, tal denominação ge

sôbre os jovens recrutadós' neralizou-se entre os meiosSEUL 14 (U. P.) -:Jm' ria, de 40 toneladas, envia- tripulaç'ão de 10 homens, a- tensão da rêde na<:jond de
_

,
,

no sul para o Exército da civil ,e militar, e hoje é oPorta�voz do govêrno l'evc-
'

da a esta, cidade pelo Bra, tualrÍ1ente estão sendo da- base. ° mecanismo d� 1'e16-
I

'

metropole:
'

batisrl10 que recebe todo olou que o govêrno do LWJs �il, causou danos inslgniIi-. das buscas pelo Medite!'- gio colocado na bomba de- \.

d (�,.' I t
A

d d 1 CATARINAS S
I :"(lldado racialmente seme-bLivia apela o para a �01'ela C:'111 es. raneo. veria esenca ear a ex)'.) 1)- OS �

o-

I - .J.
, • 1 1hante. Da' primeira migra-do Sul, por duas vêzes, i)e- Algumas das 105 pedIa,; A última mensagem (O E:ao à meIa l)oite, mas o a-, ciologicamente essa mIgra..;

.

I . 1 \1 - A • •
! cão que veio do interior dedindo-Ihe um auxílio mili- e!e que se compõe a gigan- avião recebida ante-ontem Darelho infernal fOl . ,('s- cao em colo111as do melO J

• '
.

. - �, . I �,
. I, Santa Catarina, ficou a de-tt.r destinado a conte:" c a- tesca fonte foram chamnsC'a- ii noite, dava sua pOSlçao montado por uma turnlá ele 'rural para a metropole pa.. .

I I . nominação para todos os de-\'anço do Viet Minh con;�'- (Ia, ao se propogarem as I como sendo a 35 quilôm0- especialistas antes da hora
I
ra o exercício de uma mis-

'

mais, quer sejam originários; chamas para o interL)�', ::.- tros a noroeste de Malta, I Jatídica. I são policial-militar,- obêde-

LIMA, 14 (U. P.) -- E'
Isoia Ittanvin, foi abatido a

tiros por um agressor i1D,O

identificado. A polícia in

forma que o crime OC:1LTell

ontem pela manhã, e que
e stá deligenciando a eaptu-
1'L! do assassino.

completamente inexata a

informação de que o exila
do. político peruano Haya
de La Torre tenha SIGO

transferido da embaixada
da Colombia para a ernbai

. xada do Brasil.

xemplares raríssimos, ent•.e
os quais. selos mexicanos e

dois volumes emitidos pela

\

lncêndle Confederação Americana

(Federação dos Estados

Unidos na epoca da guerra

civil) .

Notícias do Exército
Catarinas))(cOs

do Paraná, São Paulo ou

Uio 9rande do Sul. Os "ca-

tarinas" passaram a consti

tllir um gru.Qo próprio, COIU'

F �!',� 9E- convel'gentes- �ócio

psicológicos, C'aracterizando
o filho- do Íl�1Ígrante de 'pre
ferência radicado no inte

rior. Para se ter uma idéia
das origens éticas de cada

um, e a mistura racial, o

prof. Odorico apresenta uma
estatística trabalhosa entre

as várias cooperações, com a

:dade de cada um, naciona

lidade· dos pais, ê irmãos

l1ascidos no estl'ange!ros e

irmãos brasileiros.

(Do "Diário de Notícias"
de 13 de fevereiro de 1954).

Pede auxilio
militar

Preparafivos
secretos
NOVA IORQUE, 14 (U.

?) _:_ Segundo o jornal
"Daily Newe" estariam sen-

10 feitos preparttivos se

";1 dos para uma visita ua
Rainha Elizabeth e do DiI

:]ue de Edimburgo ao:> l!.E.
LIU. como hóspedes do Pre
;idente Eisénhower. ° cor

�'espond€nté do jornal em

Londres cita uma pessoa
chegada à família re:1l, a

visita da Rainha se reaHza ..

l'á provàvelmente em 01,'.tll

bro ou novembro.

'� � � � � � � � � . . . . .. .. � .. � � .. . .. �' .. � � .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. � � � � �. � � � � � � � � � .. � � � .. .. .. .. .. .............� " � H••�."+_ "." �."." " " ·fi.�.." "." " " "."."."." �." "."." "." "•....-.r••

Valendo.se, por certo, da g,l'atuitidade dos' jornais "

MI I M
dos com esse setor. Logo, o mil'agré é puro engodo!cariocas, que lhe fazem no peito toda a propaganda, Il·' ,

I
. O sr. Bornhausen encontrou o Estado organizadogovêrno do sr. Bornhausen não perde oportunidade para

.

I a�re a on�' I
.

quanto aos funcionários,' Achou, mesmo, que havia gent().anunciar·se e elogiar·se, lá fóra... Ainda recentemente

I demús. Com um orçamento de 200 milhões, em 1950, o
um dos órgãos da Capital Federal, em letras grossas e

. ,",
Te�ollro gastav,a" segundo o sr. Bornhausen, cento e dez

gordas,. e 11..0 beiç,o, con o dizem, estampava várias colu milhões. Como o número fôsse exagerado e o Estado não
nas de adjetivação bombástica ao nosso govêrno, sob o

" . " I pudesse mantê-los, centenas � centenas. de funcionário,"título super.al"qui.modesto de O MILAGRE DO GOVER- um ato de rastell'a pohtJcagem, muito dIstante do p:ro. (adversários) .foram exonerados. Com lSSO o gasto ne.-
NADOR DE SANTA CATARINA. metido reajustamento consciencioso e �quitativo. cessariamente deveria baixar. Que ficasse em cem Mi.

O milagre, à_ monge Zé Maria, obrado pelo sr:-Bõr- Sômente um santo às avessas chamaria de equitata- Ilhões.
nhausen e mancheteado no Rio foi o seguinte: tiv� e consciencioso um ato

_

que aument� fu�cionário!l I Aumentado, na média de. 25%, �,funci�Jl�lismo de.
"Unico Estad� onde, aumentados embora os venci- (afllh,ados) d-e 10 letras e_ nao aumenta um' so centavo veria hoje' cOllsmnir cento e vmte e CInCO m'tlhoes. Sendo

mentos do funcionalismo, diminuiu, em quas_e nove po" de outros (adverj!ários) ·e, no geral, dá mrí'a irrisoriil m{· lo orçamento atual de Cr$ 432.952.000,00, e. consumind"cento a delspesa com o pessoal". galha aos que mais precisam. E que, na mesma class"l '147'30% da receita, os gastos hoje são superiore!jl a DU.•
. Emoldurado por essas mirabolâncias, estas expres· (diretores) faz odiosas discl'Íminaçlles. ZENTOS. E QUATRO MILHõES! Se o Estado possuiarsóes do autor do milagre: .o mais interessante, para nào :eynpregarmos outra. até' funcionários de mais, esses 79 milhões estão

.

send� li"Quando candidato ao govêrno do Estado - con· IlalaVl'a DIais apropriada, está no afirmar que os gastos I
gastos com o .panamá dos novos cargos. Na. verdade, �cluiu o governad�l' - figurava entre as minhas prome�· com o pessoal diminuiram! I mais de 2.600 cargos novos e funções foram criados d('sas a da melhor'ia de vencimentos do funcionalismo pú. Na sua la. Mensagem, finglndo.se pezaroso, o sr,; 1951 para cá, conforme já provamos" citando, um a'blico. Motivos alheios à minha vontade retardaram essa I Bornhausen lamentava ter que dispensa'l; inumeros ser.! um, os respectivos atos. .

providência,. que s?mente no se�undo e no terceii'o an� d_ores, porque o Estado nã? esta\a em condições de m!'-l':" Para ,f�zer o milagre � santo 'de�x�u de fora. os .ele.do, meu governo fOI tomada, assim mesmo parceladamen"l te-los. ..

'

.I mentos baslCos: 1.0 _ o numero suflclente , como dlsse.te, visto não ter��l sido atribuidos ao Executivo todos os Verifi�ndo o� aumf:�to'�e impostos, diretamente�:- �té e,xagerado, de fundon�rios que, encontrou; 2.0 -: o
recursos necessanos a um aumento geral. Embora a me· das e cOnEagnaçoes) e mdlret.amente, com o astronomlco fato de, com o aumento do Imposto e dos preços, a recelÍ\llhoria concedida não corresponda ainda ás rea.is neceS ..

! aumento dos preços, verificoI;:·se que o receita prevista haver dobrado, ,de 50 para 54.sidades da esforçada classe dos funcjonários público�, j& para 195'1 representava o dôbro da de 1950. Ora, se () Para melhor descobrir o milagre, formulemos umgastou o govêrno, todavia, nessa revisão\d'e vencime.ttos. Inúmero de,funcionários era, em começo de 1951 porde exemplo: uma das nossas pequenas prefeituras, com 3(10inclusive � "salário-família", a iml)ortância de .. . .... r�ais exagerado: a po�to. de. exigir ,cortes fundos: chega. mil cruzeiros de rel�da, pagando 3.0�0,00 ao �refe,it?,CrS 62.29.).100,00. : namoS ao seguinte: dlmlnUh.Jo o numero de serVidores e 2.000,00 ao se,cretarlO" 1.500,00 aos flsça,l e escl'lturarlOOs gastos com o l)es<;oal, apesar do aumento havido" so dobrªda a receita orçamentária, a pereentagem de ga:-,. I e 1.000 a 10 professoras, consumiria nada menos defreu, (sic) percentualmente, uma redu.ção de 8,2670, neste tos com ° pessoal em 195,1, deveria ser menos do quel a 72% da sua :t!enda com o funcionalisI,no.último guatriênio. Em 1950 o Tesouro gastava 55,56% metade de 1950. Axiomatit.ámente teria que ser assim. Se dobrasse' a renda para 600 mil cruzeiros e nãoda sua receita com o 'funcionalismo público. Ein 1953 Seudo, como diz o santo milagreiro, de 55,56% a per- aUmentasse o seu quadro 'de servidores, a percentagemgastou apenas 47,30%" o que é liltamente expressivo de tagem de 1950" a de 1954, Jeveria ser de menos de 27%. baixaria para 36%, isto é, para a metade.
-

equilíbrio existent.e ,entre a receita e a mão \te obra'nos Acrescentando-se a essa, mais 1Q_% (40 milhões) aplica. O nos!>'o .santo milagreiro demitiu centenas e centeserviços públicos estaduais". dos no aumento dos fl(ncioná�ios (,cargos e funções) quI'
I
nas de funcio�uÍl'ios, viu a receita dobr-ar, e diminuiu me.O rnfIagl'e, como todos �qui sabem, não tem nada d:õ já o eram eI';, 1950,. de vez que os novos correm à conh nos de 9%!!!! A diminuição deveria, ser relativa e in.milagre: é gabolice que os próprios números desm�lltem do S1'. Bornhausen, teriamos 37%. Tudo quanto passar V('rsamente lH'Opol'cional ao' crescimento dai rendas. Fó.

com ° confirmaçãq ela palavra do mil�g,l'eIro. I dai, já é alllllento e não diminuição de gastos com pes,- 1'3 disso é potoc3� ,O aumento ao funcionalismo é o que se conhece: soaI. E, segundo o sa.nto, em, 1953,,47,30% foram consumi· l\Iilagl'€ desse- até�rviÍla..

o RISO DA CIDADE···

Não seja tolo. 55%
sôbre .

2QO é muito

menos de 4770 sôbre
400. Você está preci-

..
. :"

.. ·rtIA·. ''''.'�' '�" •..

"_
.

, "',
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2 Florianópolis, Terça-feira, 16 de Fevereiro de 1954

,

é. O ano que marca ,0 300 aniversário d� ativi dade comercial em Florlanôpolís da firma
proprietária de A MODELAR, e como início das comemorações que serão

diversas, está sendo realizada

_'

Com ", .seguintes descontos:'

,
.

I
.

,ta,-' .

/

\

em maillots -- shorts �- calções -- çamisas -- calças sport -- ternos de verão '

.".......

, --

.'

,."

·BO

15-.1.
"
/ ';'�

no magnifico estoque de blusas e sáias de ai godâo; organdí, linho, seda, renda, etc.
"

..

20 I. em todos os maravilhosos tailleurs de Jinho ou lonite.

, ,

, '

em tôdas as sedas lisas e esiampad�s. Esse des conto formidável representa fielmente/
a deci são de acabar definitivamente COJl1 a secção de sedas,'

n� lO A 30 DE MARÇO:

Venda excepcional de 500 conjuntos de .col

chões e travesseirosDIVINO'com lOro de des

conto sôbl'� a tabela ou em 10' mensalidades

,,',
_

...

DE IODE'ABRIL A 30 DE JULHO:

A mais gigantesca' venda especial por preços
aproximados do custo: nas fábricàs DE'TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no-

,

vidades DE INVERNO JÁ _ ENCOMENDA
DAS.com a entrada inicial de apenas 50,00!

f
,

,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE

DE PROFUNDIS

Quando o meu corpo frio, por ti passar �m �i�, .

,

N caixão - pobre lenho em tamanha miseria
um

1
.

Desperta o teu pass;:b E sir-tas ,a a egr}� ,

Por uns segundos so, frente a' tela funéría!

Reza então, pensa em Deus e volva com harmonia

Para mim, a tua alma, mas não desespere-a:
_

Olha o' futuro e em breve encontrarás um, guia
Que te sirva ao presente, eu já sou só matéria!

Na l;ntidãà do tempo, hás de lembrar o abrigo
Do vate que te amou, e levarás contigo
Muitas Ilôres e o teu. belo e sensivel ato,

Repetirás
Me verás
Verás no

até que num dia assustada,
enxumado; e no meio da ossada,
coração, gravado o teu retrato!

Eugênio Vecchietti Netto

*

ANIVERSA'RIOS:

SR. JOÃO JOSE MEN

DONÇA

x x

6 bananas de tamanh€l

méd�o (de preferência pra

ta)
1/2 xícara de açúcar mas-

cavo

Transcorre, nesta data, a 1 colher das de sopa de,

do anive rsário natalicio do 'canela em pó
nosso mui prezado' conter- 1/2 xicara de rum.

ràneo sr. João José Men- MANEIRA DE FAZER

.

donça, construtor civil re-I 1.D�r�et� a �anteiga nu-

sidente nesta Capital. ma frigideira, sobre o fogo.

O distinto aniversarian- Quando estiver'bem quente

. te, que é muito relacionado coloque as fatias de banana

nos meios comerciais desta (cortadas ao comprido)

cidade, não só pelas eleva-I .

2. Espalhe a canela, por

'das qualidades que lhe 01'- cima das banannas que es

n im o caráter, como pela
J
tão fritando. Frita-se até

sua elevada capacidade pro-
.

ficarem tostadas.

fissional, ver-se-á, ,estamo�
certo, cercado de carinhosas

homenagens de apreço por

no grata efeméride:

Às muitas homenagens

que 11;es serão prestada O

ESTADO se associa.

-FAZEM ANOS, HOJE:

- Sr. Leandro Vieira de

Souza, integrante do Salão

de Barbeiro "5 Minutos"

e pessôa muito relacionada

nesta Capital, pelas suas

elevadas q:ualidades de pro

fissional competente e ze

loso;
- Sr. Júlio Gonçalves,

/

dinamico representante co

mercial, nesta Praça, onde

goza de elevado conceito;
- Sr. João Candido Del-

fino;
- Sr. Júlio Gasgroffi;
- Sr. Rui Margarida;
- Snra, Maria de Lour-

des Scheídsmantel, esposa

do sr. Paulo Scheidemantel,
alto funcionário da firma

Carlos Hoepcke S.A.�.C.;
=-Snra. Lindina Moura

de 'Carvalho;
- Snra. Luiza Beirão

Nunes Pires, esposa do sr.

Cristovão Nunes Pires, al

to funcionária dos Correios

e Telegrafas, e pessôa 111ui·
.

to relacionada nesta Capi
tal;
-Sta. Ondin aDamacenc

de Oliveira;
Sta. Olga Brasil

Luz;
Menino Wander,

lhinho do sr. Osvaldo

bas, representante do La

boratório V_ander do Bra-

sil;

do

Menino Vanir, itlho'

distin to casal Vá'lter

Cardoso e' sua exma. espo

sa d. Maria Cecilia....cG. Car
doso.

-0-.

Experimente boje
Banana frita
·INGREDIENTES:

4 colheres das de sopa de

manteiga

3. Vire as fatias de bana

nas do outro lado e espalhe
por cima o restante da ca

nela e açucar mescavo.

4. Quando as bananas es

tiverem macias, ponha por

cima o rum e risque 9 fos

foro. Leve-as para a mesa

linda em chamas. (APLA)

Preceito do Ola
AGUA E DISENTERIA

Bf..CILAR

A água contaminada po

Ie transmitir várias doen

<:�!S, algumas bem graves,

(Uil10 a disenleria bacilar,
.ssim chamada porque é

",-":�,,da. P"l un: bacilo. I(,!',

'-.-::cróbio, pode ser veicula

c�(., pela ,ú�t:a "que não foi
'.

: I

)revianwr,j � fervida 'ou' f!1-;
�l·ada.

Eu'te a disenteria bacI

lar, oebendo
.

sOme?�tB

ág'i.!u j<?r'vida ou fHt,,·a.
da.·- SNES.

da
• PLACAB SIPILITICA8.·

fi- Blixir de NQuuelra
Ri- •.uc•• cuWar .0 tr.·

t....t. da .UUI.. I

CASA
l,1uga- uma de alvena�l::l

jta à rua 14 de Julho. n. ;
58�, no pôrto maritimo eh:
l'�<;lrdto, com uma sala de;
"ü·;ts, sala de jal�tar,-var�"?-I'
:la, ampla cosmha, ;:!<-.iS I
ql.la�-tos e um quarto p:.lI.'1'

empr�gada no sótão, sanHá- I

ria cúmpleta com chuveÍl"J,

·lÇ'i.Hl e luz com abundâl1c13.

.A trutar no mesmo J.o�al.

,- ,

16 DE FEVEREIRO

nos que:
- Em 1751 - Resolução

régia criando um Tribunal
•

de Relação no Rio de Ja-
,.

neiro, cujo distrito era de I
tal vastidão geografica que.

se estendia, pelo litoral, I

desde o Espírito Santo até
T

a. Colonia do Saeramentd,

no Rio da Prata,
oeste chegava aos

de Miqas Gerais;
Mato Grosso!

- em 1759, 'a .Camara
Municipal do Desterrb'mu
da-se par a um predio que

havia arrematado,
- em 1824, assume a ad

ministração da provincia o

seu primeiro presidente,
d�·..João Antonio Rodrigues Ide Carvalho. Foi senador.

e para
confins

Goiás e •.

do Imperio pela
do' Ceará.

provincia ,

'�

- em 1840 - Insurreicão
, •

..:J •

em Paranagu.á, no Piauí,
dirigida por Sebastião José

e Manuel Lucas de Aguiar,
os quais dei1."Iam manifes

.to, atacando com candentes

. frases _literarias o governo

estadual de Oeiras, e termi
nando por vivas a D. Pe-

.11'0 II e aos 'brios.is

OI:nfE-" J

;�;�:;,:::�,!ale;:u�i;:�lfUflcian�lsmQ J8�Bral '
- em 1886 faleceu no

I. -:, '. _

Rio de Janei;o o almirante A s'ua reclassificação'
Barão da Laguna. Este bra- d d

WC, 13 (V.A.) - Está 15Ll�';r:os profissionais vigen- nuntos credenciá os. a co-

vo catarinense fez -a cam- I]
em fase adiantada de estu- tes, nas principais c idades missão e da secretaria gera

panha contra a Argentina, I -

di
. .

tomou 'parte nas lutas ci- dos (I plano da classificação do t.aís, co�pre�ndendo as J;,s1aüst.i?a. estao �e . Ing�n-
le cargos, mandado execu- empresas privadas e as en- do a, diversas capitais a fim

vis do Pará e Maranhã e na �

f d
131' 1J(:JO Estatuto dos Fun- tir'ades públicas nelas sedi- de c ientarem a re eri a

passagem do tonelero, Re- cionái. ios, Intensifica ao adas. Com esse objetivo ele- pesquisa através dos órgãos
presentou . a província na

.

d IBGE
ITlPS":O tempo a comissão os do Conselho Nacoinal de J lU' ais .0. •

Camara dos Deputados e
trabalhos de revisão dos ni

no Senado, desde 1872 até

a data de seu falecimento. veis (�e remuneração do fun-

cionalismo civil federal.

Q � Livros ExlstemNasceu no legar Larangei- uan.os 1 I
ras, no disto dé Laguna, Du· tro do propósito de

B
.

_I?neste Estado; .:!OI1Cluir sua tarefa no prazo noraSI.
- em 1889,' foi mandado fixado pela lei, a comissão RIO, 13 (V.A.) .

-

En-I
junturt, Econômica" em mi-

elevar a batalhão, com o articulou-se com a secreta- c.mtrarn-se no. D. :cderal -iucloso est�do sôbr;. o as

numero 25, a companhia de ria fEral do Conselho Na-_ :13' "I dos livros existentes sunto. ASSIm pOSSUI esta

infantaria estacionada nes- cional de Estatistica do ent todas as bibliotecas re- !':";'l�;!:.:.1 mais livro[em suas

ta capital. U-::_· I� para realizar com bre- gisrradas no país, segundo bibliotecas do que lodo" o
André Nilu Tadasco v.dade pesquisa sôbre os dadas divulgados por "Coa- :�st:ldo de São Paulo, que

.ig 'Ira no referido trabalho

festa, querida .•• ·

na cozinha tem comida I
.

/

em ormérios, em
- baixo da pia e

junto aas paredes ... e acabe .:om as

baratas I

NEOCID EM PÓ não tem cheiro.

NEOVIDm
-un

t o m bé m c cn t r o
.: .formigas, pulgas e traças

CURITIBA

-PUL,MO"SERUM-
Tônico Respiratório

OPOBYL:
FiGADO - PRISÃO DE VENTRE

c ':'. apenas 21 por cento ..

Das 3.498 bibliotecas distri

buídas pelo terr-itório nacio-

I
nal a:_,€nas uma possui mais
de :>00 mil exemplares -

I. f;J�·:;��P�:�:'do�:�o�a��ta�:
;evi��Q"

Os lABORATÓRIOS A. BAllLY comunicam que, por motivo de férias coleti\Gs,
os seus diversos serviços não funcionarão no período de 1-4-1954 a 30.4-1954.
Todavia, um plantão. ficará à disposi�ão dos Srs. Médicos, para a entrega
de amostros das especialidades dós Laboratórios.

RAMAR S. A •• Rua M'al. Oeodóro, 528

l{e\,tla ainda "Conjuntu
,':1 j!"conômica" que se eleva
Ll L:' lOilhões o montante dos
\,(l!;l�l1e:- em todo o país; (1

·lUt· 1 épr.esenta, em lüédia;
menos de um quarto de vo- A •.-gt:.ntina, entre outroS paí-
lll' '1(' por habitante. .

ses.

FLORIANÓPOLIS'

3

Sarseilto
·ILaurindo

.

(

na jiama, abandonado,
quecido e obscuro.

E' por isso que nós que o

conhecemos e sabemos que

êle foi soldado de valor, re
verenciamos-lhe a memória

trazendo aos olhos dos con

temporâneos um explêndido
tipo de militar, que nestes

tempos não existe mais.

RU'i Stockler de Souza
-Il-

Manoel Laurindo da Silo

va, sargento da Polícia Mi

litar, foi transferido para a

reserva lá pelos fins de

1946. Morreu, pouco tempo

depois. Porque morreu?

Porque o VETERANO

quando afastado das 'lides

da caserna, definha e morre

de melancolia.

-0-

O sargento Laurindo não

teve. a sorte que todo bom

soldado aspira, e que é a de

morrer gloriosamente no

campo de batalha. Morreu

-o-
.

Ele tinha mais tempo de
.

serviço do que de idade.

Assim se comentava porque

êle, ao que parece, já era

soldado há mais de quaren

ta' anos. Serviu no Exérci

to. Quando? Não se sabia.

Participou, constava, da to

�1ada de Canudos e tomou
.

parte em operações milita

res de limpeza e pacificação
nos sertões de Goiaz e Mato

Gr_9.Sso, em tempos que já
vão longe. Na segunda dé

cada dêste século trabalhou

na construção da estrada de

ferro-e daí ingressou na po

lícia, do Paraná primeiro, se
não estamos enganados, . e

depois na nossa. Numa de

las participou da campanha
de repressão aos fanáticos.

Posteriormente, participou
de todas ações em defesa

da legalidade ...

-0-

Gostava de um "dedo de

prosa" e perdia horas con

tando as peripécias pelas
quais passára ao combater
'-\S hostes do "CONSELHEI-::.
RO" lá no norte, os bandos

de jagunços aqui em Curi

tibanos, ou os revoltosos do

CABANAS em São Paulo,
quando não era um episó-·
dia dos seus, tempos de fer

roviário, nos sequados tem

pos que' os trilhos de aço

rasgaram a carne verde <las
florestas virgens do oeste

catarinense, nas, margens
elo Rio do Peixe.

(Continúa
número) .

.no próximo

Do Estudo em apreço res

,alta v, situação deslavorá

.2; cú Brasil em matéria de
:1blioi ecas em relação a

1ú�sia, Estados Unidos,
Fl'a!l�;a, Portugal, Canadá e

AVENTURAS ZE-MUTRETA00 •••

es:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
QUINTA-FEIRA À NÔITE PRESENCIÀ.itl\ O PÚBLICO ÀO GRANDIOSO E SENSACIONAL EMBATE ÊNTRE AS ESQUADRAS
DO CLUBE ATLÉ'fICO C�RLOS RENAUX, ,DE BRUSQUE E AVAl, LOCAL. O PRÉLIO PROMETE ARRASTAR UM PÚBLICO
NUMEROSO AO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA, DE VEZ QUE TODOS QUEREM VER EM AÇÃO O PODEROSO QUADRO CAM�
PEÃO DO Esrl'A�O QUE ,liA' POUCO,ÊNFRENTOU E VEN:CEU EM PORTO ALEGRE O SELECINONADO GAUCHO.'

,

I

OE s t ado' E s p o r t
���De"�"�"�"�������04"�"�"�����'• ..uec ••••••••••••••••••••' �..�..������..�..�..�..���s.��..�..�..�..

"O
."

Em, junho a ineugureçao
do estádio alvi-negro ..

..

,

"

x

_ E por falar em gente que vai ficar e que vai sair

'do EElecionado, -lá se foi o, Carlyle!
x x

DJ�LMA SANTOS O MELHOR DO FU-
1'EBOL PROFISSIONAL DE S. PAULO
São Paulo, 15 (V. A) ,- A exemplo do qu� acontece

t"cos os anos, a pedido da Diretoria de Esportes do Es
tado de São, Paulo, a Fed::nlr:ão PauEsta indi(�3 os atlc
ta� amadores e profissionais; mais perfeitos clü tempo
Tzda', tanto na parte técni.ca romo disciplina;', ,

A escolha reCaiU nos �r.lques Fredei-ico, àp"a,lor do
f'etlmeiras, e Djalma Santr; rpofissional da POl'tugue;,a
de Desportos.

'

ELEIÇÕEsNOPAULA RAMOS
_,---,-

Ao que almr.;mos, na ;. lóxima �exta-feil'<' à" 20

x x horas, à rua AlwiranteL:L!ego, :n. 30, estar:;!) re-unid::>;;;

x extraordináriamente os dirdores e �ssociados do Paula

, "--; Li no INVICTO, na- 3a.-p�gina, este Útu1o:. C�n- Ramos �s�orte C_:lu�e, afim de ,c�idarem de �ál'i�lS ,as
tintu'ão as oras. Ora, ôra, seu Pereira ... Em prlmmro I,:untos

de Impodm?CIa, com') �leIça� do Conseü11 ,_ehLe,

lugar hora se escreve com h; em segundo, corno é que I�ativ,o q.ue_ eleg�ra a nova
_ dll'etorI�" �?mada ,d� contas

o sr, ,queria que as horas não continuassem? Lendo êsse ua Comlssao P':ü Constrt�t;a() do Es�ac.lo na Irmdade e

Itítulo não quís nem ler a notícia. ,.', n:Íorma dos est::* tos
"

x

,
_ Os paraguáios estão de assustar, Lavu:am �s

ehllenos de 4xO. Se não nos cuidarmos, SRU Zeze MoreI

TIL nós da Suiça ficaren:os só nos queijos ..
x x

x

_ O seu Pereira está aplicando regra que nem o
_ I M

_j ,) V'Etzel. Diz que goaI contra nao va e, as como; a as-

sistir a um jogo e repare se vale ou não. E volte, que-
rendo .. "

• "
IVO

Preceito do Dia
I 'AGUA E DISENTERIA
i BACILAR

Reportagem de Fernando Damiani j

, A GRANDE CAMPANHA DA SELEÇÃO
DE NOVOS EM LAJES

(continw:ra amanhã)

... ---- �-,.....,
.....�_...

, Seguiu no dia 5 para a cidade de Lajes, a "Seleção
de Novos" de Basketball desta Capital, que foi disputar
dois jogos amistosos contra o Selecionado de Lajes.
Precisamente ás 18 horas chegava a Princeza da Serra a

•

"Seleção de Novos" sob a direção do técnico Rubens
Lsnge, onde seguiram imediatamente para I) Batalhão
Rodoviário, onde ficaram hospedados, na qual foram
muito bem recebidos e tratados com muito 'zelo E: cari
nho, 'pelo Comandante e seus auxiliares. Queremos ain
da agradecer a mane ira cavalheiresca por parte do Dr.
Galileu Amorim e do Prof. Osvaldo Husadel, que sem

pre se dedicaram atenciosos para os, componentes do
"Selecionado de Novos", ,

No dia 6, sábado, era iniciado ó primeiro cote io ás
17,40 horas, na magnífica cancha, situada no local do
minado "Tanque" de propi iedade da Prefeitura Munici
pal de Lajes, obra essa feita pelo dinâmico Prefeito Dr.
Osni Régis. Grandiosa assistência comparece:�an pára

'

� _

assistir o jogo entre as duas seleções, dando assim um, -

'

brande espetáculo a parte, incentivando á todo .nstants
"

VendeI) sel�ci?nad�, local._ As duas se,�eçõ€s entraram .assim!' ,-se
çer:stItUldos. Seleça� do Novos: Platt, Osman, Edinno, I Vende-se uma sala deChma e Nado. Seleção de Lajes: Levinio, Jorg« Paulo, f t . d I b

.

Duarte e Plínio.
' ,

; jan ar e rmmna, com pou-

Cronometrísta.: Dr. Galileu - Apontador __ .] úlio co uso.

I\1alinverni. I Vêr e tratar a Avenida
Funcionou como árbitros - Nilton Pereira e José Hercílio Luz n. 190

Santos que acompanharam. fi embaixada da "Selecão de I ---'------__
,

Novos". "

"

Quanto ao jogo os dois selecionados, [cgaran: aoaí
xo da critica, principalmente a Seleção de Novos, que
Íé:ltoU sencívelrnents na marcação. Embora não demons
trassem todo o seu poderio o 1,0 tempo terminou Sele
çâo de Novos 2o.Seleção de Lajes 18. O 'técnico Rubens,

Lange recorreu a varias substituições que' foram: Le
nio no lugar de China, Rosendo no lugar de Edinho, '

,

,
,

"
, �,'''.o ,,"',t" , ' '�onga no lIugar dde 0pslmdil, China no lugar de Tonga 'E: I

d' d
-

d t 't 1 b� d d h d d h l.sman no .rugar e att, mas mesmo assim o 1\05"0 sc-
. A .nessa reportagem {oi4il1forma 'a o:' �n amen' 9, pr�sen; ar(j, a 01' oonst�nte' e u� ,P' n a o e ::i.,-nefoa-, lrcionado não' acertava dentro' da cancha, facilítandc..dasobras do Estádio do Figueirense, no Estreito, com o "dos, tendo a frente a figura admirável de Thomaz Cha- -

,

d C ''I.:. 1 d I f' '1
'

. assim que o selecionado local passasse na frent» no mar-plantio da grama, já que a gista foi ,de�arca, ia, A
,: .ves :. aut.r. o ,:i ea ista jn atIga�� �ue em nenl,lUnl mo- (;'j(lor, pois os pupilos de Rubens Lange atiravam abai-Segundo corista, é pensamento da diretoria do gre- mento d.eIxo.u-se levar pelo pessnrusmo de, muitos, lu-

d
d f

. d 1 1., 12 d t d 1 t t t d E
KG um nervosismo tremendo. Quando faltavam II mi-mio alvi-negro aproveitar a ata estiva o c uce. e an o SI enciosa e enazmen e para que o gigan e o s- -

b h 1 d d d d nutos para o termino do jogo, desabou uma for':.! chu-[unho, para a inauguração da magnífica o ra- que re- ,treito ven a a ser pa co e jogos e enverga ma, ain a
d b

, este ano. "

'a, ten o o' ar itro Nilton Pereira, suspendido o jogo
...0......0....0.... , ._.o�)---()....()---()---()�. Pouco falta para o término da praça esportiva do por estar a cancha impraticával.

I
,

_
' Figueirense que será uma das mais modernas do Estado

A contagem assinalava "Seleção de Novo: :';0

U R U B U S E R V A N D O t ii t ib
' ,

f t b Seleção de LRje<:: 27. Os jogadores que mais ;'1" destaca-
, e, p,or cer o �u o con rr urra para o prog:'0;SS:) .u e 0-

O"

, hstIco,da Capital que conta apenas com o est3<11O da rua
l arn: srnan, f',é.do e Paulo esse do 'selecionado local.

IBocaiuva que não atende, as necessidades dos nossos
Marcaram par �1 é seleção de Novos: Osrnan s, Nark 8

ZE' DO MENGO clubes.' Cl.ina 6, Rosen�;;::" e Edin;10 3. Para a seleção .le Laje�
_ O sr.' Joa-o Ll'nhares, sabendo que eu f'Ji à La- Precisamos' de mais e,stádios. E', o qU2 e,�tã() a l"E'-

:l'arcaram: Pat:to 10, Plt1110 8. Levinino 5 .TorNe 2 ('
Guilhom_2.

'- " b ,

glma d€pois do jogo entre o Mengo e o :São Paulo, per-" damar os esportistas éatal'inenses que quel'2m ver o
O

O',lntou-me sé a terra do sr, Paulo Carneiro é boa para }c'et-ball barriga-verde caminhando sempre par., a frente.
s técnicos i1L,bens La 1ge e Osvaldo HU::ianel re-

bdesinc,har a cabeça. Respondo que é! Tem O mar gros- No clichê acima a maguete do estádio do F'iguE:i-
,olveram que os 11 minutos restantes seriam di ;putados

- no dia seguinte,
"O que é ótimo para inchume. . • rense.

N
x x �",�"'''''c

.. o entretan�) no dia segu�n[e após haverem efetua-
x

__�f__(_��'_1"a-<.....0GIJ
do o seg�ndo J0g0, que foi v',ncido es}:etacula;:'nente pe-

,

_ O Va�co, no México, com o seu amão ,safou-�e
( Ja Seleçao de Novos, a direção do selecionado de Lajes

r� r milagre da derrota, empatando com o Puebltl p�r ANULAJ}A A SUSPENSÃO DO XV DE l::ntr�garam os. pOltos da primeira pvrtida, quando àin-

3 x S. Esse tal de Puebla fé o benjamim <:la la, divisão NOVEM2RO DE JAU'
-

n faltavam 11 miliütos pai,) <1 termino do jOg1.
rrt:xicana. No ano último ainda era da várzea ... De for- Com a palavra o ilustre maioral efecefeano.
ma que o sr. JQ.ão Linhares já pode ir comprar passa- RIO, 15 (V. A.) - Foi anulado pel,) Superior Tri-
;:',E'm l�ara a Laguna. . .

,bunal
de Justiça Esportiva, da C.B.D., sexta"feira à noi-

x x te, o processo em que o XV de Novembl':), de Jaú, foi
x

, suspenso, por 60 dias pelo Tribunal da Federac:ao Pau-
Recomendo-lhe levar po.r com�anhelro i) nosso lista de Futebol por tentativa de subôrno, p(�ll) presiden-

B(�('k, Mal de muito cnnsola mUlto maIS .. ,' 'I te daquele clube, ao á::bitro da partida Com a �ol'tllgue-x x_ _

sa de Desportos, de Sao Paulo. O Supremo Tnbu,nal a-
. x_ ,I colheu a segunda de oito preliminares levantanas pelo

- O tio Evaldo ,amda ?ao se �onve?c�u de que D�- advogado do XV de Novembro, sr. Gastão Soares de
qu nba é o tal. Mas b Ze.ze MadeIra, tecn�:o do FI�mI- Moura Filho, que sustentou a nulidade rIo prGCeS30 "ab
mnse, deve merecer, confiança do seu ���H7� DepOls do initio" pOl' não haver o mesmo obedecido aos preceitos
ú liimo treino êlé disse: �'Na de�esa dOIS Ja te,r!l ,,�e\:s lu- do Código Brasileiro de Futebol. Voltad., pois, o pro
ga,'H assegurados e serao os tItulares: B�andi:\o e De-

cesso ao ,Tribunal dá F.P.F. para abertura do C'ompeten
(jll!nhã". Se o tio não se curar com essas (I� grave dor- te inquérito, A decisão foi nomeada por unânimictade,
z:nhêt qu� lhe dá n� co!ovelQ cada vez qu� .ve um m:_n,go tendo sido relator.. o sr. Clóvis Paulo da, Ho�ha, depois
no cO��I�ado, es!ao so cantando a marcrmha ca�n..\a- de rejeitada a primeira pn:�liminar, dé nulidade por ex-
les�a: Amda esta para nascer o dr. que cure, .. '. tinção do mandato db Tribunal paulista,

x x ------' __

O LEITOR SABIA ...
'

que o :pé:Íor eSC:)�2 dos jogus entre (;" riváis
Botafogo e Fi":i;inense, 'no profissiol1fllismo. , GeU-Si! no
ano oe 1938: 5x1. para o tricolor?

. :,:'. qu� o Imbituba Atlético Cl11bé�, valorosa agre ..

r;)laçao 1mbItuben<;(' que dir.putou Campeonato da Capita! em 1953, foi f\Lr:dado no cia 10 de Setembl'J de 1924?
,

' " que o V]amengo Si' j?rou-se C� mpeão l�aüoca de
;'Emo nos anos 1916, 17,20 33, 34, 35, 36, 37; ,tO. 41 42
e 43. O cetro '�ncontra-se em poder de Vasco desde' [l
uf'le último an>, ou seja há dez anos.

JOGARA' EM PORTO ALEGRE O
SÃO PAULO, CAMPEÃO PAULISTA

Em Porto Alegre comenta-se a proxuna, ida .\que
la Capital da equipe do São Paulo, campeão paulista de
1953, que enfrentará ,na noite de 22 .do con·ent.! o pos
sante "onze" do Internacional, tetra-campeão ga'ciCho.

Já que o sr. Osni Mello pretende inaugurar ainda
este mês as novas reformas do estádio da Federaeáo Ca
tarinense de Futebol, nada melhor do -que a9rov(�itar o

retorno do grêmio bandeirante de Pôrto Alegre para
um jogo nesta Capital.

ra;u.........., ..aOIiIi......
-

.......

A água contaminada po
de Úansmitir várias doen

ças, algumas bem graves,
como a disenteria bacilar,
assim chamada porque é
':éil:!:-.-da pm un: bacilo. 1:'.,<":

micróbio, pode ser veicu .a- ,

t:c, pela ,igwl que não foi
prêvíamer.te fervida ou fil
trada.

Eo':« a disente1'ia bac!
,

lar, �ebendo somercte

áf/,iJiI fe'lvida ou filt a,
da, ,- SNES.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

,EM CORTESIA

E EFICIENCIA

M�
��1l!::�jZ(:E.�'I=l�L.�
PlRFEiçl?Õ SE!1 /GUflL

•
'

PLACAS 8IPILITICA8.

Elilir de Nogueira
IlMlcafle cuillar •• tra

t....t. d. .lf1lbl.

CASA
l)luga� uma de alvenall::t

.;ita à rua 14 de Julho n.

595, no pôrto maritimo de

Estreito, com uma sala de

vi�,;ta, sala de jantar, varan
da, ampla cosinha, dr,is

qua!"tos e um quarto p':H,')

empregada no sótão, sanitá
ria completa com chuveiro,
á�Lta e luz com abun,dârlCifl,
A tratar no mesmo local.

CASA
Vende-se uma casa à rua

General Bittencourt nr. 67,
nesta capital.
Tratar com o proprietá

rio à Rua Felippe Schmidt,
nr, 48.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 16- de Fj!vereiro de 1954o ESTAVO

MELHORIA DE SALARI8
dos ExtraDUlerários-mensalislas

lnteura do Decre.o
Decreto assinJ. -h l)elo Presi

-âenie Var.glls beneficiando
a classe

Rio, (Agência Nacional)
.
-- Suplemeritando as dis

posições do Regulamento
de Produções do Funcioná

Iismo Público, o presidente
Getúlio VargE assir.ou de

creto e propósito da melho
ria' de salário dos extranu

merários mensalistas per
tencentes às Tabelas Espe
ciais de Mensalistas, orga
nizadas em obediência ao

disposto no art. 6° da Lei

n" 1.705, de lS de dezem
bro de 1952.

E' o seguinte o' decreto
assinado pelo Chefe do Go
vêrno:
"Art. 1° - A melhoria de

tôdas as vagas existentes,
observado o disposto no

art 14. do Regulamento de'

Promoção.
Parágrafo único -- Fei

ta a escolha para a melho
ria de salário pelo crité�io
do merecimento e distribui

ção das vagas, na portaria
coletiva, será feita de modo
a guardar relação entre a

ordem cronológica das va

gas e a classificação dos es

colhidos na lista de mereci
mento

"Art. 7° -- O presidente
Decreto en ',!'1,"�' em vigor
na data da sua publicação.
"Art. SO -- Revogam-se as

disposições ém contrário".

peciais serão encaminhados,
para verifieação posterior e

contrôle, ao-órgão central

do pessoal do respectivo
Ministério.

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

o Sangue é a' Vida,
ELIXIR .14

J!\IOFENSIVO AV ORG ....N!S�W
.\(iRAOAVEL COMO UM ueOk

REU1IATISMOI SIFli..IS!
Tome o popular depurativo comp·)sto dto

Hermofenil e plantas medlcínals de slt.

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S

�. como me •.Ilcação auxiliar DO tratamen

lu d aSifilis e Heumatismo da me�ma

origem.

salários dos extranumera-

r.os cupante s de Iunçõe s

incluidas nas Tabelas Nu

mericas Especiais organiza
d"IS Em cumprimento do que

dispõe o art. .6° da Lei

. n? 1.765 de 18 de dezembro

de 1952, processar-se-á a

côrdo com as normas do Ré

gul�mentõ de 'Promoção .a

provado pelo decreto nO

32.015, de 29 de. dezembro
de 1952 observado o dispos-

No Sul do País
a Instalação de Nitrogênio

cia da Lei n? 1765, e terá DIA 27 _ Sáb�do __ Carnaval -- Bai1e a Fantasia
em vista o efetivo exerci- início 22 horas.
cio do diarista na função

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

que ocnpava.

§ 2° -- O enquadrada
menta previsto no art. 5°
da Lei nO 1.765, de 18 de

dezembro de 1952, será con-

M:e:S DE MARÇO
Isiderado como, fusão de re-

I

fe'rência, para efeito de a- I DIA
plicaç.ão do disposto no I
art. 23 do decreto nO 32.015,
de 1952. DIA 2 -

1° -- Segunda-feira -- Baile a Fantasia -

22 horas.

Terça-feira - Baile a Fantasia --:- início 22'
horas.§ 3° -- Constarão da cla-

sificação por antiguidade os

dados referentes ao desem
I

pate. . I
§ 4° -- A classificação se-

yántes de fu,1�r)e3 incluidas
nas Tabelas Especiai.s será

-

do referir-se-á ao seguinte
semestre de 1953, e preva
lecerá para a melhQr de sa

lário nas vagas verificadas
até 31 de dezembro do 111es-

Vende-se ótima residência com área 200m2 re

cem-construída', acabamento de luxo, situada à rua

Fer;reira Lima, com as seguintes peças:
Siving, sala de jal).tal<, copa, cozinha elétrica, •

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

Tratar no horário comerciar à rua Trajano, 14

_1° ,andar .

Vende-se
mo ano.

Art. 5° -- Na .primeira
época de ·melhoria de salá
);0 que se ��';l,if a publi-I
cação da classificação de'

antiguidade regulada no

Iart. 3°, serão preenchidos
......--."."""

,'.-
..,'

Encontro Promelido

•

Diario da Melra,ole
{

coração calmo, dão enorme vícios".
_disposição para o trabalho
e para vida.
Como seria boa a exis-

.tência se certas pessoas que
se querem e passam por a

migas � mas que no fundo
são legitimas "amigas da

" / -. �

onça -- nao se mtrometes-
sem tanto na, alheia vida

Lembramo-nos ter

mentado aqui aquela
tória passada em Nova 101'-

Campanhã Nacional de
Educandários Gratuitos

'Oinásid lotonleta de/ Barres
ANO LETIVO DE .1954

INíCIO DAS AU:t.AS: dia 4 de março.
MATRíCULA: Dias �3" 24, 25, 26_de fevereiro. So

mente para maiores de 14 anos, que tenham ocupações
durante (> dia.

.

EXAME DE 2a. ÉPOCA: Dias 16 e 17 de fevereiro.
F.XAME Dl!. ADMISSÃO: Dias lS, 19, 22, 23 de

fevereiro.
.

Florianópolis, 1° de fevereiro d� 1954.
_

Luiz S. B. da"Tri.ndade,
," ....

Diret;� ,

o l n ema.s
I?ITZ

dos Quatro - Grandes
LÉICESTER, / Inglaterra, ''''q�le uma reumao entre

13 (U.P.) -- O líder do par- Churchíll, o presidente Ei

tido liberal, Clement Da- senhower, o prlmeiro minis-

vies, lembrou, a noite de iro francês, Joseph Laniel, As õhs,
"Art. 6° -- Os processos ante-ontem, a proposta de e o primeiro ministro sovié- Sessão das Moças

referentes a melhoria de sa- Churchill do encontro pes- tico. Georgi Malenkov, po- Silva FILHO Iris ..
-

iiiijjjjjjiiiii!liii'jiiiill!!!II�••"••
lário dos extranumerários soal entre os ch.efes de Esta- deria adiantar alguma coi- DELMAR em:

�
I tj1 íri$)1 lI!mensalistas das Tabelas Es- do das 4 grandes potencias. S� O chefe do partido libe- E' FíiA CASAR? ' - � - - - ..ii --�

Davies, cujo partido pos- 11ll manifestou a esperança No programa:
sui 6 lugares na Câmara dos ete que "outro' esforço será

I
Atual,

- Atlan'tidas. Nil'
Comuns, declarou, em .diS-1 efetuado pata os reunir". Preços: ;50 -- 2,00 -- 1,00
curso preparado, acreditar, Livre. J

As 7 3j4hs.

RIO, 13 (V.A.) -- O mi- AJ�fl1 e outros das minas es-'
to no presente decreto.

f privada. '" Essas "grandes"ni:,j)':) João Goulart autori- adi.ais neerlandesas, a im
"Art. 2° - A melhoria amizades 'que se imiscuem

z�.u ontem o diretor do La- .Ie investigar as possibilida-
será feita em portaria da em nossa particular exís-

horau rio de Produção Mi- dos de instalação de uma
autoridade competente pa- tência só podem fazê lo I(I('Ti.l! a entrar em entendi- uulú-tria de nitrogenio no 'I.

,

-

ra a 'admissão-'ern; funções
n.énros com a embaixada sul '::0 Brasil, à base de car- por falta' de 'Ocupação e se'

-

.

da Tabela Espeeíal, é de fato lacuna no afazer,
.

, .' dos países baixos para a vào »acional. .'F>,

. "'C!',-"Art: 30 �: Ô órgão que -I deveriam procurar melhor'
�� <:,' ; .

vinda do técnico J. Van I-

'",''; .dísparar da L,�help.. Espe -

para o lar, para os filhos,
,-� ,�.-_ ',.'"

J' ;""sr��I, � f(.'
• ..�,

'

•• ;
�

*�.�·""'ci�í;_publicaÍ'á a rêlâºão dos _ "'-_ -- ---�. 'ou- para o próprio consor-
- ':! extranumerários mcnsalis- te .

'!? 't;:t,-- q-��' a integram, em 01'- L·' T ( t Iube Há no Rio, como no Bra- ,
/ O Centro de Irradiação. -

dem
.

de antiguidade i-la re-' II'a. '. )'. sil e como em todos lados Mental "Amor e �uz" realiza
ferência. '_" '

do mundo, gente que prefe- sessões Esotéricas, todas as se-
,

§ 1 <? � A antiguidade se-I re distrair-se ao telefone ou gundas feiras, às 20,30 à rua
,

PROGRA'MA DE FESTAS PARA O M�S DE Conselheiro Mafra, 33 - 2°
rá apurada a 18 de dezem- - anonimamente nos célebre (lndar.DE FEVEREIRO DE 1954

-

bro de 1952, data da vigên- trotes que tantos dramas'. ENTRADA FRANCA

I
' I'

_ têm gerado, ou dando-se a

conhecer, dizendo-se amiga I
e pondo lenha em fogueio' C

•

Iras às vêzes quase extintas.
I PoDto OmBnna

Parece desejar prolongar t .

'

DIA 28 _ Domingo -- Baile a Fantasia Infantil - da;; situações desagradáveis e
I Aluga-se ótim� Sala pró-

16 às 20 horas. embaraçosas que por ven- pria' para. Loja com 5 p�r
tura ainda se encontram tas de frente no ponto do

sem solução. _

ônibus -- �STREITO.
início Quantas .tragédias têm I

Tratar com o, Sr. Carlos

tido origem em telefonemas da Silveira.'
I

maldosos?
_

.

----------

Grandioso Espetáculo de I No programa:
Palco e Tela Esporte na Tela. Nac.
Na Teia:

I
Preços: 7,60 -- 3,50

Fada"\SANTORO em:' Impraté 14.·anos.
Alva,.", d, OliVoi� �:, :�::fo::o:;::e: :::

A !�:����a�MOR
.

l"r.!fZ:iflfTDNos tempos q�e correm pa nem pode ser levado -em
,

Noticias da Semana. Nac. �lI,t�
qu�m possui um.

--

.

pelo conta de mais u.m des$ervi.-, Preços: 7,60 -- 3,50
n

.

g d h t Imp. até 14 anos.

:� ;:d�;� :n:��r:r�::ce�, I ;:, '�n�:�::nd�� ;r:;::s::!criatura mais feliz deste I nacional". . . <? que há é

planeta conspurcado, falta de educação e de hu-
Nada nos faz tanto .bem manidade ou do que fazer,

como uma grande e repou- cimentando a verdad� do
sante paz de espírito. A célebre ditado antigo "O
fisionomia descansada, o ócio é o pai de todos os

ATENÇAO:
Em virtude da Grande

lFalta de Níquel, a EMPRE·
i ZA solicita, encarecídamen-

As Bhs, '

I te,' a cooperação de seus

H�ll,e VníKNER -- Êrni. distintos . frequentadores,
.ARNESON em: trazendo o DINHEIRO

I
PONTO

FI�AL
•

TROCA�O.
,

As 8hs.
Sessão das Moças

Fada SANTORO em; :

A FORÇA DO AMOR

I. No programa:'
"Esporte na Tela. Nac,

_ 1-Preços: 3,50 -- 2,00 -- 1.�0 I

Imp. até/14 anos.

'1
No programa:
Cine Jornal. Nac.
Preços: 7,00 -- 3,50
I:jgorosamente proibido

até 18 anos.

As Shs .

Bete DAVIS Michael."
HENNIE em:

TELEFONEMA DE UM

"
EXTRANHO

Sessão das Moças,
No Palco:

, CASTRITO E SUA OR

lQUESTRA DE DANSAS
'_ 'Na Tela:

.Fred ASTAIRE em:

,VER, Ç-OSTAR E AMAR
.

No programa:
Atual. :A tlantida Nac.

Preços: 6,20 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

Sociedad·e Cafarinense'
�- --

dê Belas L\rfes
De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. asso

ciados para a reunião a realizar-se dia 13 às 16 horas no
salão do Clube 15 de Novembro, afim de tratar de as
suntos do interêsse da Sociedade.

Moaeyr Coelho - Secretário

MAGHOS K FRACOS-

VANADIOL
E indicado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substanC!laa
tais como. Vanadato de sódio, Llcl..
tina, Gikerofosfatos, pepsina. noz
de cola, etc., de aç'ão pronta e eftcaJ
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicad<Jf para ha.
mens, mulheres, crianças; sendo fór.
mula conhecida pelos gran�es mê.

l1ce-nciado pela Saudf' Publica.

. Hão
-

Serão, Exonerados ! F:��?:�::��::�:��
rá atualizada para opreen-. de iltue seu noivo, servindo
cllimento de cada v.aga.

mo 13 (V.A.) -- O pr�· pedição do respectivo re- no ,.

h
.

'dI na 'tareIa, aVIa 'SI o mor-

"Art. 4° -- O merecl"lnen- sir '-'.I�e àa República apro- glJ]amemo. Em consequên- A
.

dI to. Jovem antes e apu-
to dos extranumerários ocu-' vou a :"ugestão do Ministé- \ cia, o Ministério passa a

rar se era ou não verdadei
r.o (';1 Agricultura, contida � custear, pelas dotaçÕes glú

ra a nova, acabou com a
r:um }Jl'Gcesso em que so1i-1 hg,is da Divisão do PessQa�,

I vida. Fôra rebate falso, tal- �.,.' ..cita .aul(\rização para qUê!,' as deso.EsaS de vencim,en- ,

apurado de acôrdo com as -

vez de alguma condidata a \."
se]'am ecmsiderados em e-' tos, �;a�;Ílios e demais van-

l't'spostas daci'.<; aos q :.resitos I espôsa do soldado em ques-
do Boletim de Merecimen- xercício ü,dos os servidores tagerls, até que os servido-

tão.
to de que trata o Regula-

I pertené!l?ntes à extinta Di- rc·s �cjam redistribuidos pc' O telefone' tão serviçal
menta de- Promoção dispen-I v�sã() de Terras e Coloniz�- 1(13 órgã0s do Ministério da

é assim um bem que mui
sado (> preenchimento dos ÇHU, desde a data da pubh- Agl'lculLn'a, se caso não fo

yuesitos core- � >p�H!ihl.1 t e f: caç?-i,l da lei de criação da rer.i1 aproveitados no quadro
aos ns. 15, 21, 23 e 25. I nova <l1.liarquia até. a da ex· ela lwva t,utarquia.

Paragrafo {mico -- O pri- .

.

-

..

meiro boletim a ser expedi-

I )
I

lUlZa BARBAIO SAna
RGANISADO
é_
EDITADO
POR
, Hermelindo ,Ramos Filho é Senhora, Antonieta Bar-

lXJIlALr-t?/(J g(J4/{{g hato Ferrari e filhos Thel'€za da Cruz Barbato e

g-[/XAgff!V.[TTO filho '(ausente) sentidíssimos com o passamento
FLÚRIf./,ÓrOLlS_>""Y,' C:,TAk"A de sua inesquecível sógra, mãe, irmã e tia LUIZA, a.

------------� gH',decem a todos os que os acompanharam nêsse dolo
roso tr�nl!'e e convidam os seus parer1tes e amigos para

-�----------------'-'-r- . as�.i"tn·C'm, á missa de 7° dia, que mandam celebrar pOl'
sua ho)nl�,!,jma alma, no dia 17 ás 7 ·horas no altar de São

" José -:la Céttedral Metropolitana, antecipando seus agr3.
i1eeime:l10s aos que comparecerem a êsse áto re'ligiosi) .

I

jicos e está

(118SA .-DE 7- 0-14)
\

t Missa �e 7' Dia
Vva. Adalgisa Vecchietti, Filhos e Netos é!onvidam

SP;.JS parentes e amigos para assistirern__
a mI3�:a de 7°

di� do seu querido inesquecível esposo, pai e 'l-"Ô EU·

'GÊNIO VECCHIETTI, às 7 horas de quinta-feira, qi�
.

l�. r:t� Catedral,Metl'op�tit�ha_; 'agl�ac1ecendo p11h com-

pa;: eClmen to ao ato de fe'custa... .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t
:

Maternidade Dr. Carlos Venele-sel
. Correa

..

RUA CEL. PED.r'\O DEMORO, 1.663
ESREITO - FLORIANO'POLIS

CASAS .A' VENDA.:
No bairr� N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Max

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoca.

.

I�LOTES E TERRENOS A', VENDA:
'

Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá-
'

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris

tina, José Candido da 'Silva e Avenida Santa Catarina.
AttttomóveI marca FORD, 49� "'-- 2 portas 110. H.P.,

c/ 28.0.0.0. Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfeí
ta - c/ rádio. Tarnberã aceita-se troca por casa ou ter-

I
I

reno,

Preço - 120.:nO.O,oó.

,
---�---. ------- ------_._-..-.. _- __.---,

'errenos na . Vila Florida.
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
- facilidade, de um esplendido lote na VILA FLoRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada' localização, nRS PROXIMIDADES PQ ES

rÁDIO 'DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA-

I

GENS.
Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Vieira.

Rua - Santo Saraiva n.

250.. - ESTREITÓ.

�-------------------

-PARA AQUELES QUE

E EFICIENCIA'

CADILLAC
Vende-.se

o ESTADO_
-

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

Academia Militar
das' Agulhas Negras

C. RAMOS SIA/

Comercio - Transporte•
Rua Joio Pinto. 9 FpoUa

,

I Por motivo de, viagem
I vende-se um terreno -

'"

"�I 30.x50.0. em Capoeiras; com

(DA ASSOCIAÇAO IRMÃO JOAQUIM) I uma ótima casa de material;
Obstet1"ícia Ginecologia Cirurçui I bôa agua; um grande gal-
Completa assistência à gravidês e ao parto- trata- ! pão; um pasto para cria

menta clínicos e operações de sénhoras, com hospitali- ! 'cão e um cafezal.
"ação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a!

�

Tratar com o Sr. Oscar
classe. " I

MODERNA AP_'\.RELHAGEM_DE RAIOS X, mar- I
ca Phiilips, para exames -radíológícos em geral (coração, I
pulmões,' estornago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDJO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

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

BERCÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
� -

turos,

Ç9MP;LETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangr-e, urina, escarro, fezes, secréções, etc.,
c provas blçlózicas para diagnóstico preéóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnósticodo-câncer fe-
minino, pela .citologia, biópsia," e' cólposcopia.

-

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE

SIA POR GASES (Foreggcr) .

O GABINETE DE IU\:OS X E O �ABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

Curso São Vicente de Paula DESEJAM O--MAXIMO
. EM -CORTEZIA

Çurso primário --= Equiparado aos grupos escola-
I

res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER �

--; abertura das aulas: 4 de março __:_ início da matr-icu- I
la: lO. de fevereiro, das 9 RS 11 -_Rua: Visconde do ]

Ouro'P:refo,123.' I ,��

Imobil;�r-ia-:-e.
. AgencialDenlçl .ERL

C • I A C
. PIKFilçno SEM /(i(/Ill.

anIO-. • •

De ordem do cidadão Prefeito Municipal, faço pú
blico a quem interessar possa, que pelo prazo de 15 dias,
a contar desta data, acha-se aberta concorrência pública
para reconstrução do prédio do Teatro Municipal desta
cidade.

Os interessados poderão examinar a planta para a

referida reconstrução, nesta Prefeitura, diáriamente das
fl às 13 horas.

'

Deverão apresentar suas propostas na Secretaria

Em ótimo estado. Pneus desta Prefeitura, em duas vias devidamente seladas, sem

novos faixa branca, 4 por- ," rasuras e emendas,' em envelope fechado, até às 12 ho-

tas, rádio original. Equipa- OLHo!! - OUVIDOB -:- R� • GAJWAlft'A Ita's do dia 18 de fevereiro, depois de feito previamente
'. " 'DR' GUERRE'IR-;O -'DA FONSECA' um depósito da quantia de duzentos (Cr$,2QO.,00) cru-

do com economisador Ru-] •.
'

- zeiros, para garantia da assinatura do contrato. .

plex", Cr$ 180.000.,00. Acei-' _;...
.,.......... BHJI&aI I Deverão ainda apresentar quitação com as Fazendas

to troca por carro de me-
Bee.ita.. Oculo. - Exam••• :ra.40 .� Olllo..... Estadual e Municipal.

OI...lfl...lo da Pre.uJo�L . As propostas serão abertas às lO. horas do dia 19 no
nor valor. ](0••0& Apar.lhaaem. G bl t d P feit dos i
Rua _ José do Vale Pe- Ceu1lltirt. _ VIM.A'-" o.-..__.._ L

.xa me.e o sr. �e .eI o com a presença os proponentes
ou ....�.-. que quiserem assistir,

A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar tôdas
as propostas apresentadas, uma vez que as mesmas não
satisfaçam os seus interêsses.

Do que para que chegue ao conhecimento de todos,
lavrei êste, que será afixado à porta da Prefeitura e pu
blirado no "Diário Oficial do Estado" e no [ornal "O Es-
tado", de Florianópolis. '

� Secretaria da Prefeitura Municipal de São José, 5
lele fevereiro de 1954.

HENRIQUE BASTOS - Secretário.

Des. Urbano M. Salles
,.;tI

. _"issa d� 2- aniversario
Os filhos, genro, nora e neto do, Desembargador

Urbano Müller, convidam os demais parentes e pessoas
-1e suas relações para a missa de 2°' aniversário que man-:

Iam celebrar no altar-mor da Catedral Metropolitana, \
:lia 16 do

corr,'ente,
às _8 horas, em sufrágio de sua alma. fiAgradecem a todos que comparecerem a aquele áto

:1e piedade cristã,
'

....... tl·

Prefeitura Municipal

18ANCOdeCifl)ITO
POPULAR

I'

� AGRíCOLA I
I I

r-, "',ln" 16 . '. ,
vv..a. d ,'1.O(f- vva ,

f'�OI1lANÓPOLIS - sló..e�ró.rtn6,
�

de S-ão José
EDITAL DE CONCOR�ENCIÃ púBLICA N. 1 '

Re�onst!ução do- prédio do Teatro 'Municipal

reira ,;/0, próximo ao "Co- .

''iueiros Praia Clube".
-----�---------------------

fraquezas em ger.1
Vlnbo Creesotado

(Sll�eíra)

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 instalação de Engenho de Fa
rinha ou tafona; possue também; um estábulo para 12

reses; área já cultivada com 1.5qO. a 2,0.0.0 pés de bana-)
na, parte com aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va- i
cúm e cavalar - 1 parelha de animais novos com uma ;
carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2

I

bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú. :

(Preço d�:�:::�SECr$ 150.0QO,00). i Chevrolet-1953
CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM I

OU SEM- REFEIÇÕES ," I_ Seguros contra incêndio de' casas, de automóveis,
Chevrolet 1')53, com 3.0.0.0.·

de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga, ! Kn os. originais faixa bran-

carga em trânsito ou armazenada etc.

II ca, capa azul claro, mecâ-

ATENÇÃO: nico,
V. S. deseja comprar, vender ou alugar:, casas, Vendo pet i melhor ofer-

terrenos, ponto para casas' comerciais, armazéns, loja
ou seu móvel? la 1 lase: Cr S -315.0.0.0.,00 ou

Queir'a dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e �r:.,,�.

Agenciamento CANTO, das 8 às'�22 horas, que será 'I'ratar em Itajaí, ao lado
prontamente atendido, sem compromisso, pelos dirigen- .10 Cartório c�ü Registro Ci
tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto v'] (, m o pronrietário.,

público de Florianópolis.

Expresso FlerteDÓPO lis
de

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

ANDRADE & KOERICH
Transporte de corças em geral' entre F(orianópo.lis,

Cmitiba é São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FI.ORIANÓ�OLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135 /'

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
_1venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

,

VIAJt_ CONTO'RTAYtLM�NTt

�l���81�l§1>��
..t-

I -o-

F'one: 9-3 L-96 - Atende Rápido iÚOMAR
End. TI!legr.: SANDRADE .

(Agências no R'io de Janeiro e em Belo Horizonte com

ti-áfego msüuo até São Paulo com a Emprêsa de Trans
portes Minas Gerais S/A.)

�

. ;._.'-,���Ct:��r,,_.

C_ A 5 A
I Vende-se uma casa à rua

General Bittencourt nr. 67,
nesta capital.
Tratar com o proprietá

rio à Rua Felippe Schmidt,
nr.48.'

Atenção
Casa de familia, aluga-se

quarto com café pela ma- '

nhâ a .rua Conselheiro Ma
fra n. 93

v d'• en e-se
UM JEt;i',i, NOVO

Vende-se um Jeep (nu
vo) ruodêlo J 953, com 8.000;....:>--:
quilómetros

'

1 n tal' à R, a Felipe Sch
rnidt 219 - Nesta.

f'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

\ Indicador- . _'

,

Pruãsslenal

�t31;' I autorização
dêste Depal'ta

m',·do.

2.40-1 f. I_>=péirtamento de.Saúde
. F'ública, 29 de janeiro de

2.038 1954.
L1J.iz Osvaldo d'Acâmpor:l

2.59.1 -

- Inspetor de Farmácias.

3.700'
2.50C
3 ..553
2.325
2.402
2.3J18
2.500

2.021
2.276
3.l41
S.32t
3.449
2.""
&.371
�.t:59

081

,-

O. ESTADO, Florianópolis, Terça-feira, 16 de Fevereiro de 1954
---_.�....._--- ---�-------------- -,-,

-_ "----- ------ -<'-'_'- ---- ------;...---�.�------------

1-·

/, , .

. M E O I. C OS,
'4>-"

I ADVOGA.DOS f' O ESTADO.

.MARIO DE LARMO [, DR•..,ALFREDO ,pRA.WLADYSLAVA I
DR. JOSÉ MEDEI- :Reda��l\��I��:�s?Ã� rue '['0

I

CA�TIÇÃO i
CHEREM I

W. MUSSI ROS VIEIRA, Conselheiro Mafra, n, 160_
- MEDICO -

I
e - ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 I

5 INUS IT'ES'CLíNICA DE CRIANÇAS" CURSO N",<\CIONAL DE
'DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D V'L TOS
-

, DOEN.ÇAS MENT}AIS. 11-
.

'M'USSI -"
- Santa Catárina- RAMOS.' E. INFLAl\1AÇOES DA CAUEÇ_A E �ARGAN'rA.

Doencas Internas ,'Ex-diretor do Iospita
c

Gerente: DOMINGOS F. DE THATAMF1NTO COM HORAS MARCADAS.
CORACÃO' - FIGADO - ÇoJônia Sant'Ana. r _:_ MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA . Representantes:

'

Tratamento moderno da tais. ' 'GERAL-PARTOS
CO�"TT·AeBILIDADE l'a,RLePtdreaS.'e�tações A. S. La- -D,R.' ·GUE ,RR.E IROSIFILIS Impotência Sexual. ,�

, Serviço completo e espe- l'll

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'icadentes n. 9. -

c.ial izado das DOENÇAS DE . AJ)YOGADO:· Rua Senador Dantas, 40

9 Consultas das 15 às UI SENHORAS" com modernos Dr. Estêvam Fregapani - r;o andar: (;ONSULTORio - VISCONn'E DE OURO PRETO /""

dentes, .
II

HORARIO: horas, métodos de' diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 ._ Rio de ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. '

.

Das 9 As 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento,
-

CONTABlt.(STA:
'

Janeiro,
_

RESID�NCIA _:_ FELIPE SCHMIDT N. 113-

horas R.\es�: Ru� Santos Saraiva, ISULPOSCOP'IA
- HISTE- Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda. .

N M
.

C I' H k'Tel.: Cons. - 3.4.15 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAF!A Assuntos fiscais em geral, Rua Felire de uilveira �'8·VI·0 oto·-r « !I·f 'O'epc e»
_ 2.276 _ Florianópolis. TEL. -' 6245. -

_ METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-5° andar 21 - �60 anda.r, '.
.

�
,

'..
-

"

U r, '.

'

,

-------_ -'--- -......---;---. 'Radiot.el'apiap 01' ondas ---' ---- Tel.: 32.987.2 .-:-São Paulo
.

.

DR. ROMEU BASTOS DR. MA�IO WEN- curtas-Eletrocoagulaçâo - DR. MÁRIO LAU-' ASSINATURAS RAPIDEZ --- C0NFORTO·- SEGURANÇA
PIRES' DI1AUSEN

_ ,R�ios Ultra Yioteia e·I'lÍl·a
'

RINDO Na-Capital Viagens entre FLORIANQFOLIS e RIO·OE JANEIRO

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA I 'nÉ "vermelhO. , e
Ano .... :; .v: Cr$ 170,00 Escalas intermediárias _eül Itájaí e Santos, sendo

C rática nó Hospital ADULTOS E CIUANç.,lS', Consu,ltório: Icua Trajano, I Sernastre .;. :�. Qr$ 90,00 neste último apeu-s para o. movimento de passageiros.

S�mv P na I�" de Assls e na I .ConsultÓrio -,. Rüã João n. 1, 1° andar - Edifício do DR- CLAUDIO No Interíor � .1

ao �i ra c seo • ," '.
"

.

Santa Casa do Rio de Pinto, 10-- Tel:' M. 769. Il\Iol1te?'�., BORGES IAno
.:

: (;1'$. 200,(;)0 ITINERÁRIO DO NM., "CATIL HOEPCKE"

Janeiro. Consultas: Das 4 às 6 ho-I .1Im'al"l�: D�s 9 as 12 ho- ADVOGADOS' 8eme�tre.. .. : �"$, _110,00
'

Tauela de saídas prevista para JANEIRO p FEVE-

. CLI'>-'TIC ,\ GERAI' DE ras. I"as
- Dr. MUSElI. F' , 'I R' "

. Anúncios mediante con- j{EIR'Q'de 1!)54:"', , "

-

H.� '"

• _ •
•

I'I." ;-,. 8 h' D'
010 em gela, .ecuI::,()� .:

, ADULTOS E CRIANÇAS Residência : Rua Esteves I ,<1::;, 10 as 1 DIas - ra,
c • t S' 'I'rib ,tl<ltO.. -

, ,._, _ "1- "". ]\,ITTj ss I 'I,)elaneo
uprerno rI. una:

() 'l" e o nô'
Consultôr!o : Av. Getúlio IJUJl.IOI' 40. 1e. 2.�1;;:;. I' L,�.-' ... '

.
•

Federal (:' Tribulilal Federal
S o rig na ;s, m sm -. �.o

-

v 2 BIGUAÇÚ I IReslt,enela, ,Avel1lda 'I'rom-
I R

publicadcs, não serão devol- Fp.J;sal'gas, - .r • i. e ',eccl'Sos.'
. Uh

1I0�'áJ'!0: Segundas e Quin- OLUOS - OUVJDO� -

i 1_0WS:Y, !4:, I E,'SqUTÓI:IOS.
vide-

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

Eloriunópol is _ Edifício
A direção não se respon-

,

I
' sab iliza pelos conceitos emi-

horas. DR. NE\VTON I
São Jorge, rua 'I'rajan o, 12

j irlns nos artigos assinados
Residência - Lux Hotel

I DR. JÚLIO DOIN' D' \VII A ,-R�o �n�ar -::- salaldT "

....O·_·O_..__ ,....,

.

_. apt.: no Tel.: 2021.
I VIEIRA

.: J \. .10 e anerro - I, reio

CnWRG-JA GERAL ITI?J'ba Gato, Avenida-Antô- � •.

Dll. WALMOR ZO-i. ;)oen511s de Senhoras -llllo Cados 207 - sala 11)08. 1 a-rmaClaS
MER GARCIA

'ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologla - Eletricidade
I

_. -"--" ....

de PlantãoÇAS DOS, OLHOS, OUVI- Médica DR. CLARNO G.
n.plomado. pela -Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor I GALLETTI 6 Sábado (tarde) _ Far- Para mais informaçõesdirijattJ··se à'-
Nacional de Medicina da. Ex-Assistente na Políclíníca Meireles n. 28 - Tetefone: I _ ADVoGADO __,_;_ rnácia da Fé =-.Rua Felipe

EMPR1tSA NACIONAL·DE :�AVEGAÇÃO HOEPCKE
Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na :3307. '

d
- I Rua Vitor Melreiles; 60. Schmidt,Ex-interno por' concujso a Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 horas FONE: 2.468.'

'. , Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral-' em.' diante. 7 Domingo -

' Farmácia'
I - Floríanôpolts -

(Servíço do Prof..Octávio lway e no Hospital São João . Residência: Rua Vidal da P'-! � Rua Felipe Sch-' ---�--------,----------

. Hodrigudes Servlc d"
Batista da Lagoa. 'tamoa - Telefone 3.422.

_.. __ ..... w_ m:,c�.
Ex-Interno o ervrço e Curso no Departamento Na-

.. �.�

Cirurgia do Hospital cional de Saúde' DR. GUERREIRO DA 1;1 Sábado (tarde) _:_ Fac-

1. A. P. Ej-�e�'o do Rio de

10C;;�t;lt��r��riame_!1te das FONSECA Inloroiações ", ���� Moderna - Rua João'

Médico do Hospital de Esnéctaltsta do-Hospital ... -3aR. e 5as. feiras de-15 às
11[ dernai Ana Ih . .u.el.s _ ,�, , �<l Domingo - Farmácia Com ês�e valo... VoS.

Caridade às 18 horas. lL_o ema PFare agenRl' . 1\tr' 1:> J
-

P' abrira.um<l.cdntaouê

DOENÇAS DE SENHORAS ,Atende no Hospital de ,ampad.a de enda - e-,' l,�OCit'ma - ,.nua oao �::c.-
Ihe ..ende..a.ju..ocJn.

�

� PARTOS-OPERAçõES .

d d 8' 10 h
frator - Vertometro etc. '() 1",','

,

. f
t. ,to. ,,. .

Cal'lda e, e as oras.
R' ('

.

d C
e o-r ('ncon rnn, nC!l!!' .

.
" pens�or',

:::.. ms: 'Rua JoãoPinto n. 16, Consulto'rio: Rua Vito.r ,

:110 X, radl�g,r-afla a a-
"

a coluna. informll,·,-.t-:o UUE 21' Sábado (tarde) - [, .' I �
e

'd
d 1600' 1800'

. leca) - Retll'ada de Cor- .

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

, . � . -==�'
'-

ev�r"p6"<l.SU<l.res, in-

as,� y 1\� .' . Meirele.s._ esquina eom Sal- .

E 11 '.rt�_ -11t'(·esslta.
dlilrJ!-ItWIl'", t' MI FalrnaCla Santo Antolllo _. IliuliUll cid. um lindo e útil presente:

haras '1 h ]1,1
'.
l

,,� . ;'lO;;. xtnm ,9:�& "1 rna�_e...
'

I" -. ; '-. .

t -.

,', ,
.

.

,

. " can° a�· arm 10. f.t'''ofa''''o' J',,�. C" ,I: 1t,_t;e(-·Ht'�'}����?-�.;.....'''·=-'l:'�,aua .J.oao. ..Emto . ..; '.
umBELISSIMO COFREde;4ÇO eROMADO.

Pela manhã atende
.

R.esidência� 'fi'avessa ,,- < ,.. • ..... • .

-

-

"""''lf -�"'f"''''''�'"",,�,:;<"''' """. �
. . . - ...... -.

.

:!:::a:::e�:r�:'!��S- Ul'.u�a�g�o:-
-

'

IJ�e���:llrt�:'�oUSO'd�����od:" �O��A!S
� "':!:�-�'�I��i;'�-S'��J�CD�:���� = �::;��c�:; .6 �NCOApO�lcbLÃ

Residência:
p . '. ,

.1e Ouro Preto n. � -,- Altos , .!<ta o
..
,., ..... ' ..

P�n10,
'

.
� C/u"l"'-,7.0,.16

\
.

. ,DR VIDAL - J da' C:Fa Belo Horlzonte). A Gazeta.......... 2.6�, \ t--__ F"lORIANOPOLLS - SAI�TA CATARINA -;.;_........�

Rua. General BIttencourt
.

.•

"

Residência _ Felipe Sch- Diário da Tarde ... 3.5W 'â' Sábado (tarde)
n. 101. - ÇLINICA ,DE CRJANÇAS fl)idt, ]01 -::- Te!. Ui60.

Diário da ManhA .. 2.463 F�Tmácia Catarinense
. Telefone: 2.692.

� CONSU:j:..TóRIO - :b'eli- A Verdade , 2.01h Rua Trajano.
; -

pe Schmidt, 38. Imprensa Oficial 2.6&�

"Ii
2:) Domingo - Farmáf!ia,

DR. ARMANDO VA-I CONSULTAS -, Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS I

'I De f'uidal1f!: ,o Cat;;.rinense - Rua Traja-
LÉRIO DE ASSIS I;1S 6 horas. FONSECA (Provedor) ;. 2.31t4, no. _

' I
- MÉDICO - I RESID1tNCIA - Crispim CIRURGIÃO DENTIS1'A (Portaria) ' 2,(136 n servico noturno será

Dos Sérvit JS de Clínica ln-' MI'l'a, 2". ;ol1Rultório' e Residência: "ereAll namr-� .831 _

J
•

,"
'< u .. .,'" •••••• ú.

.

efeipado pela� farmacias
fantil da Assistência Muni- F'ONE _ 3.165. 11�ua .F,ernando Macha.do, .5. \fililar 31f')�

,

'
. , ;... . . . . ... . .•.

iVloderna, Santo Antônip e
cipal e Hospital de Caridade Chmca Geral - CIl'urgla "ão Sebastião (Casa ./
CLíNICA MÉDICA DE

I

11ucal Dentaduras - Pontes de Saúde) 3.15:1, (\J(,tul'na situadãs às Tuas

CRIANÇAS E .ADULTOS DR ANTÔNIO MO-I dóve.is e fixas. \láterilidade Doutor Jo::o Pinto e Trajano.
- Ah.'rgla -

\ NIZ E AR-AG -

O
Ra·1O X e Infra-vermelho. .

Carlos f'orr;:'a , .. 3.121 A presente tabela não pO-'
Consultório: I Rua' Nunes D_. A ,HORÁRIO: De segunda a (·lIAMAD . .1.S UR-

f· d 10' 12 h
' deó ser alterada sem previa

MacJl.lldo. 7 - Consulta:;; elas
. �exta- ell'a as as 0- (�ENTES

15 às 18 horas. CIRURGIA TRÉUMATO-' (as, e das 14 às 18 horas. . 'orpo de Bombeiros

, Residência: Rua Marechal LOGIA Das 8,30 às 12 horas aos -'erviço
-

Lpz (Hecla-
Guilherme, 5 - Fone: 378:1. - 'Ortopedia ;úbados. ma<;iíe!!) .

Consultódo: _João Pinto, Polícia (Sala C"mis-
--_.' "18.

.. -" -------

I ClT E

sário), .

Polícia (Gab. D"le·
gado) .... , .. ,-.,

COMPANIJIAS DE
TRANSPOHTE'

. AÉnEO
,TAC .1••••••••� ••• 0.

('l'uz�ir,) do Sul.· .

Panair .

Varig '

.

Lóide Aéreo : '

.
eal .

Scandinavlla .

HOTtlS
Lux , , .

MalesUe ., .

\fetropol , .

La Porta .

C'lcique , -

Centra� ..
-

.

Estrela .

Ideal .

EST{lEITO
Dis'Que ..•� , .•••..

'

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábacl(hl.

Rés.: Bocaiuva 135: \.

. 'FoJ1e-:' - 2.714.
.

�-

DR. DIB CHEREM
ADVOGADO

Causas cíveis, comerciais,
ériminais e trábalhistas.

Consultas populares _

Rua Nunes Machado,
.

17

(esq. Tirl:!qentes) - sobra
do - sala 3.

DR I. LCBA'fO,
FILHO'

Dllt'nças :do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS-'
COPIA DOS PULMõES

Cirurgía do 'Forax
Formado peíà Faciildade
Nac:onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do (
,Hospital Ncrêu Ramos

Curso,oe especiaÚzaçàe pela
S. N. 'l'. Ex-interrlO e Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.

'

UgO Pinheiro Guimarães
.

(Rio).
Cuns: Feli.pe Sc.hmidt, �81

- Fone 3801.
'

Atende em h(}ra marcada':
-

Res: Rua São Jo.rge 30 �

Fone 2395.

Agê"ncia
de'

.
.

Escola Dllmir'la
'� Adventista

Publicidade Matr-ículas Abertas
C.lrsos: Primário e Aâ

missão.

Rua Visconde

Preto, 75.

. Caixa Postal. 45
}-'!orianópolis

Santa Catarina

de _Oúro

.

O MELHOR JURO

··,5,%··

7

ULTRA,SONO
lERA'PIA,

".

"

DEf8SITO$ ,OPULARES

BANCO
'. AGRíCOlA

»tUA, tRAJANO:
"

16 �"

fLORIAN6pOLtS" < ,

.

.,' .._. ..�.

t . I

o M�-\IS MODERNO E E}l'ICIENTE TRA'fAMEN·
PARA INFLAMAÇõES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

'1

I
I

1

IDA VOL'l'A
ltajaí

.

Rio Santo•..
""

16/2
27/2

18/2 23/2
-,

24/2
..,

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

•

Viagem com segurança
e rapidez' _

.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SDL-B.RASILEIRO»
Florianópoli� - Itajaf - Joinville - Curitiba
,�.- ,

A,ge"nc.·a .' Rua Deodoro -e�qui.n8 dá
,

• Rua Tepente Sllv6n8

Negteies de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no -Edifício ,São

Jorge - Sala 4, oferece' á venda:
Lotes de terren?, _inclusivo uma l1lagnífica Ca-

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaría e uma de

-

'madeira
(construção rec�nte), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - �streito;

Um conjunto de casas- de madeira - Estreito'
Lotes de terreno situados na Vila F16rida _:_

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida

. Trompowsky.
medindo. cada um, 13 x 50. '

"

Uma vila de alvenaríà na rua Arací Vaz. Callado;
Uma Casa de alve.naría na .rua Fernando Màchado:
Oito casas de alvénaría na' Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica); .

Um terreno na Avenida Mauro Ramos, 'medind"
13,20 x 22,80; ,

'.
'
.'

, Um magnifico tern,no no Sub-Distrito do Estreito

, .1medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia,
'

Lavando' com Sabão

\/irgecm ESlleciaHdade i�,ê,�OVI.,�.
da ela. IITZIL lNDD�TRI1L-JeiD,ltle•.(marca f8glltrada) 1 �',� �)!;�:'frlJ' �� ,�::�j

economiza-se jempo e' �inbeiro ","J'��'��"""í';�:---'"
--"

"_ •• _.' __ '_ � ••• __ •• ._� ,_. ..........__ • " •• rO' � .••�__ •. ,_�.� .......••r-_ ..... _ ...._._-'...-....••• '--_-__• .4-�

Ve"de-se
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas

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

Vitor, Valvu las 'e Discos.
Rua l;onselheiro Mafra,

--------�-_.�-«,-----...._. __ .- .._-- � ..... _.--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" .

Uma Unida�e,�e Bits �o [xércjto Assa��inalr�es�� �::::or, o' o�I� ne�ºt��f� a�,"�r��eii'
,

•
. natalício do Ilustre catari- a oposiçao, num exemplo

Como viveDl 8 são tratados os conscritos iDcorpo- "' Segundo notícias ontem em circula- nense, sr. dr. Adolfo Kon-
i

digno de; imitação, que tan-

. der, homem público de des-I, to o dignifica quanto o re-

rados para se torD�rem dlgoos·e uteis cidaõõos çâo nesta Capital, verificou-se, ante-on- tacada atuação noEstado e wmendà aos que verdadei-
tem em Caçador'grave crime, no qual foi no país. ramente penetrados do es-

A vida normal em uma

I
pa, sob o comando do Ma- Os Serviços Médico e Ve- assassinado o dr. Ernesto Barbosa Resch, O povo catarinense, re- píríto da democracia. Erres

Caserna �� Exército é digna jor Costa Lino. � .desloca,- ,I teri�á:io,. bem. c�mo o' de . conhecido causídico alí radicado há nmi-" conhecendo-lhe os méritos, partidários da sua grêí e in-
de s€I' visitada, porque nos mento � os exerclClOS est�- A:slsten�la R:ehglOsa, como tos anos. por várias vezes fê-lo seu gratidões fomentadas por

dão sempre, importantes en- : vam orientados por ordens nao.P'ldla , deixar de ser, Tão logo tenhamos detalhes da lu- mandatário,.na chefia do apetites apressados, obsta-
sinamentos. , expressas do Comandante funcionaram perfeitamente, Executivo e na representa- ram-lhe, por vezes, o re-

,
.' I d b d tuosa ocorrência voltaremos a noticiá-la. IAinda o que nos' chegou

I
efetivo, CeI. Vírgilio Cordei- i tendo si o o serva o, sõ- 'ção federal. Com á sua lar- gresso aos cargos eletivos, o

ao conhecimento, ocorrido LO de M�lo, que também su- mente, amorte de um muar ga visão de homem culto e que, tudo indica, será ago-
,

em fins do mês passado, é pervisionou e fiscalizou pes- .(0 de n. 21, cujos restos fo- '$'t"h�;".:. ; .

�I&,t.';: ,.
-

',;�;",,,� lf'i--. _ .�,.S.� estudioso, capaz e talento- ra corrigido.

�:��ry:o�el::s:r:�s:ro:o:::� ::�%:�t�. todos os movi- ::�a;:te:���:: r�:u�:�::� Consideradas
.

• �: �e_:msi:;::�o:al:!!::;:� no�;: !:��el�:a:��:�:c�:, en�
tratados, notadamente em o Em Campeche foram l'ea- tos militares). como. (verdadeiras as informa .. nho a todas as arduas e ele- contra .entre nós, nesta Ca-

nosso 140 B. C., os conscri- :;zados,/então, todos os tra- À meia noite de 30 de -

"'b fI.
vadas funções que lhe fo- pital,'ensejando que os seus

tos incorporados para pres- balhos próprios à vida de .Ianeiro, o �4° B. C.

n,gres-I"
�Oe8» s'O re O ea ti ram atribuidas. Com a re-

I
admiradores,' amigos e cor-

taçào do serviço militar. campanha, sendo desenvol- sou ao seu Quartel, onde ,I
.

,

"

-" ,""! ;�f*, Ijlli volução de 30, o seu parti- religionários lhe l?restem
Precedido de um reco-: vidos diversos ramos de ins- chegou às 6 horas, 2m bôa SÃO PAULO, 15 (V.A.)

I
ções. Perman.ecerá êle, ain- do deixou o poder. Os seus justas e festivas homena-

nhecimento prévio (porque
I truçâo, notadamente o de ti-I ordem e satisfeitos, Coman-] �

O corres�ond�nte do da, algun� dias, em S�o homens, aqui e em' quase gens.

tudo é feito com previsão),! 1"0, que constituiu principal do e Comandados, por te-, Ne�. York �lmes p�ra a
I
Paulo, a fim de esc�e�er so-. todos os Estados, adataram-

aquela nossa tradicional objetivo daquele acampa- rem atingido com pleno América Latma, depois de, bre o IV Centenário de se aos novos rumos. O ilus- O Estado felicita-o cor-

Unidade do Exército se des.,.1 mento. êxito a finalidade, daquele' visitar as regiões, cafeeiras! Fundação daquela cidade. I

tre catarinense foi dos úni-- dialmente.
locou para a região de Cam- Foi então que pudemos acampamento, I atingidas pela gead.à, decla- Os publicistas nortê-ameri-

peche, afim de alí acampar observar como são tratados O ESTADO, nesta opor- rou que as informações que canos foram acompanhados w __ -..._

,..01' cinco dias, levando o ob- (JS nossos coestaduanos alí tunidàde.. apresenta ao Co- havia lIdo na i!l1prensa à- por representantes do I. B.
"

jctivo de realizar exercícios .ncorpcrados. O Serviço de mando e a todos os compo- quele respeito "correspon- C� e da imprensa carioca e.

de instrução com a classe Suprimentos forneceu nas nentes do 14° B. C; as mais dem à realidade". Em com paulista.
dE: 1935 (moços catarinen- �)róprias posiçoes de tiro efusivas congratulações pe- panhia dê. dois radialistas ----------......

ses incorporados no corren- (nas trrricheiras) , o já, tão
J 10 êxito alcançado, certo de la "National Broadcasting

te ano), particularmente os \. ::ab.orós0 e afamado"p.icolé" I ql�e,. quand� a Unidade d: :ompany" e de um reportei'
de- "TIRO REAL", com o assim como "mate gelado" Pátria precisar, encontrara lo "New York Dally News",
moderno armamento indiví- e "abacaxís". Diàriarnente na terra catarinense uma o referido correspondente,
dual e coletivo.

.

I havia o fornecimento de ci- Unidade à'altura de pelejar sr. Sam Pope Brewer, aca-

.. Pela madrugada do dia 26 garros aos fumantes, de a- jJ�.la a sua inviolabilidade e ba de' realizar extensa ex- LONDRES, 15 (U.?)
o 140 B. C. marchou de seu côrdo com as' marcas pre- ougr ar para a" sua' maior cursão pelas zonas do café Os comunistas deram inicie

Quartel, no Estreito para .eridas, havendo aquela LI:' ,CfoZa. em São Paulo e Paraná. a uma intensa campanha
..-quela i egiao em nossa .Jnidade, neste setor, gasto Demonstrando o interes, contra as personalidades ex-
Ilha, passando por esta ei- aimportância de . .. . . .. . .. TIM, .•.) se que reina em torno do pulsas da direção da Repú.
dade, sem ruidos ou alardes, =1'$ 6.000,00. ,_

assunto nos Estados Uni, blica Soviéticà de Kazakls-

para sua maior dignificação. Os nossos soldados po- dos, os dois radialistas na t.an, o que indica, na ouiniã,J
. TRINôMIO N B C S J h B/

,

í�'a vahguarda' os T C. djam enf�entar, >c assim, o . . .
- ra. osep . rios observadores expen-

(Trem de combate) e T. E. grande ca',ôr reinante, pois Coube ao governador de Patrick - regressam hOje: m,entados, que aH se edá
I

, Trem de esta�ionameÍlto), J seu Comandante, atento às ,\Ilinas-Gerais, sr. Juscelino mesmo, de avião a Nova, realizando um exp_urgo em I
sob o comando do Major cecessidades, assim com- {ubitschek, polarizar a a� :-ork. grande escala.

_ !:/4 (FGrtunato Ferraz Go- l?reendeu e melhói- fez, dis- �enção dos seus conterrâ· - Ainda esta semàna - .�L\. rádio Alma-Ata, da C::I-

ininho), seguindo-se a tro- rl'i:b�indo gelacfós..�
neos (e de todos os brasi- declarou o sr. Michaels - pital daquela Repúblic3, di,

a1t:iros) com ,o seu já famôso o povo norte-americano po- fundiu ontem um edilori;n,
I hinômio: energia e trans- derá ápreciar em suas ca- publicado no jorna'l 'Ka

pO,rte. Tod.a uma

Platafor-'tl
.as, os estragos �eitos �e.l.a

I 2akhstanskaya Pravda·'. em

rna de govêrno, numa pala- 'eada nos cafesal� bras!lel- , que sE\,.reyela que a m'�Lhda

'\'I'a - binômio. Nada me- os e compreIlÍder muito do 2nuncia\d,a domingo ,último
nos de mil quilômetros, de

"
'jue se

te.
m escrito a respei- roi ordenada diretamente

estradas anualmente, rasga· o. ,

.

-

por Moscou. Afirma o jcr-
,

'F
.

"

"d 11:>54 _"l'�IU a alterosa ·terra da,' Os quatro ]'ornalistas nor- D,.aI que o pro'prio con;ité
, Florianópolis, Ter.ça-feira, 16 de· eveteiro'- e '�

.

.,

�-.- --o__"_---' . _..

I
Alterosa�. Centrais elétricas te americanos, em sua via- Lentral do Partido

comu-I'

I
Ao (não, estamos ofendendu :em patrocinada pelo Insti- nista da Uniãó SoviétiC'l'O�-

loque' ri-Ia'
.

Radio OO·IC< 'O ninguem) eStratégicamente 'uto Brasileiro do Café, 1�,,'1 (u a designação de Pano
.

.. I dispersas nos núcleos econô- l.csde sábado puderam visi- tE \'ÚY. on Ponomarenk0.

:�,._,, micos de maior densidade, ',ar ou d9servar os cafezais r.b'l'o de Cultura do g/)vêr.
,

lote'ralSDD,ta '-01·CI·8,.tl·,a da' I"g'"Anc·,a Cl'�('O.m"lle10mdOeragnOdvOeArOnose,uo tm�rl'nceell:-_ ",aulistas e paranáenses. ,o r,(, central, para o cargo C!.e·

(j Iii ti
..

_

ti, -1'. Robert Sullivan, do pi n.,eiro secretário d:J CQ-

ICITE em colaboração com a rü peitud<;> já concluiu e en- "Dail� News.", foi o único I í1'Ti1E:' (t,ntral do Partid,) ('0-

e.
�regou ao povo, três mil qui- que não quís fazer declara- n 1 r .sta de Ku':'..akhsta '1.

Drogaria 01arl08088
.

, ,

!ôme:tros 'de estradas e cin-
/

A Agênci� de Publicidade' Com os resultados desse �o potentísshnas produtoras )
-------- .. -

ACITE, em colaboração com nquérito, a direção da' de energia elétrica! Picare- .

a Drogaria, e Farmácia Ca- "Mais Popular" poderá ori- tas e máquinas. Técnicos e

tal'inense, vai. promover "T,tar mais seguramente sua �gl/a. Amôr a terra e cora-
I

�

dentro de- breves dias, um tJrogramação, de, acôrdo �el� .. :udo isso batido �10 li.:. I

A REPUBLICA DA LITUÃNIA COME-
ideressante inquérito radio- .::om as preferências do. pú- qu�dlhcador d� vontade

MORA HOJE � Ô 360 ANIVERSARIO DE
{(,nico, entre moradores de Slico ouvinte. (ferrea) de realIzar alguma .,' ,_
nossa capital. (;oisa 'pelo seu povo, ensejou' SUj\ INDEPENDENCIA, PROCLAMADA
Mais de mil pessoas serão,ADVERTENCIA D�) 0 coquete( vitaminado, que)NA ANTIGA CAPITAL DE VILMA. ',Ientrevistadas a respeito de V]}'_,TNAM alimen�a a felicidade da

I'
-O ESTADO, nesta oportunidade, apre-

�"Jorários, programas e artis- f,cnte mineira. Que nos dei- senta felicitações aos suditos lituanos residen-
. tas da Rádio Guarujá, emis- SAIGON,15 (U.P.) -'O 'xa com água na bqca e olhos tes no Brasil.
sora ZYJ-7. :ninistro das Relações Exte- �{I'andes, como um "gurí fa-I _�_ _,_..;_. ..-. ''- _

Três categorias de pessoas cióres do Vietnam, Nguyen minto ,pedindo um pedaço
ser�o visitadas peio itine- �uoc Dinh, advertiu, ontem de pão. Emql,lanto (cá) o

rante da '''ACITE'' em vá- ,ws três ministros das RI". r.osso Degas prometêra tudo
rias zonas da cidade.

'

ações Exteriores das po- isso)ye o céu também: E ao

Cada pessoa visita�a rece- ências oddentais que na.:> cabo do terceiro ano, entre'
, bE'rá brinGles (amostras) de 'açam gestão �lguma com a

I
ioguetes, fandang�s e desa-

rrodutos vendidos pela Dro� União S�)Viética, pará ln�-: fô�os, comemora ó sr. Bor- PARIS, 15 (U. P.) - A
,

ga�a e Farmácia Catarinen- �iar, ne�ciações diretas
I
.Jhausen, entre apoplético e 15a Câmara correcional do uma dessas permanências,

se. �om o chefe �'E"belde <Jo V!.d suar€ntq, o que restou do I sena conHenou ontem a um b for. Lundgren levou para

Os resultados' desse in- .�in�, c�m o objetivo d� !,ôr I seu.l\1a.�acAan� de promes-,' ano,��-prisão' o �r. Edson I

t:'as!]ei�r a pe?uen� Verôn.iqué,rito radiofônico, serão ,nu a, gllerra n� IndocJ1!n3.
I
sas. o �rmomlO - B, B, B!!! Llll1l,gren de Vasconcelos, ca, deIxando a esposa o seu 1

divulgados, 'semanalmente, .A pr-��?Sit�, Nguyen." d€- i Buracp�,'banquetes e bon'a- de naci�malidade braAsileira, p��'i�aporte como garantia. I,
reja Rádio Guarujá e pelo �larou a Umted Pre'iC:;: I cha! TrIste programa de go- o qual, em 25 de agosto de f'EIJ voltou mais com a fi-

t:latutino "O ESTADO". "Se, na o��:m do d�rl dos, vêrno, ,i�ealizádo e execut�- U153, havia rapta,do do po- lhinha, e partiu para o Bra-l
O formulário de pergun- assuntos aSlatlcos, a s�rerr

I
do, pel�s'_B-B-B - (fatah-, dE,r dD esposa, a fIlha çlo ca- s11 ('om ela, graças � uma I

las é o seguinte: debatidos pelas cinco potên- dade dós bês) que coman-I S31. a pequena Verônica, dU1Jicata do passaporte I
Quàl o melhor locutor'da cias se incluir o das nrg')·

I
dam a nau governamental: ' cuja guatida tinha' sido con- qee fizera entregar. ' 'IGuarujá? �ia\ões c�m Ho ..Chi �Íl:!:, Eayer, �ulcãó, e Bornha�-I fiada, r�ediant� �m_ ffi:nda- r..;o decorrer da audiência

.

Qual o melhór programa? anportantes consequencI2,� f-en!!! Deixando o,povo (Vl- dt) de nao conclhaçao, a sra. o sr Lundgren, que não es-I
Qual o melhor cantor ou poderiam ,produzir-se em Lima do trinô�io e do trium-I Lundgren. '

lava presente, foi represen-l
cantora? nqsso país. virato)" Boquiaberto, Bigo-! A (lecisão judicial confe- fado por um advogado, o:
Qual o horário mais 0U- EUl todo caso, o Vict,iam deado e Beatificado! BóIas,' ria áO sr. Lundgren de Vas- qual observou que a guar-;

vida? não reconhecerá' obrígaçil--l com essa governança dos {'()nce!os .um simples direito da da menina- fôra confiada!
Qual o gênero de mú�ica: alguma que não tenha sido tl'ês bês.. . I de ,;isita, do qual êle podia a seu cliente' pelas autori-

j

.. \

I r.ceita de antemão" BUM l fazer uso quando de suas dades brasileiras.

Expulsão em grande
es ala na República

Soviética

Independçncia da -Lituânia,

Brasileir,o
condenado à prisão 02 França

esta(�as em Paris. Durante
I

preferido?

TROCA D'ILHA

No território insular de Guará, nome um---rant.J

impróprio para comes e bebes, foi dfer�eido, no sá
bado último, um churrasco ao ilustre sr. dr. Hilde
brando de Gois. Respondendo à puxadinha protocu
lar, S'S" prometeu, dentro em breve, vir lançar a

primeira,pedra' do pôrto de Florianópolis. E, acres

centc;lU: "Essfl pedra .não' se1'á como muitas outras

pedras inaugurais que costumam ser lans;adas, pO'l'
estes Brasis, pam simples efeito demagógicQ!"

Todos os membros do, govêrno estadual, P]l:2.
seI;ltes, encafifaram! Só o sr. Bornhq_usen, campéao
olímpico de pedras fundamentais firigiu que não
tinha mm"ado no assunto!

E, ali, na pequená ilha, �ilguem comentou!
- O governador troca d'ilha, mas o Gois, no

Guará, 'monta no pôrco!!!

DEPOIS SOU EU ...

De um jornal de Curitiba, 'noticiando uma ses

são da Assembléia paranaense:
"Hélio Setti registra em ata seu protesto contra

v.olência policial de qU(' Í< vitima o dr. Hercílio
Pedro da Luz Filho, alta personalidªde do_ visinho
Estado de Santa Catarina, o qual foi prêso e espan-/, '

cado, embora tivesse se identificado ante a autori
dade policial. Diz qUi' a vi ,�0r.cia contra � dr. Luiz
Filho foi praticada sem qualquer justificati�av.

Mas Em se �ratando de l>ma violência policiaL
sem qualguer justificação, a,qui fica também o nosso

protesto.
.\.:..--

..

\. BOATOS

A cidade está cheia. " de noticias. Chegou. o
dr. Adolfo Konder. Chegou Q dr. Wanderley Junior.
Depois, chegou b dr. Nerêu Ramos. Depois, o sr.

Vidal Ramos Junior, de Lages. Reuniões políticas!
O sr. Bornhausen mandou o Maj. Guedes visitar o

dr. Nerêu! 'Este esteve em Palácio retribuindo li
visita.

Diante disso, o BOATO virõu cidadão floriano-
politano.'

'

O sr. Governador vai aproveitar_-se de' todas
essas mei'as coincidências para encher o interior de
intrigas, a respeito de acôrdo político. Mas, antes
disso, nós, daqui, olhamos para o passado de 51 pa
ra cá e enfrentamos o futuro com um democrático:

� Pois não tem!
'

x

x

ACÔRDO?

Ainda há poucos dias foi exonerada uma fun-
.

' cionária pelo grave crime de haver passado um te-,
legrama de felicitações ,ao dr. Nerêu, quando do seu
aniversário! Os que pediram essa vingança mes
quinha e os que assinaram o ato, sempre telegrafa
fam ao dr: Nerêu, em termos muito mais calorosos
que os da' sua vítima de agora! E é um governicho
desse que tem coragem de falar em acôrdo!

Por favor, senhores: persigam, mas não insul
. 'tem

\
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