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lHO, 17 (V. A) - Os Câmara que não houve na

J._'p�tados Lima Figueiredo ,- da. 'Se, entretanto, eu jul
'e Fdiv.. Valois, o primeiro gar que o memorial trata

I '.

general da reserva remune- de problemas nacionais

r-ada e o segundo ainda na,:' que, a meu ver, estão sen

auva, apenas afastado da do mal conduzido na base

tropa 1101' estar desémpe-I de simples soluções de e

nhanno o mandato que lhe mcrgência não o do plane
foi cnníerrío pelo povo do I

jamento, 'focalizarei o as

TErritório de Rio Branco,
I
sunto em meu discurso.

I '1€f.livel'am com o ministro' Julgo que o nosso ma no

da Guelra; general Ciro' Es_1 momento é a falta de ho-

flue um país economicamen- políticas' nacionais".
k fraco como o nosso não

I"
.

;:'lOde t-er uma força armad� SônUE O RELATóRIO

1; oderosa. DOS CORONÉIS
,

O poder economico é, no Quimto ao relatório dos

caso, a raiz. O ,poder mili- 82 coronéis (62 tenentes

tn�' é o fruto Aconselhei o coronéis e 20 coronéis) ao

ministro da Guerra a dar ministl:o da Guerra, pOUC0

ampla publicidade ao me-I há a acrescentar. Confirma

morial, já que representava ó-C o seu caráter de adver,

umh colaboração dos coro- ,ência diante das agitações
neis à sua administração. Jirigidas no sei:o das mas

Indaguei-lhe f'e o docmr,en- .:;qS e em face da necessida
to tratava de certo modo le de imunÍzar os quartéis
de alguns problemas não 18 inquietação provocada
essencialmente milit a r e s. nas classes pobres, da popu
Ele me respondeu que sim. lação civil pela má política
Deles, o do salário míni-l_c0nômico-financeira do go

mo, é o assunto do momen- 'vêrno. Sabe-se que o pri
to. Se o salário mínimo for \udro signatáriO do docu-Isubitamente elevado como cnento foi o coronel Adernar

pretende o ministro do Tra- de Queiroz, seguindo-se a

balho, haverá tambem'a ne- assinatura do coronel A
cessidade de_ fazer uma re- maurí Kruel. Dois coronéis
visão no Exército. Um as- apenas, um da'Artilharia E

pirante, por exemplo ganha 'utro da Cavalaria� se :re

dois lnil e quinheitos cru- t;usaram a assipá-Io. Mas lá

z(-Íros. E os sargentos me- �5tão assinaturas dos co

oos. Não poderia ser tOle-l mandantes de corpos. de t.o
rada uma situação de infe- das as Armas: ArtIlharIa,
:601'idade como a que seria [nfantaria e Cavalaria; e tô-

eriada. das as Divisõe� Blindadas.
Devo estar com outros Diante da linguagem res-

,generais que já têm uma peitàsa mas enérgica dos

cópia do memorial. comandantes de tropas, o

De q\lalquer forma, de-- ('('mando supI'emo do Exér

verE i falar à Câmara até dto, depois de exaustivo dê..,
quinta-feira. O ministro da hate, compreendeu .que não

Guerra disse-me que quan
do . assumiu a pasta decl�
rará que os oficiais deve
riam mandar-lhe sugestõés
('m caráter de colabo.ração.

S� o documento. <]e agora
foi uma colaboração de na

tureza interna, explicarei à

se tratava de um gesto. de
I'

indisciplina mas, ao contrá

rio, de uma man.ifestl:ição do

dto sentido de ,responsab�
!idade que as fo�ças arrna

elas tem revelado nas cir

cunstâncias difíceis em que

desempenham a missão

---�---'-
-----'

TIMOSHENKO
novemente no carfaz

chegar a Moscou: Timos

henko, qu� _foi comandante
Lia região militar da- Rússia

Branca, desd.e 1949, e. um

dos ,9 membros e' 3- cilndb
datos a rQemh�o d�.��tê,C;Qna]�. A R'e"públl�a _

So-
\'i(�t.ica da Rl�SS!a Branca
,tbrange a zona russa que
fica entre o leste da Polô-
niü I.� 0 no.rte da Ucrania.

J -

EIIl vez de palavras,
'� falos """

Os corifeus do sit.uacionismo, se,m resposta
l1a1'a as nossas Cl'íticas, der�m" agora, para
'fugir delas através do expediente de classifi
cá-las a seu modo .

. Se;�por acaso, afirmamos daqui que o sr.

Bornhausen, em '1952, entre as heróicas medi
das restauradoras das finanças estaduais, es·"

queceu-se de cobrar o imposto sôbre funto e be·
bidas, dando com essa omissão um prejuizo de
mais de 5 milhões, ao erário, dizem de lá que
estamos caluniando! :Mas a verdade ,é essa: na·

quele ano aquele imllosto não foi cobrado.

Se, porventura, asseveramos daqui que o

sr. Bornhausen faz acusaç�es levianas, como a

de que" por política, no govêrno passado, 3.166
firmas não pagaram impostos, os de lá fogem
do assunto e não explicam porque até hoje a

relação dessas firmªs, solicitada pela Assem·
bléia, não foi fornecida. Alegam que estamos
insultando o sr. Bornhausen, quando na ver·

dade, quem insultou foi êle. Se êabia as firm�s
protegidas a ponto de poder precisar-lhes o

número exato, do milhar à unidade, 'porque não
provou o que disse?

Porqúe? Porque as cifras eram inventada/s.
E tanto o eram, que logo em seguida ao �edido
da Assembléia, o Tesouro expediu uma circular
pedindo para os coletores ar.ranjarem a relação!

Se aludimos daqui ao desvio de máquinas
do Estado para o serviço particular da fábrica
de papel do sr. Bornhausen, no Canoas, - des.
vio êsse testemunhado por centenas de motoris
tas - acham, de lá" que não estamos exercendo
o papel fiscalizador da opósição, �as apenas
distribuindo ódio. Odioso, no entanto, é êsse
abuso, perpretado nas barbas dos que, por /me- ,

ses, sofreram as consequências de essas máqui
quinas nãõ estarem consert.ando as estradas.

Se daqui relembramos que, no passado, os

depósitos do Est.ado eram eitos em todos os ban
cos, que t.odos servem. Santa Catarina, e agora
só o do governado.; é o grande favorecido, res

pondem-nos com desaforos. Mas a verdade do
(IUC' afirmamo;; está nl) Di,ário Oficial. "

Seria um nunca acabar de citações" se evo

cassemos as ve�es que as nossas críticas foram
revidadas com palavras feias. Elm;,'" cont.udo,
não dest'roem os fatos,

Os nossos comentários estão de pé, m�smo
poU}ue, a ,'erdaÍle é irrespondível. j

de terra 18 Peru

C.ll."

Complete a Gratidão,
SeRbor Governad8�·

C t 'Foram precisos três anos. Mas afi
us ou. . ltd ela

-nal o sr. governador do Estado, impe I o ,p.�
nossa campanha de esclarecimento da Qpm130

ública ,tomou uma decisão e telegrafou ao

;resident.e Getúlio Vargas, agradecendo�lhe
as r�alizações que o govêrno Federal ��� o;je.
vando em Santa Catarina. O sr, Irlm:lu er

nhausen, no seu despacho, limitcilU-se .às obr�s
ligadas ao Departamento de Po�to__s, Rl�S e � .

nais, quando traduziu a sua grat.tdao, pOIS aS�lm
se expressou:

Quero ainda expressar o reconhe-
cimento do meu Govêrno e, ,do Povo -\

catarinense por todas esses serviços que

a benemerita Administração de 'Vossa
Excelência vem realizandO' no meu Es

tado o que bem atesta o patriótico em-
,

penho do Govêrno Federal no sentido .;

de dar solução ao problema de reapare
lhamento dos portos brasileiros".

S. Exa. podia aproveitar a oportunid?d�. para

lavar a alma dos pecados de haver-se ImItIdo na �
posse de todos os serviços fe�erais no Estado. ...
E bem lhe ficaria se, antes de encerrar,seu te

legraiua, nele -. a.crescentasse:
'_ "Valho-me também desta oportu-

nidade para levar a V. Exa. a perene

gratidã9 dos catarinenses pela asais
tanto, o Brasil mantem o

têneia permanente que 'O seu Govêrno
vem tlispensando aos colonos e agricul. �:':\. seu propósito de dar asilo

tores. ensejando-lhes farta t} modema L" ao líder aprísta uma vez

"Iaquinaria, sementes, silo, armazens, . " solucionada a sua situação.
adubos 'etc., através do Ministério da f ...-

Agrieu.ltura e grupos escolares através .,

E
-,

b 'as() :Ministério da Educação't." as c uv-Aperreado pela nossas críttcâs. o sr, governa- í . ','. "

dor espirrou seu !lgrade�iíllent.o. :Mas é preci- ,- .:
.

"

80 dnnplet.á-Io. O Govêrno Federal,
-

observan- che'uaram'do que=e povo lhe f-az justiçaI' às realizações, : '-1

,

•• ,.terá nessa justiça novos estímulos para m-aiores
cometimentos em terras catarínenses, ";

.,. , -.-
. As chuvas q4,e, tOl'ren-A propósito convem que denunCIemos que

nas construções de grupos escolares não . está '.
/ ciais, cai!am sôbre esta Ca

sen�o cumprida aquela cláusula do acôrdo··'
,. pital, nestas últimas 48 ho

contr!lto, pela, qual 0- �stado' se !)briga a colo- ,I" ras, causaram válios prejui
cal' nàs edificações, em lugar . .,e� visiv,el "e: em' '"_� ,:,� 208, �lgu,··.n_s. �..

e, 'gran,ges prl1-. l,�tra'�n)�ní' I(rossãs, 'uma pla�a:,,êQ.Dl -os,djr�e'�es:

.�_�
_

'_,

ESTA
-.. 'ESCOLA ESTA'_' SENDO, 'CONSTRUí- ' porçoesl '

DA CO:l{ DINHEIRO DO GOVti:RNO FEDE· / Até mesmo 'nas principais
RAL. I ,

" ruas Os boeiros ficaram qua-
-.._

Se o sr. Bornhausen não obedecer bem di.
se todos �ntulhados. Mas, o

nheitinho os contrato� a União acaba por não
assiná�los mais.

Dando a Cegar o que é de Cesar, Santa Ca
tarina só Jem a lucI'al'. O que nos prejudica
são os cumprimentos do sr. Bornhausen com o

chapéu alheio.,.
eiros� estavam, ontem, re-

�!

movendo os "entulhos" de
uma bela co�strução, na A-

'venida ... /
"

SI-, ' O dono é membro dõ úi�
l'etório /da U. D. N ..

'Enquanto isto v�rias cle
S. PAULO, 17 (V.A) - (�as torças que apoiam a ad- zenas de operár�os da Pre-

) f). Renato Costa Lima, minis1ração do sr. Lucas feitura procuravam desen
,ecre!ário da Agricultura Nogueira Garcez. tulhar o.s boeiros existentes
I) Est::'do, foi escolhido, ho-' A indicação do nome do

no. cruzamento da Avenida
;e, (o"no candidato situacio- S::' •• Renato Costa Lima. foi Mauro Ramos com a Rua
lista ao govêrno bandeiran- feit.a �I=ÓS varias reumoes Bulcão Viana. E com ingen-

II,e, C'evendo receber o apoio C' tre os lideres das corren- tes esforços, porque sem os
./

meios necessários ...

E t d·
O trecho da já chamada

nXer I e - UI riI pela população de "Avenida
Paulo Fõntes" (prolonga.

'II salva
'

..uai doenje mento da Mauro Ramos em

FRIBURGO, 17 (via aé, lidade apenas quando o rim demanda da Prainha), esta
'ea) - Pela primeira vez dGen�e pode ser conservado va em lamentável estado ...
na }.!emanha, um do�nte e l�ilrad�, Sua função é eli-' não sendo fácil alí passar à

pêd� ser salvo graças ao in;: n as toxinas do sangue pé ... e' diflcil com qual-
enxerto de um rim auxiliar para evitar á uremiâ,' en- quer condução. .

art.hdl'll. O professor Hans quar 10 se espera li! cura do Vamo.s parar .
. ------

Sarr�, da Clínica Universi- rim natural.
t�ria de Fri-bourg, anunciou
que o apar_el�o em quest��,
l.:�!)struido pelo engenheiro
cesta cidade Erwin Hals-

. Florianópolis" Quinta-feir0sTeFevereiro de 1954

oR!��!!�O ��G�J!t ��!!�O ,o!!.uI�����e��v., I °p,e����:o até :,�.
LHADO PELO GAL. LIMA FIGUEIRE- a ordem e o regime.

I �4 horas do dia 1�. I
DO A DIVULGAR Ó· DISCUTIDO DO· xxx Tempo - In�tavel, coml

,
" SALÁRIO MI- I

chuvas e trovoadas.
,CUMENTO - O NOVO

O sr. Brochado da Rocha" Temperatura - Estavel.
NIMO COLOC�RIA CERTAS GRAD�A- c1ue é general disse onterh Ventos - Variáveis fres-

ÇÕES DO EXERCITO EM SITUAÇAO aos jornalistas, na Câmara, ,coso

INFERIOR '_Iue ocupará a tribuna nos Temperaturas - Extre-

próximos dias para comen- mas de ontem: Máxima

tal' o documento. Pa�: 27,0. Minima 24,6.
_

��:e!.á l:�:u�Ó�i:s :��:r�::� '\Vialarã p-ara Ca,.
uma análise mais segura.· dia 28l:xaminando as assinaturas, XI8S, DO •

) sr. Brochado da Rocha diz O presidenteler-se convencido de que o
j" R bl.

-

'elatório é um documento ty8 epo Ica
colitico no' ruais alto senti-' RIO, 17 (V. A) - O

30" sem nenhuma coloração II)l'esidente da República se

):irtidária. Entre os signatá-' guirá no próximo dia 26

-íos, há representantes de para a Cidade, de Caxias,rírtto Santo com quem .con-, mens no go_vern_? _,

'

.
- - ,';versas correntes: homens onde paraninfará a

SOleni_1vr-rrarum sobre o debatido Os que aíestao sao au-
.,

'jue, sabidamente se incli- dade da "Festa da uva" e
caso do memorial dos coro- tenticos macacos em casa.

para o sr Getúlio Var ::I inaugura ...ão de impor-de loucos. Se os coroneis iam .
-

� '-ne.s '

'I.,,',ataram desses problemas, �as e homens, por exemplo, tantes melhoramentos pú-Procurado pelo ,
"O Glo- --

-

F fizeram bem. Ao jurarem llce., também sabidamente blicos naquela localidade. O
bo" o deputado Lima i- l

E. mcluem entre os corre ;;1'. Getúlio, Vargas tem o
gueiredo aSSIm confirmou bandeira, eles assumiram o

"

.

d
.

d defender iigionários do brigadeiro seu regresso previsto para
a S' Ia visita ao ministro a compromisso e

I�duardo Gomes. depois do Carnava .

Guerra, dizendo:
>

"Estive as instituições com o sacri-

realmente com o ministro fício até da propria vida.

da Guerra e manifestei o A meu ver eles estão em

desejo de ler o memorial perigo".
dos coroneis. O general Ciro' "I'ambem dando ,o seu

Cardoso afirmou-me não o ponto de vista o deputado
ter em mãos. Alertei-o en-I F'lix Valois que, 'como aci

tio, dizendo que poderia 111a explicamos é o oficial MOSCOU, 17, (U. P.) -
fazer um pedido de infor- ia ativa disse: "Kcho que I") múrechal Simeon Timos
mações a respeito à Câma- .üio houve propriamente :tnko, que é ,um dos herois
ru, a ele dirigido. ;déia de quebrar a diSCil?li-l"ussos da segunda, guerra
O 111inistro da Guerra ex- 113, OH de desreSpeitar ( fl',!f.áial, foi 'eleito membr�'

Çtlicou-me q:tJe o me'morial ,.:.inistro da qperl'a. Q, que ',JÚ Comité Centr�l do ra�;
h:�prE!.:en.tava apenas, uma h�u�e, sim. fpi. u�la ,adver,- "'Úrul cO,JtlUnista na ,Rús�i�colaboração dos coroneis '.enCla dos coronelS, q�e es- Branca, de acordo cpm m

com a administração dele '&0 ,sob a angustia muito [Cl':11ações .publicadas pelos
e que ti'atava de alg�ns pro- .'atural de perderem futu- ;_1:'nais daquela República
blanas que vinham· desde ['0 em sua á' u t o r i d a- �I_ ,iética, que acabam de
o imperio, comO o l:iparelh.a- de sobre os subordinados

� _,
_

mento do Exército. E' claro cace a certas circunstâncias

il;�:� Trellre
rio d. S. Cltari.... LIMA; 17 (U. P.) krns {lá direção, sudoeste,

, ':, Forte tremor de terra sa- possivelmente defronte do

í A"o;�XL ·

cudíu Lima e os povoados lltoral. O sismo teve inten-
.

�.....

�izirihos ante-ontem à noi'te. sidade 'diversas. Segundo o

N. 11.8t-9 O terremoto se verificou às' Observatorio Geofísico de
, ','
8,18 horas da noite, estan- i Huancayo, que fica no cen-

do seu epicentro. a uns 200 tro do Perú, foi registrado
ontem pela manhã um ter

remoto 'bastante forte, cujo'
epicentro se achava muito,
distante, possivelmente no

Mexico, Tambern o porto de

Pisco, que fica a 260 kms.

ao sul de Lima, foi sacudi
do ante-ontem, por fortes
abalos sismicos.

. .;;.:
-,

I

RENATO' COSTA LIMA CANDIDATO
TUACIONISTA EM SÃO PAULO

... tes situacionistas.

39 militareI 8
cllls aClsa:dos

'!,rup, ,erv: cola�or�ç�o com de atl'lda'des,

,[JS m�dlCos da ch111ca, aca-
,

'

:'1 bava de ser experimentadó subversivas -

Icom mcesso ehi um pàci-' RIO, 17 (V. A.) -, - O,

PIÜE de 20 anog ,de idade. 'pro�esso. a que, respondem,
O rim auxili�r' filtra ,o 39 militares e civis,' acusa-

.

-sangue ve�enpso através
I

dos de atividades subversi-
I

umà membraná' porosa, pas-! va� do seio da t'ropà, será
faJ1(�O -o sangue. purificado II �precia�o no proximo dia
para lima das veias sobre a 25 dÇ> corrente, 'às 9 horas,

na E;scola de Educação Fí-

qual é enxe:rta<io.'
� I

" 1,

O profess�r "Sprre salien- instrução, foram ouvidas

I
tou- f'ntretanto, que o apa- 18 testemunhas arrroladasl,'C_l:'lbo. r'cão pÓf��a substitu�r I p�la promoto�ia e 53 três
l. m nm hUIllan?, tendo uÍl- tens pres.entes. I

�ica do Exército. Dutante li

o 'Brasil dara
asilo a D2J' de
La Torre
RIO, 17 (V. A) -' O

J Ministério das Relações Ex-

I.
teriores não pode dar nen

huma informação a· respei
to dos 'rumores da vinda
imediata de Hayá de la To.r
re para o Brasil, Admite,
porém, que a solução do ca

so do .Hder aprísta perua

no, que se encontra asila

do na embaixada da Co-

Ionibía.em Lima só se veri

'icará no próximo.mês, de
'pois de 'instalada a confe

rência de Caracas. Entre-

iilteressante, é que q cami

nhão n. 5, da Prefeitura, ao
invés de desentulhar,os bo-

/

o BISODA CIDADE···

"j- })/ / ...,-.,-

�y.";
- Ir de automóvel a La
ges? Você está do.ido.
Eu, sendo udenista, di
go que a estrada está

.

ótima, mas faço como 9
Governador:

. só ! viajo
de avião!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ProfissionalIndicador ULTRA SONO
lERAPI

M· :e:' D I C '0, s ',' I ADVOGADOS
MÁRIO DE �ARM01

"

DR. ALFREDO ,DRA.!WLADYSLAVA i
DR. JOSÉ MEDEI- IReda�!:.�I�If��:!?Ã� rue,

'CA�TIÇAO \ CHE�EM I
W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

- MEDICO -

I ,,'
' e - ADVOGADO.. Te!. 3022 - Cx. Postal, 139

SINUSITES,CLíNICA DE CHIANÇAS QPRSO NACIONAL� DE 'DR' ANTO-'NIO, DIB' c· P f:. O I" Diretor: RUBENS A. '

A D U L TOS "DOENÇAS :MENTAIS'

I'
,

• aixa ostal li) - ,taJal
Doencas Internas "

Ex-diretor. do Hospítàl 'MU,SSI,v'" .

- Santa Catarina -

' ....erente : DROAl\�IONSG'OS F. DE
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GAftGANTA.

- u .'J. I TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
CORAÇÃO - FIGADO - Colônia .Sant'Ana. .

� MÉDIOOS',_:_ ADVOCACIA ' AQUINO,_
RINS - INTESTIN08 Doenças nervosas e men-, CnüiRGiA-CÜNICA Representantes:

,
Tratamento moderno da" tais. GEIÜL-P�RTOS�'

� ',' -
, e

Representações A. S, La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completore espe- 'CQNTABJLIDADE ra, Ltda.

Coneultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. ,9. cia lizado das DOENÇAS DE AdVOGADO: Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. COnSUltas, das 15. às'

19I5ENHORAS, com modernos Dr; Estêvam Fregapani - 1'\0 andar.
li HORAI=tIO:

.

, horas: métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas Te!.: 22-5924
Das 9 às 11 e das 13 às 16 Ff)N'E: 3A15. tratamento. - CONTABII��STA: '.Janeiro,

horas Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA
- IUSTE- Acácio Garibaldi S. Thiago

-

Reprejor I tda
Tel.: Cons, - 3.415' - Res, 54 - Estreito. no � SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral. '�lRua6Foealinrdea,dl.·.e Uiiveil'a,�. Navl·o,·Mol,or «C"arl� Hoepcke),�-: 2.276 - Florianópolis. 'rEL. - 6245. ' _:_ METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar l g

,
- '-" Radieterapiap or ondas - 1'el.: 32-98n - São Paulo

DR. ROMEU BAS1'OS 'DR. MARIe> WEN- curtas-Eletrocoagulação - DR. MÁRIO. LAU- ASSINATURAS

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e IIlfra RINDO
-

Na Capital
_ MÉDICO:....,.... CLíNICA l\1·ÉDICA DE !Vermelho. ,

Ano Cr$ 170,00
Com prá tíca no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS ' Consultório: Rua Trajano, e Semestre Cr$ 90,00
São Prancisco de Assis e na Consultôrio - Rua João, n. 1, 1° andar - Edifício do ,DR- ' CLAUDIO' No Interior

§.ànta;,cása do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio,
, BORGES

I
Ano ., ..... ,. 81'$ 2'00,00

.

�,� Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- : Horário : Das 9 às 12 ho-
ADVOGADOS Seme�tre, .,., �':$ 110:00

'. � CLíitIGA - GERAL DE ras,
'

ras - Dr, MUSSI.
F" 1 R

Anúncios mediante con-
,

Residência: Rua Esteves Das -15 às 18 horas - Dra, 01'0 em gera, ecursos
t rá t-Ó,

ADULTOS E CRIANÇAS perante o Supremo 'I'ribunnl 'laoo.· ". , _

. CooSll ltórfo : Av. Getúlio ,J ún ior, 45, Te!. 2.812. I MUSSI. F ,'] '1 T" 'h I F d I I S orrginars, mesmo nao

R idê
.

A id T
er era f' fi una e. era

blí I
-' -.:J IVárgas, 2' - BIGUAÇÚ, I esr encia : vem a rem-

de Recursos.' P�I ICRe os, nao serao cevo -

Herárín: Segundas e Quin- OLHQS - OUVIDOS - powsky, 84,
ESCRITóRIOS

vides.
,_ _

r ',,/
'

.t>a'"s-fel'l·"s', das',8,'3'O a's ,II N-ÂftfZ,�,E GAR6ANTA' 1- l FI
.

'I' Edif!
. A d,ll'ecao nao se respon-

..

'JÚ'LIO DOIN 1
orrar.opo IS - I ICIO' b 'I'

.

I
. ,,'_- horas, ",

-;

'S
-

J T' 12
sa I iza pe os conceitos, erru-

DR NEWTON t
ao orge rua raJano'd .' ,

d' � ." Residên"cia - Lux Hotel, :,
_ l0 d' .: I l' tIOS nos artigos assmac os.

DR "I
an ar sa a. .-.c���()��

_-:- apt.: _

no r,el.:, ,2021. I
� D'AVILA Rio de Janeiro - Edifício - A

/VIEIRA CIRURGIA GERAL Borba Gato, Avenida -Antõ- �ar,mac'tas ''DR. WALMOR ZO+ Doenças de Senhoras n io Carlos 207 - sala 1008. 1 _ II, Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologia - Eletricidade --�-- -_._-

d 'PI' t
- do Rio, às 7 horas

ÇAS DOS OLHOS, OUVI-
'

Médlca ' DR. CLARNO G. '. e, an ao '

'D�plomado peja Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA, Consultõrío i, Rua Vitor I GALLÉTTI 6 Sábado (tarde) _ Far- Para mais informações dirijam-se à
Nacional de Medicina da E A

.

t t P )' I'
• I - EMPRl1:SA NACIONAL DE "�A-

Universidade do Brasil
x- SSIS en e na o lC imea Meireles n. 28 - Tetefone: I

�

--' ADVuGADO _ mácia -da Fé _ Rua Felipe
J., VEGAÇAO HOEPCKE

Geral do Rio de Janeiro, na 3307,
-

.

Rua-Vitor "'Iel'r<,lle", 60.
'

Ex-interno por; concurso dá Caixa de Aposentadoria e Coflsultas: Das' 15 horas FON�' 2 4�8
'" Schmídt.' .

Rua: Deodoro - -Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.'H2
,

" Maternidade-Es'c9Ia Pensões da Leopoldina Ral- em diante,
;.. - 7' Domingo - Farmácia

(Serviço' do; Prof� Octávíe lway e no Hospital São João
.

Residência: Rua, Vidal
- Florlanôpçlls - ,

da F� - Rua Felipe Sch-
Rodrigues Lima) Batista daLagea, 'tamos - Telefone 3.422. mict,Ex-interno do Serviço de' Curso no Departamento Na-

� .�--. - '!" .. --------

Círurgía . do Hospital cional de Saúdé DR. GUERREIRO DA la Sábado (tarde) - Fal'-

I .. A. P. EJ!e�� do �io 'de
10C�;;�lt��l'���l'lamente das FONSECA Inlor.ma,ç,fies I ���� Mo.derna-.Rqa J,O.ãO"'I 'dO d H bit I d 'E;Pecialista, do HospitalJ.t e ICO o OSlll a e 3às. e õas, feiras de 15 às uteI�'S 34 Domingo - Farmácia

Caridade "

'

18 h .
Moderna Aparelhagem

.: •
"as OI as.

L- d d F dR'
-

-,

Moderna ..,... Rua João Pín-DOE�ÇAS DE SENHORA� Atende no Hospital de" ampa a e ene a - e-I' '}'
- PARTOS-OPERAÇOE� Caridade, deBiãs 10 horas. fra,tor -. �ertcm�etro etc�:: O'l�itoT etrÍ-ontraré,: ne•. , to\ .-

Cons: Rua João Pinto n. 16�1,. 'Consultóriu:' Rua VitGr
RalO X, ,(rad\��g.rafla da Ca;-� :'Jt �J�na, iíilormaçôt'�,,,qU( 20 Sábado (tarde) �

<, das 1600 :'s 1800', .' 1 beça)· - Re'tlradj1 de Cor-' \ '

, dJ ,.
-

,

, ':' ' Meu'eles, eSCiluma com SaI-,
.

,

"

_ 'ltr9' ,sIta. tàna�ent.ti 't df_ F�l;l11ácia Santo AntÔnio -
horas. t d h M

. �h - ,pos Extranhos do Pulmao. "e In·......·)"lO •

.

, ,an a arm o.
E f

. "',..... '

, Rua João Pinto.Pela manhã aten()i Residência: Travessa '

so �go., " " -< ,�
diAriamente no Hos U. '2 ReceIta para uso de.Oculos. 21 Domingo. _;_ Farmácia

, lussanga .
-

Clt'
.'

V· d JORNAIS Telefon'"pital de Caridade. A t 102
onsu o.l'lj). - Iscon e

"I
Sar,tc Antônio - Rua João

Residência:
p .. de Ouro. Preto n. 2 --:- Alto.s O -Estado ..•....... 3.022

P' t

Rua: General Bittencourt DR. VIDAL da Casa' Belo Iiori,zonte). �i��;e�� 'i�;d;'::: �::;: L;t Sá�ado (tarde) _

"-,'
'

'CLÍNICA DE CRIANÇAS I .Residência"'_ Felipe Sch-
. ,n; 101; -' ,

"

,

'" . ml{lt, 101 - T.el. 1.560. ,Diário, da ManhA .. 2.463 F3!mácia Catarinense
,Telefone: 2.692. CONSULTóRIO - Feh- ' A Ve.dade

.:
2.010 i Rua Trajano.

.. _____.

'I·pe Schmidt, 38. .

. Imprensa Oficial 2.688· ·)S Do.
.

g - Farmá 'a
DR. ARMANDO VA... CONSULTAS';_ Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS

t- mm o r!l

LÉRIO DE ASSIS
I
FlS 6 horas.'· FONSECA (P?:\,�:rri�ao�� , 2.314 �:,t ..rinense

- Rua Traja-

'- MÉDICO -

'

/ RESIDl1:NCIA ....,. Crispim CIRURGIÃO ,DENTISTA (Porta"ria) . , ', ., 2'.036 O serviço noturno será IDos Servif<!»s de Clínica In M 25' }ónsultório e, "Residência: ,T -

R
.

,- ira, . ..ereu amG� .•... , 3.831 efeil,lado pelas farmácias IfantH da Assistência Muni-' FONE _ 3165 !p.lIa ,Feí'nando Machado, 5. Militar ..... , ... " 3.157
cipal e. Hospital de Caridade: ' .

Clínica Geral - Cirurgia São Seba-stião (Cal!la Moderna, Santo Antônio e

CUNICA MÉDICA' DR I
I Bucal Dentaduras

- Pontes de Saúde) 3.15;: Nüturna situ1!das às ruas·

CRIANÇAS �E .ADUI,TOS DR- ANTÔNIO MO-, vIóveis e fixas. 'Irllternidade Doutor .foto Pinto. e Trajano, I
- AIl!rg18 -- '

NIZ DE ARAGÃO
Raio X e Infra-vermelho. Carlm; rorr�a , .. �')21 A presente tabela não. po-;Consultório: Rua Nunes" ' , HORÁRIO: De segunda a, 'H:\MAD-AS UH- {erá ser alterada sem previaMachado., 7 - Consultas das ,:exta-fei,l'a das 10 às 12 ho- GENTES'

15 às 18 horas.
.,

CIRURGIA TREUMATO- ,'as, e das 14 às 18 hot:as. 'orpo de Bombeiros 3.3131 autOlização. dêi1te Departa-
i
----------_---------�

Residên'Cia: Rua MárechaH
..

LOÓI� Das 8,30 às 12 horas aos �éniço Luz (Recla� .

l1wuto. ,I ','

Guilherme,5-Foríe:3783,' Ortopedia ,,{(budos. mações} .•.••.•.. 2.40.j1 I>�partamento. de Saúde 'Neuncl·os de, Oc,asl*a-ot ConsultórJo: João Pinto, Polícia (Sala Cumis- rúbllca, 29 de janeiro. de li. 18. sário) .......... 2.038 1954,
�

Das 15 às 17 diAriamente. Polícia <Gab. Dêle-
Menos ao.s Sábados DR. VIB CREREM

aado)• 2.59.j
Res.: Bocaiuva 135. ADVOGADO COMPANHiÃi DE'

.

_

- Inspetor de Farmácias,
Fone: - 2.714. Causas .. cíveis, co.mer�iais, TRANSPORTE

criminais e trabalhistas. ,
AÉREO

Consultas populares TAC • . . . . . . . . . . .. 3.700

Rua Nunes Machado, 17 Cl'UZelrd do Sul :.50'0
, Panair �, 3.5á3

(esq, Tiradentes) ___; sobra- Varir 2.325
do - sala 3, Lóide A'reo , 2.402

Real 2.3iJB
Scandinavas 2.500
HOTElS

o ESTADO

O MAIS MOUERNO E EFICIENTE 'TRA'rAMEN
'1'0 PARA INFLA,MAÇOES' E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

DR. GUERREIRO
':;ONSULTÓRIO - VISCONJl� DE OUR'O PRETO
ALTOS DA CASA BELO HOInZONTE.
RESInÉNCIA - FEI...IP� SCHMIDT N. US.

Rio de

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens. entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediáriàs em Itajaí e Santos, sendo"
neste último ap-enas para o movimento de passageiros. ,

.

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
, Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-

REIRO de 1954:
' '

IDA VOLTA

Fpolis Itajaí �io Santo.

16/2
27/2

18/2 23/2 24/2

Com iste �a.lo,.'v. S.
a.b..i..&. uma. C!dntA que

a�f!ti._."'!'::'
lhe ..enderi juro com·

� pensc.dor e

reVArÃ pArA SUA residin-

,
CiA um lindo e útil presente:

umBEUSS/MO eOfREde J4CO eROMADO.

. APt'OCUI",!! hoje o NOVO

NCO GRIC,OLA,
� c7' 16/

� FLORIANÓPOLIS '��T'" CATARINA

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-B·RAS'ILEIBO))
Florianópolis - Itajaf - �oinville - Curitiba

-

Agênciii: nua Deodoro esquina_da
Rua Tenente Silveira

Luiz Osvaldo. d'AcâmporaDR- I. LüB4'fO
FILHO / A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, o.ferece á venda:,
Lotes de terreno" inclusivo uma magnífica Ca

sa de alvenaría, situÇl.do.s á rua Presidente Coutinho;
Duas c,ásas de alvenaría e uma de madeira

(construção. recp.nte), situadas á 'rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

, Um conjunto de casas de madeira - Estreito;
,

Lotes de terreno situados ria Vila Flórida -

-

. E�treito., em prestações SUaves e sem juros;
,

Dois lotes situados na Avenida' Tro.mpowsky,
medindo., cada um, 1� x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací-Vaz Canado;
Uma Casq de' alvenaria na rua Fernando Machado.:
Oito. cásas de alveharia· nà Avenida Mauro Ramo�

.

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
Um terreno na Avenida ;Mauro Ramo.s, medind"

13,20 x 22,80;
_Um magnifico terreno nQ Sub-Distrito do Estreito.,

_ .1médindo 13 x 30, distante cincoe�ta metros da praia.

Doenças do aparelho respi-!
ratório' 'j

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

,

O MELHOR IURD '

5%
Cirurgia do Torax

Forrriado pe.Ja Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do

I '

Hospital Nerêu Ramos
Curso. de especializaçãe pela
S, N, 'l', Ex-intel"'lO e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo. Pinheiro. Guimarães
(Rio).

.

Cons: Fe}jl'le Sc,hmidt, 38
- Fone 3801.
Atende em hó-ra mal·cada.
Res: Rua São Jo,rge 30--

Fon� 2395. i,

Agência
- de� Ese.ola -pllma ria

Ad'veutlsta
2021
2.276
3.14.7
S.l21,
3.449
Z.b!H
&.371 I
�.&59

.

I
Ot\ i

Lus •.
�••.......•

;.

Marestic ., - .

Metropol, :.

;La Porta , '

Ctcique ,

Central ,'" .

Estrela .

Ideal ............•

ESTREITO '

Disque , ........••.

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOL,A
RUA TRAJANO: 16

fLORIAN6pOLIS' .

P u'blicida_.e M!ltrículas Abertàs
C..lrsos: Primário e Aâ

missão.

Rua Vis.conde de Ouro

Preto, 75.
"

Caixa ,Postal. 45
�

,}I'lorianópolis
,Santa Catarina

'Vende-se
CASA com seis quartos,

sal,a de jantar e copa.
Tratat à. Rua AJmirante

A-l�Ím, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri

�yidora :dos Rádios R.C.A:·
Vitor, Valvulas e Discos.

, Rua Conselheiro Mafi·a.

'Lavando com Sàbão

�irgem.· ES1Jecialidade
da Cla. WITZIL� IIDDSTBIIL�J8ID,ille; (marcà registrada)

_.

,

,etoJiomjza,.,se- tempo' e dinh'eiro,
,-,.---�----..;....__;,----:--------------

'-.

---_..._--... ,_.._ ... - .. _. -- "� � ...._ ........_- ._ ......--::-- -- ---,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o 'ESTADO Florianópolis, ,?uinta-feira, 18 de Fevereiro de 1954

�-_.

3

�\'. BBTAno
NO -LAR ,E NA SOCIEDADE
NOTURNO COM ÇHUVA

Eis-me a sentir, ó noite, aquele encanto

Que já não me pertence mas que ainda
'

E' como se o tivesse junto ao pranto
Calcado em sombras na agonia finda

Eis-me à afagar o teu clamor sem ânsia
Que a chuva 'acorda no cristal oculto
E a tua fala liquida e a distância
Que abres atrás de indefinido vulto

Eis-me a colher nas águas e nas ruas

Os teus velhos marfins abondonados
E aquelas soÍidões que não são tuas

Mas que um navio despetalando mastros

Atravessa de rumos enevoados
Na tua alheia máscara sem astros.

AYRTON MARÇAL
x

x x

�,�

I
Mais'uma lureja Presbiteriana l

'. nesta Capital, .: '

o Templo da I[!', eja Presbüeruma Inde
pe'ltae1iie .do E�t1 eito por ocasião de
ii rr',C: reunkio áa Escola Dominical:

•

Airways, os srs. Carlos da Cqnforme havíamos a- no o Rev. Dr. Satílas do A

Silveira Martins Ramos, nunciado realizou-se às 10, maral Camargo disse amo-
I

' ..

Carlos Maximiano de Fi- horas de Domingo, dia 14' veitando a oportuuídade,
gueiredo; Manuel de Goes !o. corrente, a solenidade da das razões e das hec�s3ida
Monteiro e Pedro de AI- .rganização, em Igreja, da des de serem organizadas
cântara Nabuco de Abreu, '::ongregação da Igreja Pres- mais Igrejas Evangélicas no

Filho, respectivamente em'l1_"iteriana Independente de Brasil, consitando so pres-I'baixadores do Brasil junto /lorianópolis, no vizinho biteros e Diáconos a traba-
aos governos do Equador, sub-distrito de Estreito. lharem, sem e!'moreCi!),lfJ4- '"

»:

Colômbia e Cuba e chefe Com a presença de ele- tos, na causa do Divino '

-- -'"

.la nossa legação em Hon:-' m,e�tos ,repre�ent�tivos das �.1éstr�: c�mprindo a '�'la IC �A 5 A Preço úolco 'Daraduras. :I, arras, uenommaçoes evan- .. eterminação de espalha- I �
,

gélicas desta Capital e, do
' •

d d' I,'
'

OS J-eeps'.',
relp por to o o mun o as Vende-se uma casa à rua CC, ,,- em

Estreito, alem de cre-scido

I
doutrinas de Cristo 'G I B'tt .... 6"" d

'

i, '

.

,
enera 1 enCOUI. nr. I. lo O O pauII

numero de pessoas, teve-lu- Na mesma Igrejaestão se I
'

,

'�nesta capita .

gar a organização da Igre- realizando significativas Tratar com o proprietá-
RIO, 17 (V. A) - O Sr.

ja, presidida pela Comissão conferências. Hoje, t�rmi- rio à Rua Felippe Schmidt.
lris Meinberg, presidante

designada pele Presbi ;I!rio nando a série encetada, ocu- da Confederação Ruralm.48 .

.��e São Paulo, sob a Presi- para o pulpito o ilustre e Brasileira, sugeriu aos mi-

dência do ilustre sacerdote destacado sacerdote Presli- nistros da fazenda e Agri-
Rev. r». Satílas do Amaral teriano Rev. Palmira d.! An- cultura o estudo de um pre-

Cámargo, Pastor da Igreja drade, V'e
' .:..I ' ço único para a venda de

de Curitiba.
'

Está, poi�; de parabéns, a

'

nue·se )eeps" aos agricultores,

MAJO�g!:sUY P.x

I XiperllÔen1e bo]'e Gratifica-se J,

A ;'�:�i::;::eO�:::::: �O:�;:�:�:t";:':';;�, ,:: Um .,;"'ngem e B." 16��:t�: s:I;U��:;ã:Oe:::
, , l"t tit

. Igreja Presbiteriana, pois Ótima freguecia bôa casa que pelas despesas trans-

Transcorre.. na dato' d
A' pessoa que €-lltregal' a � eitos para cons I urrem, a-

1 t d S 1- G
A •

e
,

. 1
I C Ih

I
que re evantes serviços no erreo, o a ao rerruo porte, seguro e outras, fi-

hoje, o

anl.versa,rl.o,natall'Cl'OIMATE
GELADO AO HUM Jose Lupercio Lopes, resi- 'que eso, onse o e estes a

, . 21 R BIriu
_ ,I' :. '1 d T,' prestam a humanidad s c a na ua 'umenau que o custo desses veículos

�t'nte a rua General Bitten-
' Mesa Diacona a ,.g.'€ja. '" _

do 'sr. Major Médico Dr.
, I' leni d d civilização, com a' moral ltajaí. oscilante como se está ve-

Ruy Portl'nh'o de' Moraes Ingredientes: court n. 177, os óculos len- Esta ',so_�nl a e, como a

.ln-I,1
•

'.' . T
" 'd •

.
-

'-t de assistê c.levada dos epsmos do CLS- ratar no mesmo. ' rificando. O plano consiste
"::J' d"' d

tes de grau, ver es Creí- �é'rlOr) eve gran e .asststen-
. "

.,)
diretor 6 Hôspital"" esta� ........,.;;....:. "

. - ...._- ,

,

'.'"'' __ " 1,° _ ..
,� ..�':._�� '-'-, llamsUlOdequetantoc��p" ,M,ot,:v,o de_ .. d,o�n.ça com no 'estabelecimento delim

(l)a�Í?: 1 dose) bam que foram rerdid03 c'la" e.?faL1d{)"'Qr.t'empl�(!l)-m-. ';,'
'-

" :. ';< -

',,,
_, �

Guarnição Militar.., I '
' �l-l·.,_, D' ',' cem O'S nossos patr'lclOs. urgenc}a. , preço;'media" para tais des-

entre as ruas A.rt�sta Bit- Ljle�mente °101-auo. ;,:.gll.l
' ,.

" '
'

, ,O ilustre aniversariante
. Preco'· Cr$ 90000 p._.. j 't

.-

t b'
.

•
. . ,00. esas.

,

Q
,

I 1 copo de mate l!t)<"!c lencourt e Jose Jacqut;s" 85 a, reunlao, am elE, a

pertence ao uadro do Ser-' '-', -

h . t C 't I mesma comissão.

V dviço de Saúde do Exército quase c .elO. fies a apl a .

I40 gr, :>,m�!> de rUIn br"ancIJ' Fpolis., 14-2-954 Pregando no culto Hotur- en ,e -se
e serve há muitos anos nes-

ta Guarnição Militar, onde
I (1 cálice) Fino espelho com moldu�

;:z:e��o :��e:i::ss�:n;:!� I Açur.ill· H gôsto.

Clube Atle'll.co' Cal'arl.nense
I :ao,����a, medill(�o 1,53:,;

t '-1 d d I 1 Ma112ird de faze,I.·� VA t t' F
acaua na sacie a e ocal, ,

" er, e ra ar � rua er-

pe�as suas elevadas quali- A Diretoria do Clube Atlético Catarinense tem nando Machado n. 40.

dades. 1. P',·ef..a1e o mate gda .

a honra de convidar V .•S. e exma. família para com- -----

N do da forma, habituaL parecer às Soirées carnavalescas-{}ue fará realizar, 'Reuniu-54' o" Coo"_o transcurso de tão gra� (J
, 2. JL1ntE.' o rum e b:l!a 011

em sua Sede Social na Ponta do Leal, nos dias e ho-
ta efeméride o distinto ani- ras abaixo discriminados: �alho da Justiçaversariante ver-se-á cerca-

misture r�:'to bem. Dia 20 Fevereiro _ Soirée pró-carnavalesca _
\lU U

,

do de carinhosas manifes-
3. Tem�<-re com a<;,.'(;,<;r Início às '22,00 horas. RIO, 17 (V.. A) - Reu-

d 4. Sll'V:l ('om peda�ô".'ln'O" Dl'a 28 Feverel'ro - Soirée Carnavalesca. Iní- niu-se ontem, em sessão se-

tações e apreço, receben- - ,

do - significativas homena-
de gêlo e enfeite com fami- cio às 22,00 horas. '-,

d
creta, o Conselho de ;rus-, OUl08 - 01JTlDOl - JlAJUZ ••AII8AJf1'.A

.!"ho de hc:telã. (APLA).
Dia 2 Marco - Soirée Infantil (destina a ex- tiça do T

.. ribunal de Justi- DR GUERREIRO
'

gens não só por parte de clusivamente a�s rnenores, at� 14- anos, inclusive)
ça dó Distrito' Federal. Es-

,- DA FONSECA
seus camaradas, como da das 15,00 às 18,00 horas. ..

dasse médica e dó elevado N. B. - As mesas, ao preço de Cr$ 30,00, por pera-se decisão na Recla- 1\&.. 0.111.. - '&um••• ,. 8 •• OU•• -,ara
, soirée, deverão se,r reservadas na Séde do ,Clube, mação de Samuel Wainer,'Glu.ltl lia Pr..... .ÃrMl'1aL

numero ,de amigos e admi-
d Clube do C pelos interessados. que não se conformou' com I IId.raa Ã'....IIla....

ra_"ores que soube grangear' omar A h Q d S' 1 I'-';'-.l·�_'__ v.__.... O' ._...._ L
C
- Qualquer pessoa, extran a ao ua 1'0 OCla , o ato do juizo da 2a Vara ........""!"- - _11' .....u. • ,ar. .......-.

nesta Capital. CI·O' de TUbQra-o convidada pelo Sócio, deverá pagar a taxa de

I
de Fanúlia, determinando

O ESTADO se associan- .,. Cr$ 50,00, por Soirée.
'

do às homenagens apresen-
Haverá condução para a Séde, tanto na ida, que na pre-catória para se-

ta felicitações. Em atencioso ofício, data-
como para a volta. rem ouvidas testemunhas,

, O horário da Jeferida condução será anunciado 'em São Paulo, no processo
SRTA CREUZA HELENA- do de 10 do corrente, ',l��e pela imprensa escrita e faladá dl;!_ 'Capital.

DA SI1.VA'
.

;:,os foi dirigido pelo 8('('1'1.:- I da cassação da nacionali-

I - dade do reclamante, as di�
Transcorre hoje o aniver- t.:íl'io do Clube do C )m�l';-,

..._ • .

l' di· d d d
.• ligências fôssem

acompa-,s::mo nata lcio a gentil CIO, a ci a e de Tubal'ãe" SOCIEDADE CARNAVALESCA "GRANADEIROS
h 't C H 1 I t' h

.
'

-

DA ILHA"
nhadas por um represen-

sen ,.orl a reuza e ena :vemos con eCImento que,
da Silva aplicada aluna do 'un reunião realizada no diE'

tante do minis�ério público, Vão ser iniciados. Temos ótimas cotações: Azeite,

Col�gio Coração de Jesus e 8, no auditório da Rádio CONVOCAÇÃO no referido Estado. Azeitonas, Bacalhau, Cereais, Condimentos, Conservas,
Aperitivos, Champagnes, Cognac., Licores, Vinhos, etc.;

d;leta filha do sr. Arico- 't'ubá, foi eleita a prirrlL'i!,'a I' De ordem do Sr. Presidente da S. C. Granadeidos .Po.nto Comerciai etc .. OFERECEMOS EXCLUSICIDADE A IMPORTA-
111edes E. da Silva e D. .)iretoria,daquela SOC\�'J",IJ(> da Ilha, convoco os senhores meIl1bros da Diretoria da DOR: Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosós e não

Izaura Beatriz da Silva. )'ecem-fundada, para ü plé-' referida Sociedade, bem como os da Comissão de Tra- Aluga-se ótima Sala pró- fer,rosos em lingotes, chaps. Tubos vergalhões, - etc.; _'

Q ESTADO cumprimen- l'íodo, de 1954 e �ue flC'») balhos, para uma reunião co�junta que terá lugar no pria, para Loja com 5 por- Breu (Resina de pinho) Aguárás, Barilha, Litoponio,

t '

.

co
.. ·;t' 'd" próximo dia 22,do corrente, as,20 horas, na caverna tas de frente no ponto do Soda caustica, Parafina, etc.; MATERIAS PLASTICAS

.a. c\f:>Slm n", - ,lU a. .
-,

'f' d ,1> d
. -

d ld-
ANIVERSA'RIOS'. P' 1

dos Granadeiros; a nn e tratar a orgamzaçao o ônibus _ ESTREITO. para mo agem, injeção, compressao, exttllsão, etc. Ce-
. reslc ente 01;',Y\r)iO" -,. , . 1 I 1 l'd L't t. prestllno para o prOXllno carnava. ,\

I
u 01 e, UCl e, e c. '

FAZEM ANOS, HOJE: �ilva. I Tratar com o Sr. Carlos R. D. L. LANGE - C. P. 1396 - RIO D.F.

�,Sr. Waldir Brasil, fun- Vice - J( sé Santo,>. Florianópolis, 1.7 de fevereiro de 1954 da Silveira. . ,Teleg. - LANGECELLERIN: ,

10 Secretário - Newt,jn
An�unes. .'

20 Si:!crEtário - Fernall-·
do Zánella.

ENLACE:
Realiza-se, hoje, o pnlace matrímoníal da gentil

srta, Carolina Cascaes , dileta filha do sr. João Cascaes
e de D. Angelina Cascaes com o sr. Walrriir Dias.

O ato c-ivil, será realizado ás 10,30 hor�s â praça
Getúlio Vargas n. 8 e servirão cumo padrinhos por par
i:e da noiva o SI'. João Cascaes e D. Angelina Cascaes
e o sr. Laerte Lisboa e D. Olindina Cascaes Lisboa' e

d
."

por parte o noivo o sr. Dr. Wilmar Dias e D. Alcioné
de Oliveira Dias, e o sr, João Dias e a srta. Marilda
Dias..

O áto religioso será realizado ás 11 horas na Cate
dra. Metropolitana e servirão como padrinhos por par
te de noiva o sr. Leonel Pereira e D. Julia Cascaes Pe
reira e o sr. Antônio' Mussí e srta. .Léa Terezínha José
e por parte do noivo o sr. José Dias e D. Nilma Cherem
Dias e o sr. Alcides Bonotellí e srta. Maria José Bono-
1e)ü,

Ao jovem par, os cumprimentos d� "O ESTADO".
x

cionário da Caixa Econômi

ca Federal; _

- Sr. 'Moacir Gallotti;
- Sr. Hamilton d'Alas-

,<

..

hoje não! A alimen
tação pesada, apressa
da, fóra de hora e de
casa, o abuso dos condi-
mentos, possíhilítam o

mau �uneionamellto do
sistema íntestiual. Dai as
enxaquecas, as azias, a

prisão de ventre.. O regl
me ENO - "Sal de Fructa'
Eno ao deit�r e ao le
vantar - afasta �e

perigo.

ENO

Refornam 08
Embaixadores
RIO, 17 (V. A) - Após

terem participado da Reu

nião de Consultas dos Che
fes de Missões diplomáticas
brasileiras no hemístério a

mericano. realizada no Ita

rarati. viajaram ante-on

tem, pelo avião da Braníff

#'Sal de Fructo"

t Missa de 3·. mês.
ALVARO TOLENTINO DE SOUZA

Vva.. ALVARO TOLENTINO DE SOUZA e' famí
lia convidam os parentes e 'pessoas amigas para a Missa
de 30 mês que em intenção· à almã de seu inesquecível
espôso, pai, sogro e avô, farão celebrai· no dia 22, se

gunda feira, às 7 horas, na Igreja de São Francisco.

--------------'--------- .

E�por.ação do, Exterior
,Qualquer procedência, produto' ou artigos em qual

quer, ramo. Informes a pedido
,

LEILõES DE FRANCOS FRANCESES

AVENTURAS 00,,: ,ZE-MUTRETA •. �
6'

•.

/-

,

Edg;!rdcio; 10 Tesoureiro
- Sra. Maria de Lour- Lemos;'

des Luz;
, 2°, Tesoureiro

-,O,2C.:t-1- Sra. Daura Si1;va; €les Pickler,
- Sra. Lilian Maria Pa- "Orador:::- Jabes qarcla.

checo; Agradecei"ldQ a gellti!ez� J
- S1'a. Maria D. L. Go- J ;la participa�:ão formu�amcs

mes; , I felicidades
administL-,ltiv?s

I-Menina' Creusa, filha e votos de pi'Ospe!l.'jda(:'�s ar

do sr. Ari E. da Silva: Clube rio Comércio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 18 de'Fevereiro de 1954 o aTADO

"O 1�� ,8 t ado' -c E s p o r t i v0.,"
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São Paulo 5
x Flamengo 3

HOJE A' NOITE'O ESPERADO COTEJO ENTRE AS EQUIPES DO CLUBE ATLÉT ICO! :omo aperitivo do jogo

CARLOS RENAUX, éAMPEÃO -DO ESTADO E VENCEDOR DO SCRATCH GAUCHO ,It�Iranga F.C. e Mirim F.C.

rvemos o encontro entre
E DO AVAl, TRI-CAMPEÃO DA CI DADE ás representações [uvenis

do São Paulo F.C. e Fla

mengo F.� C.' Um jogo que
se destacou pelo entusiasmo
dos 22 litigantes já que o

gramado do' Saco dos Li
mões se encontra atualmen

te em péssimas condições.
O primeiro tempo terminou

,empatado pelo escore de
í

Ixl. Assinalando Itamar

Campeonato fsta�ual'
�B 'YoIBi�ol

Continuando a série iniciada na rtarde de sábado, à
noit� daquele dia foram levados a efeito mais quatro
porfias, convindo destacar entre as mesmas a luta entre

os sextetos de juvenis do Cruzeiro e do Olímpico, que
foi das melhores do campeonato.

Aliás cumpre ressaltar que das três categorias, ,-a
que mais destacou-se foi a juvenil, pois todos os encon-.'
tros foram bem disputados.

'
,

,'. '

O primeiro cotejo, da noite foi realizado entre as ('-

quipes de juvenis dó Cruzeiro e do Olimpícó, registran- este tento animam-se os

do-se a vitória dos locais por 2 a 1, tendo os "sets" apre,
Se o bom tempo permitir-

I
hoje á noite ante as joga- oito integrantes do. scratch' passada deixou-se abatei pupilos de Osni para que

sentado os resultados de 15 alO, 11 a 15 e 19 a 9. hoje o. públíco ama,nte do, "das clássicas de verdadei- estarão, presentes á sensa- j:e1c tir.e do Olaria nos logo em seguida empatar o

Os quadros jogaram com as seguintes constituições, esporte-rei terá uma noita- 1"05
'

expoentes do esporte c íonal lutá desta noite, .en- , mil.dos -tinais por 5 x :3, match numa entrada fulmí
CRUZEIRO: Adir e' Nelson; Erasmo' e Alvaro: ela como poucas, com a do pebol barriga-verde, co- tre brusquenses e floriano- embora o resultado mais nante de'. Wolnei. Com mais

Wilson e João.
t

_

d f t "t T"
,

h
'

tor lit
.

t f' t 1

.OLIMPICO Ad A di W ldi W apresen açao o 01' e e- mo eixeirm a, que re OI-I po 1 anos. JUs 'o osse um empa e 1�0 Este tento descontrolaram-
- cm::lr e ma 10; a 1i."·,� e1'-" l," , .

' A •
•

ner; Alberto e Alumir..
. 1., "

am do CI��e. :�\tl�cQ Çar- r�?:u.}lo pl�ntel do grem10; O Carlos Renaux vem três tmto.s..{ se os rapazes rubro-negros
Em seguida preliaram ôS, se�ttos femininos ,dI) 'I

los Renaux, aé'tentot.'·da 'br�squense!, Mos ima n , I precedido
da rr�ais retum- propiciando desta: fórma à

�an�eiT�nte e do �(ize de Agosto; de Brusque e FI�- rorôa 9:� campeão-do EsJa- ':!3t.áu:ti.o, Suul, Is:r:�el, Pe- nante vitória já obtida por �UAQnOS. PR'OVA'VE:'':; que seus adversários por in
rianópolis, respecÍlvamEnte,· vitoriando-se as campeas do e que no Campeonato' in)sk Vicó Otávio Bolão. I um clube de futebol de

s:

termédio de Itamar alinhas-
com bastante facilidade, pela contagem de '2 a 0, "sets" _.' I

.' .'
"

. .'

'

.

d 15 O 15 5 t d d 'f' d
. Brasileiro de Futebol ser- Manara, Pilolo, Bolognini, Santa Catarma, qual seja CAnLOS RENAUX sem por mais duas vezes a

e a e a, en o as uas equIpes orma o aSSIm: ., -

BANDEIRANTE - Jenni e Ornanda (Diva); 'Hil- viu de base para a forma- Brognolli, Amorim, Lisbôa, <; extraordinária atuação Mosimann, Afonsinho {' pelota no fundo das redes

trudes (Adir e Bertha (Elina).; Marlie.se,R�th; ... ção. do scratch catarinense. Duarte,Waldir:Guido,�aniem Pôrto Alegre, �o ,mês�I�o;,Tesoura, �olognini ,e guarnecida por Norton. Os
" DOZE DE AGOSTO - Nair e Maria Jose (Silvia}; A assistência, que deve- da, Ivo, Afonsmho, .Iaine ] passado, quando fOI derro- }';}'JlO; Petruski, Isnel, Otá-

Ld,i e DUlc,e;
Maria

€.' Cle.usa. "

-;

"

,
" � rá ser' enorme, vai vibrar e Tesoura. Nada' menos de i tado espetacula,rmente o 'I vio, Tesourinha e Jaine.

Esse .confronto fOI apitado .por _LevI Selonke e H�-

\
" '. h h 1" \VAI B . 1J' G

.

luiz Gonzaga. -a, ',: "� _

scratc gauc o ,que e lU11- 1 - rogno I,
c

UI-

.

O' te�ceiio en�ont.�o. re�miu Cruzeiro do',�u1 � Ban- .'

- ,'_"---

�ou 0hs paranaenses, nUl�� rl,,:, {; Waldir; VLo Br�ulio
deírante, tendo saídosvltoriosá a representaçao do clu- O PROF MEIR!\. ESCLARECE SEU INCI- façan a que mereceu entu- I' Minara (Dan-Ia]', Duar ..
b das "Estrelinhas" pela contagem de ,2 a O, com os r--

DENT'E C·OM O� A'RBITRO ARIST'OCI'L'10 siasticos aplausos da grande te Amorim, Bo'ão, Saul e

'sultados de 15 a 7 e 15 a 12, e as esquipes formatam Lísl.ôa.
ROCHA J

assistência que lotou o es- .,

assim:
CRUZEIRO - Celso e Teodoro; Adison e Clemen- tádio do Internacional.

te,' Mario Timm e Luizinho. .

f (\ Avaí tem- sido bastante
Ante-ôntem, á tarde, na rua Felipe Schmidt 0-

BANDEIRANTE - Rolf e Werner; Valmor e Her-
:nQS abordados pelo conhecido professor de educação fí- :nfdi.z este ano ,te'1do sido

bert;,Moacir e Appel. sica Osvaldo Meira, o qual, conforme divulgamos. ,em !:'uIPr:>do pelo Caxias. por ILiverá prelimipar, d�-
Arbitragem a cargo de Eri€o Straetz e Heluiz Gon-

nossa edI'ça-o de sexta-feI'ra u'ItI'ma, tentara agrEdl'r o '" O A
,.

7 O P f 'd d
.

,� x" merlca x , ay� :OI1H no-se U:15 eqUIpes
zaga. \ árbitro da peleja Avaí x Olaria, o facCioso AristocíHo

.:i::m', Ú f x 2 e na semana +� ('1�' adores.A pelei,a fi�al da. noitada, reup-iu os sexfetos dó Rocha, não o conseguindo devido á intervenção de ter
lcarai, de Itajaí; e do Li;ra Tenis Clube;'de Florlanópoli::;, cEiros.

,

d d �1. b 't" 2 O
.

'h
' "

' .
sam o vence or o � e 1 aJalense por a ,com vS Esclareceu-nos o técnico do Avaí que não teve a
"sets" acusando os resultados de 15 a 13 e 16 a 14. d• intenção de agredir ,o apita 01' carioca ,e sim cumprimen- I UOs dois sextetos formaram assim: -,

1 'b Ih " Itá-lo 'irônicamelite pe a
' ri ante atuação graças á

IÇARAI - Gilberto e Gonzaga; Bruno e Fernan- qual poude ó 0laria passa!, pelo alvi:celeste.
do; Otto e Reis. A

.

1'" h
.

LIRA _ Lourenco e d·· .' ,-I. celÍainos 9S esc �recImentos, poIS 'con ece�os ZE' DO MENGO ,Wan elmo, PereIra e HamIl mUlto bem o prof. MeIra e sabemo-lo um esporbst;:J. , " I'ton; Nildo e Airton.
'

.

' I

consciencioso, embora entenda-se que procedeu mal do
- Salve o AmerlCa! ?epOIs. de ser derrotado p,�r -

,

,

'

Arthur Paulo Lange e Levi Selonke funcionaram' modo como agiu I
todqs os quadros ,estrangeIros, VIrou-se contra o Fluml-

'JV' 'dna arbitragem. ." nense, E:m Montevidéu, e venceu-o por 3 x 2. Azar nos- e·n e-se.l�()'_'()'_'()""()�O�O ': ...(;....O�i>-- soo Azar mEU, que pela primeira vez torci como um au- .

AS PELEJAS DE DOMINGO I têntico pó-de-arroz! O América, áfinal, foi jogaT futiboL' •

, . No final desse encontro, o atleta Osman Boabaid, 10U fgi jogar d€ bandi<;lo? Os gringos fizeram gato e sa-, Uma bem montada Vi-
Marcada para ser iniciada às 15 horas, a sene d!,!- que já havia sido -causa de fantas controvérsias, indis,

I pato
dos nossos DIABOS RUBROS e eles acabam se dracaria para colocação de

cisiva do certame teve um atrazo consideravel, em vir- ciplinou-se e chutou a pelota de voleibol sobre a assis- , vingando nos patrícios. ..'
, ,

I
' vidros em automovel, cons-

tude de um impasse surgido quanto à inclúsãó do atleta tência, causando seu gesto profunda indignação entre o ' "

�sman B9abai� na 'equipe do .l:-h:a �nis, da Capit�l,., em público pr�sente � si nada ,de anorm_al lhe aconteceu de- '

x x x truções e tampões, de mesa,

vlrtúde de o mesmo haver deixado de apresentar por' ve-se da!, graças a pronta mtervençao do preparador da com operàrio especialisado
ocasião do Congresso de abertura, 'sua certidão de nas- ,equipe flohanopolitana, o qual assim mesmo C'Jstou a ta, I, - Noticias ainda não confirmadas dizem que viaja- no ramo.

cimento, exigencia essá que já é costumeira 'e intransi- zer com que o mal educâde at�eta_ juvenH voltasse a ra-, Iram ontem para Laguna, em companhia <;lo sr. João Li, A tratar com ·M. C. da
gentemente defendida puela F. A. C., mas que desta fei- zão. ....

'

nhares, os srs. dr. Adnbal,R. da Silva e Evaldo Ma

ta, por se tratar de elemento vinculado a clube da Ca- E:sce encontro foi dirigido pela dup1a. Heluiz GO}1za· ritz ... Tanto o apaixonado vascaín'o como os fervorosos

pital desejavam os mentores da entidade estadual fazer ga e Mm'ilio de Azevedo. ;,;,', �

.

, fluminenses vão passar' uns dias no mar �rosso, em tra-"
vista grossa. . _

O segundo encontro da tarde foi disputado enfre os' tamento DESINCHANTE .. " O remédio é bom. Já o

Afinal, o sr. Osmar Cunha, pre�idente da F, A, C.' ,s€xtetps femininos do Bandeirante e do Ginastico, ten- experimentei quando o Etzel usou do apito BOBO cQn-

deter��nou, �em preceito �eg�lamen�ar defini�c;>,.q';le·o In0 as 'defensoras d�. clube brus�,uen�� vencido facilmen- trà o Mengo.:, 'r-

mEnclOnadQ Jog�dor PQd€;pa mtegrar a eqUIpe, para te pela contagem de 2 a O, com sets de 15 a 3 e 15 a 6, .

posterior' decisão. .e" '

". Jogo muito bem dirigido por Erico Straetz e Heluiz

Assim, com mais de uma hora de atrazo, foi inicia- Gonzaga e posteriormente Murilo Azevedo.
'do o encontro entre os sextetos do Cruzeiro do Sul e' do Foram ós seguintes os sextetos que atuaram:

Lira Tenis, na categoria de juvenis. BANDEIRANTE - Genni e Orlando; Hiltruc1es '<:

No primeiro "sets", deppis de equilibrar .!is ações Bertha; Marlies e Ruth.
no início, os locais deixaram-se dominar amplamente, c GINASTICO - .AnnEmarie e Walli; Traudi e He-
de 4 a 4 o marcador passou a assinalar 11 a 4 para o lena; E.vi (Astrid) e Carla..
Lira. Mas os jovens defensores do Cruzeiro aos poucos

'

. Finalmente defrontaram-se os sextetos masculinos
foram se firmando e colheram tríunfo' nesse "sets" pela tituiares do Cruzeiro do Sul e do Icarai, cujo resultado
contagem de 15 a 12. foi de 2 a, O para os joinvilenses, com "sets" de 15 a 4 e

Já o segundo "5ets" foi mais facil para o Cruzeiro, 15 a 3.
que venceu folgadamente por 15 a 6; sagrando-se' cam- . As duas �quipes tiveram as seguintes formações:
peãô nessa categoria.

. o

CRUZEIRO -,- Celso e Teodoro; Adison e Clemen-
As duas equipes jogaram assim constituidas: te (Fernando e depois Clemente),; Mario Timm e Lui-
CRUZEIRO - Adir e Nelson; ,Erasmo e Alvaro; zinho.

, Wilson eJoão.' IeARÁI - Otto (Seára depois Otto)-; S�bastião;
LIRA - Gilson e Bléasio; Gilb,erto e Slqueii'a; Bruno Pereira,

Oládio, De'. �JQ'naLde,Joi JOin?ille),

"

,

"

,
' ,

Campeão O Cruzéa-o nas categorias de mascu-
'

lino e juvenil- Voltaram a vencer asgarotas
do Bendeirantes, de Brusque, . na categoria

feminina _'_ Lira e-Doze derrotados

Brilhante feito vem de registrar o desporto amador
de Joinville, e particularmente a Sociedade Esportiva
Cruzeiro do Sul, no campeonato estadual de Voleibol
realizado nesta cidade nos dias de- sábado e domingo.

'Competindo com equipes de outras localidades, os

sextetos de titulares e juvenis masculinos conseguiram
com galhardia os títulos de campeões estaduais neSS9S

duas categorias, contra adversários que chegaram até
, aqui credenciados a realizar pelejas das melhores.

" O feito do simpatico clube das "estrelinhas" foi dos Jmais vibrantes e merecem os aplausos. de todos os que
acompanharam o desenrolar, .do desporto amador em

:

..

nossa terra.
.

". '

.

OS JDGOS DE SABADO

, ) O forte conjunto brusquense

PRELIMINAR

/
-

.

R U BUS E'R V A N D O

xxx

(
- Não sei porque dei para sonhar com os húnga

ros. ,. Será que eles vão INCHAR A CABEÇA DE 50
MILHÕES DE BRASILEIROS? Que será' de nós? Será
que na L�guna cab,e tanta gente?

,

xxx

- Escurinho foi dispensado por causa dos ' dentes.
Zezé Moreira fez bem: Um mineiro que não cõnhece
um TIRA .. , DENTESf não vai lá dos pés ...

xxx

- Além disso, se EscurinlllO ficasse e formasse ah
com·Walter, que é mais escurinho. ainda, o Dequinha,
J10S jogos noturnos, ficaria sem visão, .. MORARAM?
EST.A' CLA.RO? O· sr. cornpreendeu, SEU Pereira?

para o São Paulo e Nelson

o do Flamenguistas. Após o

descanso regulamentar 'vol
taram a campo RS duas re

presentações. Logo de início

sofreu o São Paulo dois

gols; foram seus autores

Nelson e Mauro.

3 x 1 pró Flamengo. Não

/

desaminam os rapazes Sa111-

paulinos que buscam dimi-
nuir a diferença o que con-

seguem pOl intermédio de
Alberto ,batendo uma falta
Ióra dã área, este foi o gool
mais bonito .da tárde. Com

/

quadros alinharam assim:

8.. PAULO F. C. - Eve-
.

raldo, Gonzaga, Siridakis,
Leotério, Alberto,

....

Américo,
Itamar, ,Mauri, Ivan, To

nólí e Panhato.

FLAMENGO F. C.,
Norton, ,Aldo, Pulga, Nico
lau, Pedro, Saulo, Nelson,
Flório, Sagáz, Vavá e Mau-
1'0 .

Apitóu a peleja o Sr, Se-
cretário do Ipiranga F. C.,
com ótima arbitragem.

M. Borges

Silva, a rua Durval Melq.
de,Souzà 36 (Chacara do
Es Espanha).

CADILLAC
Vende-se
Em ótimo estado. Pneus

novos faixa branca, 4 por
tas, rádio origil)al. Equipa
do com economisador' "Ru

plex". Cr$ 180.000,00. Acei-
to troca por carro de _:ue-
nor valor.
Rua - José do Vale Pe-

reira 'i/O, 'próximo ao "Co�
queiras Praia Clube".
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o ESTADO
?r�, ��_

\

lJ01 alí transitam?
Se não for tomada tão

r:.ecessária providência, em

11.lnos de um ano, b govêr
fl0 terá de mandar repregar
t"do o soalho da ponte:

\'eria ser o máxiíno da 've

locidade p�rmitida no refe-

rido trânsito,.
Por que não se esta'helece

pesadas· multas para todos

"queles que transitan.lTJ por

<;lí, a "toda brida"?
O Estado poderia custear

.

profissio�lais ou ama2ores,
em n50 cumprirem as l�is
do trânsito.

A 'IMOBILIÁRIA, ESTA
BELECIMENTO ÚTIL

tendam adqui,rir terrenos e

casas nó sub-distrito e loca

lidades vi;;inhas.
Instalada conveni('nte

rnenté no ponto mais cen

tral. defronte A SOBERA

�Ai localisou, também, no

D1esmo salão, uma banca

Florianópolis, Quinta-feira, 18' de Fevereiro de 1954- 5
---------_._-- -- -_---._------,

-_0 .. .•.��....... _

Terr'en'0'S--0'8" ':·18'··'f.3.':1'0 '·da-�C.1?5,O Sã,o�:Viee·:ftt.,-de·Pa'Dla
.

'I' . ri . Curs� 'primário -- �E<iilÍp;�ad�. 'aos grupos escoh�
.

.

� ,,- -.. ,_. l'es - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER __=-
. r

_ abertura das a'Ula�: 4 de ri1aréo -início' ,da matriêit�-
.

(Est,r'·.,1-'.1".''''.
. la: 10 de fevereiró, das 9 às ir Rua: Viscondé de.

. V} Oúro Preto. 123.
'

..
"

. ,

�!!��:!:llliR�:a V�d���o�a�,��-' ($[SOnm�ulltIDV8BES, o"�

•

CILIO LUZ 'I vIstas.'
.

I
. Assim, O ESTADO, como 1 Rui Stockler de Souza

Terminaram, felizmente, os demais diários- de Floria-I ' "
_ .o.... '.

as obras de \

reforço da par- nópolis, o CORREIO DO
J As vezes, nem sempre� nadar do Estado, faz ao

te metálica e substtiuição do POVO, de Pôrto Alegre, O I lembra-se alguém, por uma Tenente Coronel Gustavo
madeiramento do leito' da CRUZEIRO e outras' revls-

.

circunstância qualquer, de ,i Schmidt, Comandante, pe-
ponte 'Hercílio Luz, inicia- tas' cariocas; são encontra- elogiar, por valioso. s�rviçó lIas relevantes se�'�iços pres�
das há mais de dois anos, dos, à venda no referido es- prestado, algum policial ou tados quando viajou . pelo
Já os veículos poder-i tra- +3belecimentó. mesmo essa polícia de f�i-' norte do Estado providen-

legar livremente, o que Tôdas as manhãs, os que tos tão grandes e história
I
cíando socorros à popula-

trouxe grande contenta- vão ao Canto, adqui-ir pão, I tão pobre. çâo flagelada pela enchea-
mento a todos que por alí : leite, carne' e verduras) já Se louvores houveram, te- do Itajaí..

transitam, diáriamente; nos I poderão levar para casa os é porque "houveram servi- Aí está, prova evidente,
. r-oletivos, e aos quê trans-, jamais do dia, afim de se ços. Infelizmente; bem o

I
os úteis e humanltaríos ser-

portam em veículos de tra- . inteirarem das notícias mais
I O Centro de Irradiação sabemos, o nosso

' povo, à'. viços prestados pelos mili-

cão animal, mercadorias pa- II' palpitantes. ! Mental "Amor e Luz" realiza polícia distribue' com naba-I donos, mesmo
-

,

COM RIS-
rc o comércio da Capital ou·

I

sess-ões Esotéricas', todas as se. -besca prodigalidade os .re-, CO, DE VI�A,,,,e ninguém
da feira de Florianóp0lis: DIA DO AÇOUGUEIRO gundas f�iras, às 20:30 à l'u::.t proches que lhe cabem; melhor do que eles para

. Conselheiro Mafra 33 - 20 ': "-
_ A

• -,
• z,

para o Continente. d'

1
quanto aos elogios, os-: faz faze-los dessa forma, no

. . an ar.

1-- A. ponte Hercílío Luz ha- O dia de. domingo passou ENTRADA FRANCA com e!}{ag�rada usu�a. socorro a uma população
via permanecido 25. anos. a, se�' consldera�o n� Sub- �SSil:n e que Ase o�ve fa-

I flagelada por. um ,

cataclis-
SHn concerto, sem uintura I Q:strIto do Esh:elto, .l01110 o lar mais, e se le mais, das, mo. Isso

.

evidencia, ,tam-
ou conservação, achando-se (lIa do àçouguelro, visto que .eA JSA arbitrariedades, das víolên-

. bém, a propriedade daqui-
"caindo aos pedaços" como r-este dia da semana, todos das, dos desc�idos, da ne-' lo que pleiteamos para

.
,. I·

acontece com o corrlmâo do os magaréfes da localidade, '!)Iuga- uma de alvenaua gligência da polícia do que. nossa Milícia - à institui-

lado destinado aos pedes-
I fazem feriado. .Ita ri rua 14 de Julho n, dos seus serviços, das suas ção de serviços de socorro..

tres, que; por sinal, Dão foi
I

Assim, quem agora pro- 583, no pôrto mar itirno de co�tribuições e
- .dos seus com dotação de gente �-.

consertado, QU SUbSW.UidO'1 cl1l'a: ad�uirir carne, aos Estreito, com uma

,sala
de sacrifícios. I pec.iali�ada e conveniente-

Por quanto tempo ficará clomingos, em qualquer _a- "if';,t;, sala de jantar; varan- Encarregamo-nos, por is-
I
mente inontado e organiza-

. ,lgOú1, sem a menor preo- çougue do Estreito, não en-; da, ampla casinha,' dr-is 50, num com'prómiss�-: ín!i- I, do. Assim' não ficariam �m'
cupaçâo de quem de direito centrará �em cem gramas I quartos

ec um �l��rto p.H,' mo, de, sempre que possí- I
nossa çonta somente.as f\,l!l-

j.ela sua conser_vação? para remedia. Todos tem o . empregada no sotao, S<l111ta- vel e encontrado,. divúlgar : ções antipáticas .da polícia;
Necessário se torna '[> de- seu dia festivo, durante b. ria completa com chuveiro, os méritos do-velhos mili-I pois' teriamos ouÚá$.\ de O IT4�ARATl\DA' ÇUM- plomata, decorrentes da Lei

slgnação de uma comissão dUO, O., açougueiros do Es- ági.Ja e luz com abundâ'1,cla. cion,��... �,'. :.�. _:,' �. �.t a�sistênc!a .t so�r�'o ,,�qué�' �RIMEiNTO"�A RÉCENTE riO 2.06D, d�.5 de novembro

de opel�ários especiallz<ldos, üeito ,_ tem õ previlégio de
I
A tratar no' mesmo 10�a1. Na hlstorla ;,aa�' Pohcla' aJ\ldar-nlls-ll:\m',a ganhar -o, LEI - NOVA PORTARIA de 1953, resolve: I - Ao'

�ob a direção de um enge- festejarem a sua rel'ldosa , Militar cãtari��lJ.se, que;s- c��ceito públic9 de que sI;)'- � SOBRE' O CONCURSO A, concurso de provas de qUI�
Lheiro, encarrega_90 de con- profissão 4 vezes p<w mês. Vende-s•. tá cond��sada 'h�-·A!íy-...ari�:' ri�os uma j�st�!\liçãº<il,,! po-:; SER REAL�ZADO I dtrea�ovaemL��:��2�:��, ::rã�sE:rvação de tão importante, lóso vem acontecellrl·) - de que do Centenário','pórtan.- ,vq.:paraaopovo{itestat).l1os

.

RIO, .17 (V. A.) O

'(Juâo útil e necessária obra pouco stempos a- esta parte. Vende-'se uma sala de,
to a história oficial, pass�- �e�viÇos., ',,� c. I ministró das Relações Ex- admitidos candidatos brasi-

de arte. _v o povo que se lixe; coma jantar de Imbuia, com pou- ram desaperc�bidos alguns te1'iores, "tendo em vista o leiros natos� sem distinção-
,

NecessárIa e muito' neces- nos domingos a carne de

sá-I
co uso. louvores q�e fomos encon-' . disposto no· parágrafo �pi':' de sexo, que preencham os

�6rra também, é uma rigo- bado, se quize�... Vêr e tratar a Avenida trar no olvido de velhos FI.quez•• ,em ler.1 co do art. 1° da Lei nO ..

I requisitos da Portaria de
--

l';}Sa fiscalização n.o tl'�nsito
.

(Corresponqente).
I

Hercílio Luz n. 190 arquivos; .os quais não es- Vlllbo Cre'IOllde 2)71, de 18. de janeiro de; 25 de janeiro de 1�54. II -
:,;ôbre aquela via p'.lblica. tando fichados,' . como de- '.

. '..
.

11954, e conslderando,. a por-I.S: �asado o �andldato, .

o

\ ---\,..Por que não
.

se' �sta�elece I

-------. -

viam, não se prestam para
(Silve, r:a) ta1'ia de 25 de janem) de, COllJuge devera ser tam�ém

._J.�fJcstos de flscahzaçao no'
MAGROS E FRACOS fonte de consultl!s e sim, __,____ 1954, com a qual foram bai- _brasileiro nato. III...,... Fi-

meio e ll"as caheceiras da I . I
, consti'tuell_l, 'dépósit-o de a- n

.. :�. caud.. ida'. xadas insdtruções para, a rde-' �m and�dla,das as ins_:rições
ponte, afim de coibir .o abu- mon.!oado de fatos; o�.d$ a-

" aliza:ção os con�rsos e
'r

can 1 atos que nao pre-

se do e�pess9 de velocida-' v:JA NA ri I O L pós penosa', procura, 9 in- 'os mineiros provas destinàdos à pre- encham os requis.itos da Lei

de e elo excesso de carga, _. E in41cado nos casos de fraque - vestigador corisegue pinçar B. HORIZQNTE, 17 ('\T. encher as va1fas .n� .�l�sse número 2.171, de 18 de ja-
]; c� s veículos ii mot:h': que �a, palidez., magz:eza e fastio, porque algumas peças valiosas.' A.) __:_ O Partido Liberta- inici�l· da Carreira de Di- neiro de 1954".

em sua fórmula entram substancias .

tais como Vanadato de sódio, Licl" No tempo das ORDENS dor está organizando a cha-
"

"
,

,tina. Gilcerofosfatos. pepsina, noz DO DIA, a de número 343, pa de candidatos.. Os srs.
,

...,'--.......--�-_....-,.-------""...-----
de cola, etc., de ação pronta e efical :latada de 19 de Outubro Jacinto Marcelino Ferreira

.'

M'
,. .'

7-
'

O"nos casos de fraqueza e neuraste- Qe 1911, louva o 20 sargen-I e Adolfo Mario de �liveira t '4

•

'I'S sY'a' -,:,�'.e ..�. -- I.'·��.nias. Vanadiol é indicado para/h.Q. to José David da Silva AI- concorrerão a uma cadeira
.

li
mens, mulheres, crianças� sendo f6r�
mula conhecida pelos· grandes mê- meida €, soldados F�ancisco: na Câmara Federal. Para_ a

I
'

,
Já se encontram c:::mple- dicos e ,está licenciado pela Saudf' Publica. de Assis' Cardozo e Lino. Assembléia Legislativa já . ,

t�.mente soltos, diversos dor- Jesuino Teixeira, por ha- foram apontados (JS srs. Fe- Vva. Adalgisa Vecchietti, Filhos e Neto':;; ':!onvidam
mentes do soalho da l,onte� verem, na inundação' de lisberto Pimenta, João Go- !>(',lS parentes e amigos para assistirem a mls�:a de 7°

e isso terá de acontecer'

M·.. 1
Blumenau, prestado vB:lio- mes Carneiro, d.' Celia (]j� do seu querido inesquecível esposo, pai e <;t-"ô_ EU·

,�tmpre, se não for limitada .Pre�1el·t-"u.ra . UnlClpa �os. serviços, com risco de Brandão Lobato, Eli Léo; G:E:NIO VECCHIETTI, às 7 horas de quinta-feira, dia.
18, na ,Catedral Metropolitana, agradecendo pelo com-

a velocidade dos-- veÍeulos. vida, tia.. salvação dos habi- }oão Gomes Moreira: José parecimento ao áto de fé c�'istã.
10 quilometras' a hora, de- tantes.' Monteiro Lisboa, Geraldo

"Na Ordem do Dia 335 es- Martins Mesquita, Aloisio

tá transcrito o �logio que O de Carvalho e Sebastião

CeI. Vidal Ramos, Gover-l Ferreira.

De ordem
I

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

as despézas com. li conserva-
. " pai'a reconstrução do prédio 'do Teatro Municipal desta

�.:o da ponte -Hercílb' Luz, cidade. .

sem dispendio para ós co- Os intel'essados poderão examinar a planta Rara a

Ires públicos; usando ape- re�f ric�a reconstruçãó, nesta Prefeitora, diária�ente das

Inas. o 'produto re,suliante 9 as L,) horas. '

. Deverão apresentár suas propostas na Secretaria
d�IS multas aplica'elas aos desta Prefeitura, em duas vias devidamente seladas, sem
I"entenares de infl'at9res rasüras e emendas,' em envelope fechado, até às 12 ho
eliários ... dada' a tennEncia ras do dia 18 de fevereiro, depois de feito previamente
da maioria dos chau'Heurs, um depósito da quantia de duzentos (Cr$ 200,00) cru

zeiros, para garantia dá assinatura do contrato .

Deverão ainda apresentar quitação com as Fazendas
Estadual e Municipal.

'

, "-

As propostas serão abel;tas às 10 horas do dia 19, no
Gabinete do sr. Prefeito com a presença dós proponentes
que quiserem assistir.

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

O Canto conta com mais .

D; que para que chegue ao conhecimento de�todos,.

um esta.belecinlento comer- lavrei êste, que será afixado à porta da Prefeitura e pu
dai útil aos moradores: do b1;rsdo no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "O Es-

Estn.ito. Trata-se êÍe A' tado", de Florianópolis. .

.'
I

IMOBILIÚRIA crea'la a- S€cr.�taria da Prefeitura Municipal de São José, 5
.' p de f('verelro de .1954. .

.

1'U at�nder a todos que pre- HENRIQUE BASTOS - Secretário.

de São José

Vende-se ótima residência com área 200m2' re- .

cem-consl1uída, acabamento de luxo,' situada à rua

Fer,reira Lima, �om as seguintes peça,s:
Siving, sala de jantar, CQpa, cozinha elétrica,

escritório; toilette, abrigo
-

para. aut9rnóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho colorido, depéndências
de empregada -e úutras d.ependências. i

'

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

, .

EDITAL DE,CONCORR:f:NCIA PÚBLICA N. 1

. .

Réconstl'ução do p1'édio do Teatro M'unicipal

iVIAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO.A-
. -'

LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade espeçhil para aquisição, com grande
facilidade, de um e3plendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda faciiídade de conducão.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- .

TÁDIO DO FIGUEIRENSE, asseguràndó valorização
imediata.

Campaôha Nacj,oDª1 de
Educandários" 'Grataitos

.... � "-

· Oillasld Antonieta de Barrol
ANO LETlVO DE 1954

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

mente para' maiores de 14 'unos, que tenham ocupações
durante Q -dia. ,I

�. _ .' -;
-'"

.

: .

.

EXAME 'DE 2a. 'EPOCA: Dias 16 e 17 -de fevereiro. ,.:

EXAME DE. AQMISSÃO: Dias 18, '19, '22, 23 de
\'

íevereíro.
Florianópolis, 1°' de fevereiro de 1954.

�- � Luiz S. B. 'da Trindade
Diretor.

. J

.,

•

a ,vendaMóveis
-'Por rriotlvó 'de transferência de domicilio, vende-se

o seguinte: -'-'{[m grupo estofado.r com mesa de centro
de embuta e 'um tapete; uma sala de jantar com 10 pe
ças e um tapete; um quarto de casal; um: quart? de sol
teiro completo, e outros .móveis avulsos. Também uma

excelente geladeira' de li pés, com poucos mêses de uso;

lima enceradeira em estado de nova; um aparêlho de
rI.dio PHILCO de 7 válvulas; uma bicicleta MONAR'K.
arco 28, em perfeito estado; um fogareiro de duas bôca3.

Vêr e' tratar à Avenida Rio Branco n. 98, 'das 10 às

i2,30 horas, ou das 17 às 1830 horas.

)

MUL.HER.ES
NA DJPLOM.4CI:\

t, 1111-1; DI. I� '·�l&I·WIR'SaRtO
-

-Apostolo Paschoal e Fimqia, Antônio Paschoal

Apo-Stol(). é Senhora, �onvidan'i. o� seus párentes e pessoas
de suas relaçõe�,.para a missa de 1° ano de falecimento

de s�a�mãe, sogra e avó, CATHARINA EASCHOAL
APOSTOLO, a r�alizar-se quinta-feir' próxima, dia l'S
do corrente· às 10 horas, na. Igreja grega Ort.odoxa, à

Rua Cons�lheiro Mafra 43.

pesde já agradecem pelo comparecimento a êste

ato de fé cristã_
.

T. trld'be
\

PROGRAMA DE FESTAS PARA -O M:f:S DE
DE FEVEREIRO DE i954

Sociedade Calarinense
de Belas 4rfes

DIA 37 � 'Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

-

início '22 horas.

NÃO POl)EIV( OFERECER ÁS MESMAs VANTA-
DIA 28 -:/Dómíngo�- Baile a Fant[tsta Infantil - das

GENS.
.

I
.

16 as 20 horas.
.

Peça hoje mesmo infQrmações a
\

De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. asso-
ciados para a reunIão a r€'alizar�se dia 13 às 16 horas no

salão do Clube 15 de Novembro, afim de tratar de as- I
suntos do ini'erêsse da Sociedade.

lV[oacyr Coelho - Secrê'tário

, .

M:E:S DE MARÇO
10 -_ Segunda-feira - Baile a Fantasia

,
'

22 horas.
.

II D!A
.

I
2-1-9':'2.

SOCIEDADE IMOBIt.IARIA SUL BRAStLEIRA
LTDA. (SUBRAL)

! Escritório: Edifício São Jorge, Sà1a '4 --2 Fonê':

início

- I
DIA 2 _ Tere�-feira � Baile a FantasiaJ

horas,
início 22'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OBSTADO�'
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6 Florianópolis, Qúinta-feira, ís de Fe,:_ereiro �e 1954
������������====�====��

..... 'A I

'1 9 5 4 : é Ó 'wiô'que marca o 30� aniversário da ativi dade comercial em Florianópolis da firma,
<, ', .: • .••• ':��

•• }�r9�ji·i��t�ti�, de A �ODE�AR; e.como iníc.io das comemorações que-serão I

\<,-" diversas, está sendo realizada

Um�t»It:,nde vendá especial. de 'Verão
�.

"

" ��. � .:I;·�;��:·(
1 v, -.

• .

.

\

,j COM OS SEGUINTES DESCONTO�:

i
I

,.:;-, lO��
15"1.

/ 15:"1·
ZO·I.-
.

,

.2·5""I�
�'":�

'Ir"':'
..._"

-

-'.

, �

/

.

,-

\.

, '1

: \', .'>
, '.l- .cr;

,
. :�' ,

','

��,mailí�ts ,'; ..rshorts -- calções
.

camisas calças sport -- ternos de verão

.-;..>",,'

em todos'os lindí;simos vestidos 'de algodão, linho e seda.

no magnifico estoque de blusas' e sáias de algodão, organdí, .linho, seda, renda, etc.

em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou Ionite,

em tôdas ris sedas lisas e estampadas. Esse des conto formidável representa fielmente a

decisãode acabar definitivamente com a secção de sedas;"
.

\,
� � , .

DE 10 A 30,DE MARCO:
,

�

/

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

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA
DAS.

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

chões e travesseiros DIVINO cOríll07� de des-

�. \

... _
1 .. .

contosôbre.a tabela ouem 10 "mensalidades
"

--

... "-'h:
,..-'

comà entrada inicial de aPe�as 50,00!
�é;

.

Pa�l.clo .

> C,S"aU IA ,8/: CURITIIIA_ em 1874, em It�,mll,·. .

,

J
r:

neste Estado de Santa

Cu-l
. , '. .

I
. Atual. Atlantida. Nac. No programa;

_

--_._

.

A data de 'hoje recor- tarina, n

..

asceu Gtl�tav.) Lc-
"

I>,t�ços:- 15,oó -.7,60 Noticias da Semana. Nac,
.

V d Chevrolet 1.953bon Régis, que veru a fale-

�'I
Ifnp,'até'Ú anos. Preços: 7,00 - 3,50 I Y en &- se •

cer no pôsto de Coro-u l do
As 5hs.· Imp. até 14 anos. '.'

UM JET.:.i',i, NOVO I Chevrolet 1953, com 3.000

�. em 1546, em Elsíeben,
Exército;

!.�L����.����l ... ,Gina· .. r r:!l.pj-i.,�>t.ti! 'Ú���:��: J��, ::: 8(��� ��. :�::i!���;"d:::.a !:�:
na Alemanha, faleceu. o -, em 1917. no Rio' (le Jà-.

i"JLHA.S :DO, ür,sEJO As Shs, ' - --o -, �__ . .jullometros nico,
d f d M t" "neiro, faleceu José Vieir.;

I V d 11' fgran e re orma or l ar 1-
, , No programa: Willia� HOLDEN As 8hs. "

� j 'i; tar à R a Felipe Sch- eu o peí I me ror o er-
nho Luthero, nascido' na. Fazenda, grande-histoi-iador- '. t'" C

�

'.>15000
-

·

..."taaL Atlantidas. Na' Nancy OLSEN em: Aldo FABRIZZI - Gina 1�'i�J'rj1 .2l9
- Nesta, a. riase: no.), ,00 <tumesma cidade. em 10 de no- nascido na mesma cidade l

'R T O L IG .t1':.,,�, ,',,' �.L�Preços: 7,60 - 3,50- AS RO SANGRENTO L L OBR IDA em: -� �'__ '

vembro de 1483;
'-

�

-rn 28 de abril de 1847.,
Livre. ,.

f" No .. programa: FILHAS'DQ DESEJO"
. �

ÊXTRANHO Tratar em Itajaí.vao lado.
J

, As 8hs. . �.rCíne Jornal. Nac. No programa: No programa: .:lo Certórío c�o Registro Ci-
163'7 AI � 'AnârE� Nilo 'f(((1asco

'] ,
- em

.: '
em agoas, No Palcor- :Ih'eçv�: 6,26 _" 3,Jo 'Atual.. Atlantídas, Nacr Esporte na Tela. Na(�. v.. _ (, m o pror rretário.

J
travou-se a batalha de CG-

"Espetacular' Programa Iu.j. ; té 14 an...,.. Preços: 1,60 --",3,50' "\, I Preç.?s:' 6,Z�--. .,,3l�0mandaituba, entre o Gene-
J TlP 1 " ( ,

14
'"

I '

14'
ral Conde de Bagnuoli eorn

BdI'I I uA'::d:do:�t��a apresen- 1'"11, '·�l.]n �'�'" ; t�., an,o�,
.

�p: ate ,�a�9�'"''
Exército de Pernambuco

:'.
, ...'.' taçâo: _a�MlIiIII tIi'ldii*i1 í&llr ATENÇÃO: ,

"

(500 portugueses, 120 naoo-
CASTRITO E SUA OR- ... ,. __,::+',d10/. .� I 'q • :E:m virtude da GrandeIitanos, 100 pernambucanos, REGISTRO DE· IMO'VEIS QUESTRA DE DANSAS' As 8hs.'. . . - _'1&'-':' Falta de Níquel, a EMPRE·

A N \300.}ndios de Camarão e 50 /

Na Téla: Mac DONALD Cc\REY! As Shs.
•

ZA solicita, e.n�ar,ecidamen-., t.e'nf80
'

pretos de Henrique Dias) e DA 'COMARCA DE SÃO Aldo FABRIZZI _ Gina _:__ i)lexís 'SMITH emr r Ultima Exibição fe, a cooperação -de seus ·e d f
..

1 ga se� Príncipe de Nassáu, com , . asa e' arru la, a u -

LOLLOBRIGIDA em: O SEG�EDO D.A I
Bette DAVIS - Michael distintos frequentadores, I

t
)

.

.

f' 1"400 h 1 d
.

lo s JOSE' quar o com ca e pe a ma-"t, o �n eC'es, sam t. -

FILHAS DO DESEJO CAVERNA RENNIE em: trazendo o DINHEIRO.
I h'- C Ih' M't' 1 . n a a rua onse eIra a-tes VI ":>1'10S0S pe a e;;:rú�ga- No programa: \' '1�chnicolor _

.

TELEFONEMA DE UM TROCADO.
f 93 .cora mai�ria de combat'=!l- EDITAL Ta n. _

no
r

IS DE FEVEREIRO
r

,

da-nos que:

tes;
Arnoldo Souza, Oficial

do Registro de Imóveis da
Comarca de. São José, Es
tado de Santa Catarina, na
forma da lei. etc.

- em 1649, o Gdneral
Barreto de Meneses mar

chou do Arraial Novo f.:l;ua
dar,comb..�e aos holandest'�
na Colha' Prazeres, ·f:il1 Faz saber ao$' que . ao·

.

Guararap'..s; ,-
.

'1'
presente edital virem, ou

.

'. .

.
dele conhecimento tlverem,

,�em 1�48, e <G�vern�"d,)r oUA interessar põssa 9;ue, d�
desta ellt.ao Capltan.a ée acordo com Q_ decreto-lei

Sà'nta Caü-rina, Briga·l':lI'o n. 58 de 10 de dezembro de
,Tosé da 8i�:va Paes, em'lll:.! 1937, regulamento pelo de
uma r,eclau:ação a M�� '(\f.C'- creto n. 3.079, de 15 de se-

le s�b ..� ( abUso dos h J '11:.1 S tenfbl'a de .193Sf""Q, Bairro I

I;'f" caSl':"m muito riwço!' Brasil", por seu' ré:t;)]:��eq--'
('om o fito de auferirer:du- tante Alencar de' :.� .. za
cros conceàidos aos CO"OH0S Santos e sua mulh�i. .'-0,

, ..

açorianos e madéireni:i;>s; dq)ósito do memoriaf���,.
{ _"._7' �t::-".. "",', .Jilâis< papeis.e: documehtos

-..,. em ! 'ít9; o ·B�i�ú!.I(�� J relativos a. propriedade si-·

�J()sé da �j:va Paes comu tua4_a tem Barreiros, nêste.
nicou à. Metropole .a.,c.h�a;" ,munidpio; :que. v�i �r ven

da de al,grns colbn�s, pr:'- .

dida em lotes, a justações
cedente; tio sertão. com a para efeito de - -decorridos

, notícia de haverem �n';rJll- trinta' (30) dias da eJata da
trado sb,-:'!s de minas ,11.� Lo!- última p'ublicação no "Diá

tio Oficial do Estado" e no,ro;
jornal "O Estado", e na àu
seneià' de qualquer im�

pugnação de terceiros ou

dêle Oficio, proceder-se aQ

competente registro de que
trato O artigo 20 § 10 daque-
le decreto.

-

-' e'1t :"155, a povoaç�1)
da visinha. cidade de Sql'
José foi ti'�"'2ida a cal:t::gol'ia
de rf�)gu"l.'a; ,

� " 'f' : 852, o ExérC' Jo A

iado en:rou triunfalmH;!e, Dado" e passado nesta ci�

clt'po.is da BEltalha de ,'f.,,�t� dade de São José, aos qua
Cass€,yOS, ém Buenos Aii"�. torze dias do mês de de-
terminando assim a. di" A �.).
ra de �1en�"'.al Manuel � c a.s
n::; Argen1ins;

zembro de mil' novecen- I· RUA DA QUITANDA. 4&.10 AND.-TEL. 11.103)

t�s e, cin�ueJlta e, tr�s. I-""",""""",="'"Arnold'o Sousa .......,"U'.U"'�i,. •.

c. BA�MOS 8/�.,.r(}mlrrif'p. ,,,�"ciaS
Rua Jcão Pinto_, 9 ... � Fpoli! .. ",Sta. CatJJÍrina

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

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

rEUCRA"", PROSEBR ....

• PLA.CA8 8IFILITICA8.

I Elixir delogueira
lI e•• auWar •• tr..

t t.... ·alfU".

.�------ -----_

,

Um
�

produto digno
�d,o�murido�

,'!
"

..... '.
,.,.

.! \

I

.. '�1!�j

A·qu.lId�cÍe do DUPLIC�DOR' GEST'Eii�ER - modêlo

120. s. faz notar em todos. QS' sei\viços' que ê le

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir; numa s6
.. mAquin.� eticiêncla e pr�steza - à altura das cres-

. cên\tl exigências ,dos trabalhos de . escritório - f! a

ramola. tradição GESTETNER, o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, oferece �rànéle simplicidade
"i, no leu manejo. apresenta uma aparencia s�bria .

• tlecante é é protegido por uma garJrW:a .q�,� �n�.lüe,
vilUa mecânica mensal I por 12 meses: �eça: u_ma -.'

dtmonstraçãó, sem qualquer compromissq d� suâ, par-"
\t, nQ m�mento que lhe seja mais conV:����nte .. "

'<

-...I
....�-

,,�'" ..... .,.,'!JJ/.7!:- • 'F« �

,

' ,��, �..

�
..

.

�".... .' .:.
.

t,,_
....

s. I. cisa PRAIl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO·
_________

- F_Jorianópolis, Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 195�
�

-

7
_

-A AI do Café
"

. ..

o· Brasil precisa ser mais altivo
RIO, 16 (V. A.) A maior. Alem disso, nos Es- da. Ainda há grandes mer- caz dobrar o consumo na Eu

propósito da eampr-nha mo- todos Unidos o .nteresse da mercados na Europa e no rapa E: no Oriente .Medio,
vida nos Estados 'Unidos no indústria americana é mui- Oriente Media para serem O Velho Mundo é um

sentido de que os norte- a- ·to forte no sentido da apli- explorados.
'

grande mercado para o nos-

.ffi:ri.canos dim�nuam ao ,. ca.ção
do conSUtU'l: Mas ad-I Pode�110s: con? uma POlí;i'I5'� produto num,�"é'm rela

l1'<lXll110 o consumo do n03- mítamos que houve-se que- ca cafeíra intelijenre e e1.1- tívamente curto.

so café, que vem aicançan-
do ponto culminante contra

. spresentaçâo ao Congresso
pelo senador Guillet, dum

projeto determinando que

o Estado assuma o controle
da importação do produto,
o sr. Rui Gomes Almeida,

, vice-presidente da /,ssocia· (DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM) curiosos ocorreu ante-on-

ção Comercial e a1l aI dire- lem à noite, em Maas.i

tor do Centro de Comércio Obstetrícia Ginecologia .CirU1·gia quando um avião se cho-

de Café do Rio de .Janeiro, Completa assistência à gravidês e ao parto, trata- cou com um trem. Este úl-

f 1 hoi
mento clínicos e operações de senhoras, com hospítali- -timo se achava parado, na

a ou oje ao ve.sper tino "O saçâd em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
Globo". classe, linha proxima à base aérea .

. Perguntado _inicialmente ' MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, ml\r- de Miho, quando um avião

f.:€' a exportação da lei de ca Phil1ips, para exames radiológicos em geral (coração, cargueiro do exército norte-

t 1 d· d E pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárlas.. americano. manobrou pa.ra.con 1'0 e e preços os s-
) di

. . . . HISTERO SAL
. �."' ,etc. com lSpOSlÍlVOS eSpeCIaIS para - . -

d
.

t P d' dtados Unidos ao cate terá PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI- escer na pIS a. er en o'

grande influência nas suas MET1UA (medidas radiológicas exatas da bacia). altura, o aparelho bateu de

exportações e '.::l!taçõ;s o! Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas, encontro à Íocomotiva, ai'-

entrevistado respo: 1("· I eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas, rancando parte da cabine

_ "T d d � ',ll
u.

tenda de o�igenio, metabolismo basal, etc.. .

-

da máquina e deixando poru o ep enue do ru- I BERÇARIO e ESTPFA para recemnascidos prema-
1l"0 que tomare:n as decí- turos.

- sua vez o trem de aterris- REGISTRO DE IMO'_VEIS
_:,ões da comissão de inqué-Í COMPLETOS SERVIÇOS DE' LABORATóRIO sagem. Felizmente não hou, DA C;OMARCA DE SÃO

t ito daquele país". : (exames-de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc., ve vítimas. O�avião desceu JOSE'.. -'.

R� o t d
"

e provas biológicas para' diagnóstico precóce da graví- n:�S)11O sem rodas; e o trem

I'
p � a11

°d-s8
�s repre., dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe- .;-"'g·U-I:;' viagemduas horas.sá ias sugeri as pelo sr. minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.

c U

Otavio Paranaguá, nosso -BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE- depois.
representante no Conselho SIA POR GASES (Foregger},

� ------

Economico e Social Inter- 'O GABINETE 'DE RArOS x E o LABORATóRIO
. ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO ·PE

americano, observou o sr. RIODO DE 8 ás 11. e 14 ás' 17 horas.
Rui Gemes Almeida:

,

----�-------

1 epresálias. E' da':" que a

Transpo'l'te de cargas em geral entre Florianópolis,
América do Sul atud no ce·

'I Curitiba e São Paulo
. nário internaciunal como Com viagens diretas e permanentes
"back ground" lbs Esfado.;;, Matriz: - FLORIANÓPOLIS
Unidos".

. I nua Conselheiro Mafra, 135

At; d"" faz se"-
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435

- e on e Ja .e .

End. Telegl".: SANDRADE
tir, nas exportações de ,ca- Agência: _ CURITIBÁ
fé, a campanha de bóicote 11'enida 7 de Setembro 3320/24
desenvolvida :':I ):;_- É�tàdo� í

• Fo�e: 847 (Linha Paralela)
Unidos? - inda_:;o11 o re-! End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
portel'. E o e�trcvistado re·

nua Ri.o Bonito n. 1247
plicou:
_ "Nenhuma. T!)fluência

.observável até �,gora. A

campanha coiná':iiu ,com .o

'rosso períod'l-l de cxport:t�
_ ,�çõês.·mEnores. N,) pr!.meiro
'- semestre as eXp,)l" f,ções ca·

.

em.' naturalmen�·.', subindo
, no

.

segundo. Não �crediio
.

Em influê;cia da cunpanha
no sentiuo da res:rição Jo

'.

consumo do caL.? E' pos3i ..

vel que haja co:l1::T.ção pas

sageira, enquathO pudúru·
1 em os eleitos do l�;.:vimé);l-:'
t0 que foi desenNH1,eàdo".

-

Re�pondendo l'I; pergunta
�(:não será POSSl'.'EJ ao Bra
sil encontrar m81'CHdos na

Europa capazes :�e comp'en
�aI' a queda do cnnsumõ ào

c�tfé nos Estados Uniçl05
(lt,clarou o sr. Rui Gome-'"

_Almeida: - "Pr",ljminar'·

mente; não aCl'é(Ht) aa que ..

ela dQ consumQ do <:afé 110::;
Estados Unidôs. CrE.Ío 113

su::\ elev;lção isto sim

A elevação veg{;'Í<rtiva i1a·

tural que se opel:t tcd.os os

, ,PDPS" se (or,na cada vez

- "Sou ,p&!'ticiario àe
uma atitude mais altiva do
Brasil na questão não deve
ser colocada nenos Estados
Unidos. Trata-se rie verda-I
deira agressão ao nOS_j1)

I

.p�ís. Entretanto, ncho qu�!
.:_QlXl.E;lLanrigo....P.aun:aguá foi;
um pouco longe. A questão I

não deve ser colu(';;da n€s-I
se terreno. IQuando fala <'m represá
lia naturalmente fala numa I
política não intei.ramente I
americana, como· tem sid-)'

até hoje a do continente

sul-americano E da Améri

ca Central. En+e .1dc. qüe
estamos longe de lHlar e_Ql

-

reno.

Preço - .120.000,00.
�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-I re
sidencial e 1 destinada á instala ;ão de Engenho de Fa
rinha ou -iàloná; póssue tãrrLb�nl, um tsiábulo para 12

reses; área Já cult�vada com 1.500 a 2.ÓOO pés de bana
na, parte com ajpim oe mandlóca, amedoi,m etc. Gado va

cúm e cavalar --c-:" 1 parelha de animais 'novos: com uma

c�rroçaj 14 r�sés, .l:lendo' ,5 vacas leiteiras; -5 novilhas, 2
bois carreirosc:f lepipdutor Holandes ,e 1 novilho Zebú.
{Preço -de l6casl�õ'� ;Cr$ 150.000,00).

. ALUGAM-SE:, ..-

CASAS,' APARTAMENTOS' E QUARTOS COM

I' tuada em Barreiros, nêste OU SEM REFEIÇÕES

dovernudor da' s' município, que �ai ser ven- . =- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis.
U lU dida em lotes, a justações de-ônibus de transporte coletivo, caminhões ·de carga;
Irb�as VI·ru· lo' Ia's

'. carga em trâ.nsito ou armazenada' etc.
para efeito de decorridos ATENÇÃO:

WASHINGTON, 16 (U. trinta (30) dias da data da V. S..deseja comprar, ,v'O!Ílder ou alugar: casas,

11.) - O presidente Eisc- ú.ltima. �ublicação no "Diá-I terrenos, pont_,o para casas comerciais, armazéns,. loja
;•.howel' nomeou ontem, a 1'10 Oflclal do Estado" e no, ou seu moveI .

Aronie Alexandre, um ne- jornal "O Estado", e na au- t
.

Q�eira dirigir-se ao Escrit?rio da Imobiliá'tia e

.

. '. , AgencIamento CANTO, das 8 as 22 horas, que será
'gro, para governador das senCla

_

de qualquer lm-. prontamente ateridido, sem compromisso, pelos dirigen-
j�h3s Virginias. Alexandre: j p�gnaça,o. de terceiros ou I te,s �essa OrgaI?iza,ção,.. que visa bem servir o distinto

que tem 65 anos de idade, e 'dele OfICIO, proceder-se ao ,pUbliCO de Flonanopohs.
lIatur::il dEt Des Moines, competente regist.rq de que

---_o---.�,-----.,...------�----

Iowa, e sócio de 'uma firma trato o artigo 2° §1�daque- -----.-------------------

j construtora. Eise�hower, a- le de<;!reto. .

I
BAnCO de C�fflITG POPULAR

Iimnci.ou simultaneamente '�n�dÔ é pas�ado nesta ci-
.' .? AGDICObA j' I

. I
ter aceito a rel1Uncia dJ dade de São .José, aos qua- ,- 1\

torze dl'as do meAS de de-
'

Rv..o... <1tt.a.lnML1, 16
. '. :,

atual governador das ilhas ---a-
._-

Virginias, Morris de Castro, zembro de mil novecen-' "LORlANOPOLq� � Stõ.:�ôtôrln� .

que se tornou efetiva com I tos e cinquenta e três.

ii nomeação de Alexander. I -

Amoldo S01t$a - Oficial.

I. i.ii.

Maternidade Dr. Carlos"�=i�:�ente',
-

Correa TOQUIO, 16 (U. P.)
"

Um dos - acidentes mais

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Edllal

_ EDITAL

Arnoldo
- •

Souza; -Oficial
do Registro de Im?veis da

Chevrole"t·1953
Comarca de São José, Es

tado de S�nta Catarina, na
forma da lei. etc.

_
__ Fazsaber aos, que ao
-- Chevrolet FJ53, com 3.000

p.�51 OJ
presente edital virem, ou

.

.

,*,,",
.

e
Krr .s. ortginais faixa bran-

dele conhecimento tiverem,

$ ia, capa aZ'.11 claro, mecâ-

'ou
interessar possa que, de

,+/�fA, ��� .' ;:;��::.�:����;;,o:f�.; �:rf�::�a:::::;:i::!�
/

I
,- - �.. '11-0� rI. )t,"F::.J�e

"-. 'f'� t
. - :-'I-t"c,.,......".

" -

�e(;;;:d".·'· .ereto n. 3.079, de 15 'de se-

"' .J �HI<L: J r a ar ei'fi aJ ã'��,o
>

m, o
--

'.'
.' -

-, -:;
-

..
"

.I,'

-'D'�"ft�,i*
�io CHtório (�O Regi�tro Ci temb.ll·� de 1938" O,Balrro

•
-

, -.:;:. .

Brasl ,por seu represen-
� v:J (lU} o pl'C]:riet�rio.

�
� �:<. tante A'encar de Souza

�
�

�

�I
. »;;; � � �

• PLACAS 81JP���.
Santos e sua mulher, fêz ()

.
.

.

c
. �' ."llx'1r da.JJoU·:18,1'8 dEpósito do memorial e de-

li ti:l'" mais papeis e dpcumentos
..........-.sWar •• ira- relativos a propriedade si
toa_t....lIn..Flcri"Dópoli.s

de
ANDRADE � KOERICH

-o-

Foue: 9-:1 L-96 - Atende Rápido mOMAR
End. TI�legr.: SANDRADE

(AÇ/ências no Rio de Jall,eiro e em Belo Horizonte com

tráfego mút·uo a�2 São Paulo com a Emprêsa de Trans·
portes·Minàs Gerais S/A.)

,.'

,�.

,

.'.

""q
'"',..

2õS à R2 H.R

I>I§frlblfttlilt

C. RAMOS.8;A

Comercio - Ttáâ.port..
Rua Joio Pinto•• FpoU.

�----� --------�--��-----------------

! Im·obiliária e Agellciamealo
Canfo-i, A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.,663
ESREITO -=- FLORIANQ'POLIS .

CASAS A' VENDA:
No bairi� N. ·S. de Fátima,<Ru7a"Pedró Demoro, Max

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

�LOTES E TERRENOS A' VENDA:
Barreiros, Rua Pedro DEmoro, Bairro iN. S. de, Fá

tima, Bom Abrig'o, São José, Palhoça, Rúa Tereza Crís

tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina.
Automóvel marca FOR!) 49- -- 2 portas 110 H.P.,

cf 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfei
ta - cf rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter-

___,... .

AcadeDlia' Militar
�

.

da�' Agul"...s Negras- .

'CALENDARIO DU PRo- Cl'ltos e comunicação indivi-
XIMO CONCURSO DE (llla�

ADMISSÃO"
.

17 MAl 54 - Apresenta-
cão dos candidatos na

15 MAR 54 - Início do \lvL-'\N, imrretel'i·lelmente.
_De 20 a 27 MAl 54 -cE'cebimtmto, pela' Secção'

�
I .....

.

Técnica do Gabinete do Di- �'x�me In1.flQctual.
r-ctor do Ensino da Acade- �S e 29 MAl 54 - Exa-
;<:.ia Militar, da documenta-

.

rile �vlédicQ.

:;ão de inscrjção dos candi-
. lU e.2. JUN 54 - Exame
t'isjC(l�((atos .

.
19 ABR 54 - Limite MA

XIMO, IMPRORROGA-

�"'!_<;L, pàra entrada do re

':)_llerimento e demais docu

mentos de inscrição, :na Sec

\1\0 do Gabinete do Diretor
, .

df' Ensino da Academia Mi-.

(Matrícula ge-.
ral

·14 JUN 54
° (In.Í-?:o do no

vo Período Le
tivo.

0�SERVAÇÃ0: Qual-
Iilar. 11JFl' esclarecimento a res-
Entre 3 e 8 MAl 54 - p' ito ser� t>!estado no Quar

Pubiicação na imprensa ma- :",1 General. da Infantaria
tl:t,ina da Capital Federal dl:\ Div1510nária !la.; à Av. Her
cf'Jação �h:J candidatos 1n5": ��lJO Luz 1�',',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lamentáveis Ocurrências (nlutan�o lares Po�res
,

" ,

c :

Souza, que, por sua vez se sua família, principalmente idéia Com a corda que distrito que, incontinente,
fazia acompanhar de um fi- �na época que atravessamos, sempie conduzem quando tomou as medidas necessá
lho, Orivaldo, dírigíu-se à' :,om o padrão de vida ele-I vão tirár mariscos, amarra- rias.
barra da Lagoa com o fito vado. Tia em uma das montadas e No entanto, até o presen-

. Domingo à tarde, o

ope-,.
ie colher "mariscos". Em c�e�ando aquel� 10- �ogaria a. outra estre.mid,ade I te momento, não foi Antô

rário Antônio Clemente Pe- �. Aproveitava o dia para; cal Antônio Clemente ficou a seu PaI, mas para isto era I nio encontrado, tudo fazen
res, acompanhado de um' bolhendo aquela preciosida- de vigia enquanto o seu a- uecessário descer uma par-I dó crer que tenha perecido
se,u colega, Osvaldo José de I',�e, dar' melhor sustento à migo Osvaldo descia os pe- te do penhasco, expondo-se afogado. .'

nhascos para retirar. maris- também à furia 'do mar. Foi I O inditoso operário A�
coso Tudo corria bem. O' (�uando seu Pai gritou para tônio Clemente Peres que
mar estava calmo. Já pre- que tal não fizesse. contava 28 anos de idade,
viam o contentamento de Osvaldo conseguindo che- era ',casado com d. Helena,
seus familiares, quando de gar à praia voltou ao local te-ndo três filhos, Arlete,
.eus regressos, com aquele .�m que se encontrava quan-

.

Maurí e Maura, estando em

ilimento saboroso e nutrtti, lo foi arrebatado pela on- \esp_eras do quarto filho"
\0. ��, em procura de seu com- Trabalhava na Diretoria de

Eis que o vigia dá o alar- ranheiro, não o encontran- Obras Públicas.

NA BARRA DA LAGOA

MORRE, TRÁGICAMEN
TE, UM OPERÁRIO

Florianópolis, Quinta-feira, 18 de'Fevereiro de 1954

N ·t'· d S J
· ne. Aproximava-se traíço- iJ e não vendo nenhum ves- O .operárío Osvaldo José

O IE' Ias e·· oaqulm eira onda, com a sua fúria ·ígio. Alucinado insistiu na de Souza, com 31 anos de
.

'.
_

� .

. costumeira quando em mar ;;rocura mas foram baldados idade, é também, operarlO

CÂMARA MUNICIPAL ! C0m maioria, todas as Co- alto. Oswaldo foi arremessa- todos os esforços seus bem. daquela Diretoria, encon-

Ill)I��E,_Ões. do contra os rochedos, de- iomo de auxílio que fôra t:'ando-s� muito abati�o, de-IForam eleitos, recente-
.

batendo-se furiosamente, :}llScar. Comunicou o fato, vendo VIr a esta Capital a-
.

mente, para constituírem a I :rEflTRUTURAÇÃO DO submergindo duas' vezes,' apezar de bastante ferido, a !�im de receber melhor tra-

t
"

. )vle'3d da Câmara Municipal! r)IhFT�RIO MUNICIPAL11
mas sempre, preocupado iutoridade policial daquele tamento pois que se encon-

de São Joaqúim, os seguín- N()�:. primeiros dias, de com o amigo que ficára de � tra bastante ferido.

tcs dpmentos:
'

il);lr�:? �indouro dever rea- vigia e que o al,ertara. Con- r IM O .fato, como não poderia
Presidente - Cesar Mar- Ilzar se, em São' Joaquim, seguindo afastar-se dos 1'0-

• • (t. J 2t:ixar de ser, foi de pro-

',o;<,no, do PSD. ,1111:1 grnade eonvencão Mu- 1 chedos nadou para fóra a-o PAZ E HARMONIA f�lnda consternação para os

v ice - Lourenço Wal- .i.cipal �ra reestr�turação I fim de alcançar a praia dis- Continuam as violências rioradores de Itacorobí, on-
1:rick Vieira, do PSD. io Diret�rio do PSD., com

I
.ante uns 500 metros. xiliciais, em Imaruí: O pa- de o inditoso operário An-

� I. Secretário _ Clari- ; comparecimento do" dr.1 A tudo isto assistia o me-
rato município, _hoje trans- tônio Clemente era muito

i.iundo José Custódio, do. _':�e. eu Ramos e sr. Celso nor Orivaldo, que fícára em
'ormado em far-west, vive estimado.

JJC� ) ('�a:11ó.", Presidente em e-
I

cima, tomando conta dos horas de terror. Precisa- ·�M UMA TRAVESSA DA

20 Secretário _ Irio de ce rcicio neste Estado, além
I

cavalos. Víra o perigo que men.te pelo entranhado RUA DEMÉTRIO RIBEI-
Bor», Sartori, do PSD., ,0e outros membros da Co-' ameaçava seu Genitor e ao

rmôr udenista ao slogan 1.0 UMA CASA FICA SO-
O PSD. elegeu, ainda, missão Executiva Estadual.

I

amigo e teve logo' uma �overnamental: Paz e Har- TERRADA
.

monia. Precisamente por- Óutro caso, dôloroso tam,
lt!e o sr. Bornhausen não bém, registou-se nesta Ca- Jcompreende paz sem briga :':tal, em uma travessa daHospital de Carida-ae _

A sua obra aS'sislencial' -;é
verdedeíre lJlildqre., "

.

r ' - "

.. ' ..... _.
'

", nem harmonia sem. tiros. aua' Demétrio Ribeiro, na

DUELO madrugada de ontem, quan-
Enquanto QS tiros vão pi- k. fórtes chuvas cairam sôo

oocando lá ria terra do Pe- J-:re esta Ilha.

;:l.rinho .Bittencourt, dóis' A casa de madeira em que
-

"membros do Secretariado, oorava a viúva d. Natália
preparam-se para um due- .le Souza, acompanhada de
lo. A troca de bilhetínhos, 'lia filha Marieta de SOUZâ
ranger de dentes, punhos
fechados." . nomes feios em

'Voz baixa . (como. �quer a

bôa educação), olhares fais
cantes foi a escala percorri
da pelos litigantes. O sr.

Fernândo « Melo escolheu

para 'padrinho o sr. Milton
Sullivan: E o sr. Bayer Fi
lho confiou no-sr. Alcides

, de um menor Carlos José

Melo, ,foi soterrada pelo
desmoronamento

.
de um

larrenco que ficava no lado"
" ,
ca casa.

�or ocasião do acidente
rquela senhora, sua filha f

o menor se encontravam

dormindo, tendo' a parede
de I'.f'U quarto caído sôbre

Ferreira a delicada missão. aouela Senhora, produzin
Vai ser na bruta. Sem pu- do- lhe profundos ferimentos

I.�hos rendados. E sem espa- no crâneo e outros' genera
d�. ? sr. Born�a.usen en-II'Z�dOS no �orpo. Sua filha
trará com a armca, (('cebeu fel'lmentos na boca

,

.

STOP

I
jO"d€'ndo alguns dentes:

� jo.ven InSPetor Geral de S<:;IlCO ileso, somente! o me

TransIto resolveu dar uma !lar Carlos José,
espiadinha nos documentos Esta Senhora de profis-'
�os motoristas, Profissionais ;;;ão lavadeira, ficou assim

;('111 (J seu této, bem como

.s�Freu iQ<:alculáveis prejui� Ile;; ('om a perda de móveis
� louças, pelo que apela àS'
A' �I.r;dad€s no sentido de
.! auxiliarem neste transe,
!)')js não possue meios para
l'.'v"ntar novamente a suá
"'(lrada.

-

Sem o' destaque mereci- mo Basal, 49; Eléctrocar- di'_;('riminar a assistência

do, os jornais desta Capital,.. (�iograma, 59; Radium, 7; graLuita que dispensa aos

recentemente, publicaram Broncoscopia, 15; Tubagem r,ec-::ssitados vindos de todos

o movimento de assistênCia 20udenal, 11; Radioterapia, üs rc canto,> do Estado e, por e amadores. Dirigindo sua

aos indigentes, prestada;'du- 796; lonisações, 28; Oxige- ::erto, ainda os números in- (do Estado) câmionete, '-a
rante o ano último, pelo 110terapia, 67; Anestesia pe- di,aliam o seu caráter de I travessa a dita nas ruas e

Hospital de Caridade. Bas- los gases, 209; Elétro-coa- Hos])!tal estadual. E nisso, aborda os volantes. Emba

taria, no entanto, assinalar

I
j.ulação, 146; Bisturi elétri- 501l1F"Gú ,às cifras do seu ralhando mais ainda, o QOS

li' pôr em relêvo 'apenas os eo, 14; Trànsfusão de San- Irab<,�ljo assistencial, sem-I 50 pre.caríssin�o
trânsito.

rúmeros que ilustram êsse gue, 84; Inhalações com pe- pre crescente, estaria o de- Sucede que o Joven Inspe
setor assistencial da mode-1nicilina, 229; Curativos, .. ver de os poderes públicos tal' Geral, no intúito de

lnr e benemérita instituição
I
2�,728; Inj�ções, 70.487; e llhe dispensarem maiores re- pôr-na-linha, os transgres-

para ficar demonstrado o
I Exames de Laboratório cursos, mórmente quando, sores, esquece que está in-

papel que. ela, silenciosa- I �,481. como no momento, ,os preços fligindo um dispositivo de

d h' F�" d' 'd
.

I d 'd' lei. Que proibe aos funcio-mente, vem esem�n an- JS. al, sem UVI a, uma ,�,n {speCla o os reme lOS,

elo em nosso meio. A esta- :lbl!tuição que m e r e c e' .,,)hm de modo estarrece-. nários dirigirem os veículos

tística de 1953 confere. ao maior amparo do {Joder pú- der
.

I
oficiais. No -;olante. do cha

secular estabelecimento um bHco. Ampliar-lhe as sub�' li. ·.'xt€nsão e a intensão pa-branca so manobra mo

'título de benemerência que venções, dobrando-lhes os elos �erviços assistenciais torista, é o espírito da lei,
lhe honra sobremodo a di- :'ecursos, será providência ,lo nosso mode1ar Hospital' torcado em miúdo. E agora,

nção, confiada à energia e pa11iótica, que redundará J,� Caridade ,rpresentam seu Inspetor? Vamos entrar
. I r h? D" 'd (à devoção do sr. Comenda- ben.:�rica para os 'necessita- verdadeiro milagre. Apare- nu In 11· epOls po e e

!
dor Medeiros .Filho. Ele, na dos que postt\lam o direi- lh5-10' de ntaiorcs recursos

I deve) dar duro. Antes não.

verdade, reaÜza ali o mila- lo à saúde - direito bíbli- se,�á (,l�l'a,de- compreensão, I
.... BUM

hre de do pouco fazer mui- co, só agora inte'grado nos p.!11 bli'n�iício dcs que pre-
i

Ad'to, princípios socialistas das ,a- cisam e não tem �. mais in-: gra ecimento �e
1

.

d' d" I d
. I

Fa em os números, outra t_uais e�OCrqClas. ISpE.",save as asslsten- A família de MANOEL às pessoas que dirigiram
vez: Fôsse o nosso Hospital .';;:Jf: a médico-hospitalar. FREDERICO DA SILVA cartões, flôres e telegramas,,

E FI .-,;....--'--·.....-t-·-_
..

C'--'-A-
..

·' vem, pelo presente, agrade- quando do falecimento.

mpre.sa. Orl8nOpO IS" • cer ao dr. Antônio Dib Mus-
..

T
/. - si, ao sr. Provedor da 11'- Aproveita o ensejo para

Adminbtração 8 ralaportes _

I mandade do, S. J. dôs Pas-_ convidar a todas as ,pessoas
A V I S O linha Agronômica será sos, às Irmãs Superioras e' amigas à assistirem a missa

tram ferido da Praça 15 de demais Irmãs Enfermeiras, de 7° dia, que será rezada
�(;v(mbro para a Prl;lça Pe-

I
o carinhoso tratamento dis-' às 8 horas, na Igreja do Se-

I

leil'a Oliveira, a partir do pensado por ocasião da en- nhor Bom Jesus dos Passos,
d.a 25 do corrente., I fermidade de seu saudoso pelo que, antecipadamenté,

A DIRETORIA Çhefe, ,bem como agradece J�lUito agradece.

,

ALIRIO GANDRA' I
Depois de alguns dias en-Itre nós, visitando sua exma,'

fa�ília, regressa hoje, por'::lVi�o da TAC, à Santos, on- I

de exerce as funções de li

notipista do Jornal "A TRI

,BUNA", que se edita na

:Juela cidade, o nosso presa-.
. /.

do conterrâneo sr. Alirio
Gandra.

____ o

Missa
__

O movimento de assis
tência aos indigentes du
rante o ano de 1953 foi o

st-,guinte: Consultas, 16.786;
Operações, 1.673; Fórmu-I

. las, 53.427; Raio X, 1.161;'1Ondas Curtas, 1.129; Raios A.v!Eamos ao povo em ge

Infra-Vermelho, 821; Raios I ral que por determInação
Ultra-Violeta; 207; Corren-\. do �r. Inspetor Geral. do
te Elétrica, 50; Metab�lis-I.TcihJ.::ito, o ponto inicial da

Orquestra ftrgeotina de
,

Espetáculos
Sua:àpres8Dtacã�, "�boi8, DI

Lux Hótelr
O LUX HOTEL fará apresentar à socie

dade catarinense, em elegante soirée dansan
te, hoje, às 21,30 horas, a famosa Orquestra'
Argentina .de Espetáculos ...

A reserva de mesas deve ser solicitada
com antecedência à gerência do Hotel.

� .. it'·
NO DURO

Registamos aqui um episódio passado na ilha
do Guará, quando da homenagem ali prestada ao

sr. dr. Hildebrando de Gois, diretor do Departa
mento de Portos, Canais e Rios. S.S" a quem cha
mamos de ilustre, discursando,' prometeu vir, den
tro em breve, lançar a primeira pedra do pôrto de
Florianópolis, acrescentando que essa pedra não seria
como muitas outras pedras inaugurais, lançadas
por estes Brasís, para simples efeitos demagógicos.
O fato é inteiramente exato. Todos os que lá .stive
rám' sabem disso. Contá-lo não é insultar o ilustre
visitante. E nós o contamos, apenas, para registar
outro fato irrecusável: o mau estar que as palavras
acima causaram nos homens do' govêrno, mormente
no sr. Bornhausen, campeão absoluto de pedras fun
damentais nos moldes descritos pelo sr. Gois, Evi
dentemente que se este soubesse disso, não- falaria
em corda em casa de enforcado! Do que duvidamos
é de que S.S. se sinta insultado com o que escreve-

-

mos. S.S. não é nenhum bocó primitivo que encon-
tre insulto em ser chamado de ilush'e. Os escreve

dores rosados, geniais como sempre; é que procu- i"
raram fazer onda. E como sempre se valem do pul-, .l�

guedo da intriga. .. recurso que lhes garante os"
salários... .
.'

EDUCAÇÃO

O sr. Governador mandou o sr. Major Guedes
visitar o sr. Nerêu Ramos. Se este não retribuisse

I a visita teria cometido gafe imperdoável à sua pro
pria educação, Quantas vezes seja visitado, tantas
vezes o preclaro Presidente da Câmara retribuirá.

OMENTOS

Por falar em ornenros, o jornal explicará por
que as professoras ganham menos 'do que os 'ser

ventes? Porque elas, as eomplementaristas, foram
omentadas em. apenas 100 cruzeiros, quando no go
verno Bornhausen, em cada ano, tudo sobe no mÍ
nimo em 20% dUrante 365 dias? O funcionalismo,
de 51 para cá, paga mais 6070! Em compensação o

omento que recebeu não alcança, em média, 25%!
Há casos especiais: gente pulár de letra L para a

letra V, preparando-se para aposentar-se e deixar
vaga para noras. Mas b:.1 tambem quem ficasse onde
estava, sem. um centavo de omento! Os professores
provisórios, que requereram equiparação, em vez
de omcnto, tomaram na cabeça. E S. Exa., o sr. Go
vernador, que ingu'inora os preços do caderno do
armazem, chama a isso omento equitativo e cons

ciencioso!

PAS E HARMONIA

Diz lá o órgão rosado que lião queremos um

ambiente de pas e harmonia! Exagero. De húmonia,
dessa ha1'monia bornhauseana, que demite funcio
nários por haverem telegrafado ao sr. Nerêu Ra
mos, que remove professoras porque se casaram
com pessedistas, que nomeia dplagadinhos como q
de Imarui, queremos distância.

Mas que não queiramos um regime de pas é
mentirá. Não temos feito outra coisa que prop�g
ná-Io. As nossas estradas só precisam desse regime:
de pas! De muitas pas para acabarem com os bura
c?s e com os atoleiros. Queremos pas e mais pas,
pICaretas, alavancas... Agora, de harmonia bor-
nhauseana e de picaretagens, basta!

.

HERANÇA

Comenta-se na Ilha que. o caso das máquinas
d� E�tado trabalharem, elU Palmeiras, par� as in
dustrIas do sr. Bornhausen "ainda não conl'ieguiu
fazer corar de vergonha esses inveterados· maldi
zentes" ...
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