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Oetúlio Inaugura
alto forno em,:Volta Re�on�a

;.:ob a denominação unica '

__ ,R�O, 19 (V. �:) �",O I G�vêr�o, inauõ,�rará tarn- ra, O ,C�efe � .Nação per-

L-'--'-C ---'-A-'---.
----

" fl.'H,,�Ident� Getúlio �algd::' I be>m, diversos W!lho:,am�n. :N1n,e:cera dois �las�� �ol('C" á" 0.1'110,; �':' qui 'e\!�:rá viâjar':ho)ê,,-dia" �"i tts deca�á:t€r �óci�I deven.''ta �édonda, conforme havia

I d· SI'
para Volta Redonda, a fim de. proferir dois discursos: 'pr,),netido aos .metalúrgicos,

O i·lbo é can Idato ii ecrelar a ;:te Í)l'oceder à inaUf:uraçiíol ulu'no dia20 durante o àl-Iquando da sua última e rá-

1��0, IS I,V. A) - Entre do Inte�ior deverIa dar o Aicial do segundo alio fô' - !�lÔÇO' que lhe será ofereci- rida visita àquela localida
O� r,omes publicados pela 'I seu ecme 11 uma_ reunião !Jll recI��1Íemente instal,ad,) do no Hotel Bela Vista e de no dia 1,0 de Maio. POI:

imprensa como já escolhi- pélr�;-que � povo não o fi- :r�'1 Cdade do Aço. Nessa ;iUtro dIa 21 por 'acosaião (osse motivo foi orga11izado
l,I :' para comporem o novo I ca'"<:0 ignorando. I,lix)},tuni<bd.,' o ,Chefe do _'ia concentração operar�é: ;m extenso programa que
�('cn'tariado municipal fi- ,-------

iue terá lugar no Estádio JevEl'á. Ser cumprido pol
gura o QO sr. Ivan Cardoso, Pró-Salário Minimo C:r·neral Haulino de Olivet·, 3. Exa. nesses dois dias
fil!., do prefeito Dulcidio

_.
_

Cadcso. Glosando essa es- Comicio na Bxpla'nada do Castelof IIC,;'h3, o deputado Benedito
,RIO, 18 (V. A.) - A co- g::\o local. o eúngelamento Porqu'e Me Ufao'o DoBe"gulhão disse quI:' o pre- �'issão pró-salário mínimo' ch� 'preços !:R base dos que

'

.'

:",

fejto antes de non-,ear o I d b MP' ,',.:'f::alizará um comício hoje, v,goraVl.lm em ezem 1'0

eu a IS '

i,JMA, 18 (U, P.) - Os dip�I,matas acreditados na
seu f!ll:lO para a Se�retaria 'I I

-

d d
'

3S 17 horas na Esplanada úhimo e uml açao a is-
t'",�tos mortais de Simon Ro- {'apitaI. Os despojos foram

Exonerou.1e o' c,e'. :.10 Castelo, com o concur- pensa dos empregados sem JrigCltZ, que foi mestre do
J
('induzidos com honras mi-

,o de representações de jW'I,3 causa. Duplicada a 'pr�du�ão de �Iro :,bcrt'ador Simon Bolivar, IlilaTes ao pÔlto de Callao,

Barcelos Feio ,indicatos do Distrito Fede- 'bl'am exumados e entre� I (;nr.\� embarcaram na fraga-
rolO 18 (V Á) De- '3.1, São Paulo, Minas Ge- BELO HORIZONTE. 18 i�a minl fiO Morro Velho �' '!.lH�S ao ministro da Educa- ta i't'Yu'ana "Gãlvez", que os

ve��(;o 'can�lid�tar�se-:-o pro- : uis e EspíritÜ\Santo. Para O Tempo fV. A) - A fim de vl3i: ;:,H pUCLr:llll verificar o n0 ;:-'0 da Ver1(;;zuela, em ceri-I transportará para a Vene-

xil110 pleito, o coronel Age- {,1. t0r a necessária licença, lar os trabalhos de rriod�r- .'0 poço que está sen�o per- l�llmjü r�aHz�,da no Panteon : u\ la. Ontem à hoite, a Cà-

núr Barcelos Feio solicitou "queb comissãg. já se en- Pl'c:vi"ão do tempo até às l1ização das instalações r],,, curado e que ficará em 500 dos l�róceres, onde repou- mara ,los Deputados e o Se-

sua exoneração i do 'cargo tendeu com o chefe de po- i l1 h,H'as do dia 19. Cia. do Morro Velho, na l!Í- milhões d" cruzeiros com a 3aVé!l11 desde 1924, quando nadó, em sessões especiais,
de secretário de Segurança :ki<t, gaL Morais A�cora, I 'r�_mpo --'instável, sujei- 'lade d� Nov::i Limá, chego� aplicação de moderno mate, ;O! �elebrado o primeiro r'�cebe"am o senador vene

do Estado do Rio. Em con- i)l',m como ,deu

conhecm1en-110 a cJmvas, Ftnte-ohtem a Belo Horizon· rial dE é:XÜ ação. Em conse- '(;'�11ttrário da bãtalh.a de zu�;ano,' Carlos ,Felice Car

se�.uencia.volt."rá à. Assem- :0 da, sua iniciativa,ao dire- TEinpe:'3tura - EstáveL l te> uma �omissão do. Con�e- quência (;;::,se projeto, '1 Ayacucho. Na cerimonia da doí. e o deputado Rafael Ar-

1::1e13 LegIslativa, mtegra"1- LOT .L�eral do Departamento I Ven10s - Sul a Leste lho NaCIOnal de Mmas €o mina de Morro Velho, em tilanhã de ontem, participa- róy( que 'integram a dele-

do a bancada do PSD,
' da ',do Trabalho. Os oradores

I
f i'esc�.;:.

- i Metalurgta e do Departa- ,rês ano,', duplicará a sua ram c' pre<;idente,' gal. 0- gação especial.

qual se ,acha\'a licenciado. ( lo comício pleitearão o sa- '!"emperawl'as - Extre-! menta Nacional de Produ, 9rodllçâo ;endendo E:e:s to- dJ.·ia, membro do seu gabi-
exercendo o cargo de titu-Ilário mínimo de Cr$ ; mas de ontem: Máxima' ,�ão Minen..I. nebdas clt" ouro anualmen- nete e ,a delegação especial
lar daquela soc!,etaria, 2.100,00 esti;:-,ulado pelo 01'-: 29,4. Mínima 24,6. Os visituntes estiveram te. I venLzuelané', assim como

MENSAGEM
do Presidente da República sôbre· pensõesl
RIO, 18 (V. A) - o Outras inovações dizem de "pensão

presidente da República as- respeito à contribuição que prejuizo do

sinou mensagem a ser snca-" voltou a ser de um dia de fício,

_

minhada ao Congresso Na-I v�ncimentos e, �,c��ceitua-I Também foi si��lifi�aclo
-cional acompanhada do pro- ��ao dos beneficiários, que o processo de habilitação, a

jeto de lei dispondo sobre I foram, reduzidos à viuva, fim de que o' benefício se

as pensões militares. Pro- aos filhos e, em certas con- ja concedido com a rapidez
põe o ch�fe do governo a dições, aos pais. No caso desejada.
sistematização da legisla- de inexistência de herdei- ---:,,-------

ção em vigor escoimando os tOS é facultado ao militar Tremor de terra
dispositivos que reclama- instituir beneficiário na

C t"
'

vam revogação e introdu- pessoa de qualquer parente em a �marca
zindo inovações aconselha- ou mesmo .de estranho por

das pela realidade dos fatos de amparado em vida.

e pelos principias moderna- Também o caso das viuvas

mente aceitos de assistên- foi detidamente considera-

militar" sem'I
valor do bene-

BUENOS AIRES, 18 (U.
P.) - Registrou-se tarte

.r.ovimento sisrnico na cida- J

.le ele Catamarca, desconhe,
i

d
.

tA
.

d
,I

�c n o-se a exis encia e �I-I'.imas, O observatório limi-]

.a-se a declarar que o fenô-I
meno ocorreu na direção
Norte. I

do, não sendo mais motivo

i� perda de pensão o novo

casamento.

Essa �edida foi adotada

,cia: social.
O projeto' define a pen

são militar como benefício
" exclusivo aos herdeiros dos

militares que venham a fa- _'m defesa da organização e

lecer e assim não mantém o la estabilidade' da família.

chamado montepio de vida, \penas será privada da

que era concedido a militar .iensão a viuva que perder
expulso ou demitido. Esta- ) pátrio poder por irregula
belece porém que ao mili- ridade de conduta. No caso

tar em tal situação será per- . 'f' desquite só será ampa

mitído pessoalmente, ou -ada a viúva que, em vida

r,,,1' qualquer beneficiaria, do marido, era por ele

continuar como contribuin- mantido. Outro ponto im

te a fi rnde que sua famí- portante do projeto refere

Iiasnão se prive, pelo erro :-;e ao englobamento do

do chefe do benefício da montepio e do meio soldo

pensão.

"OxUiando" OS colonos
e' aU.ricullo,res!

Noticias de Utubici 'informam que a nossa

nota Aos colonos da V.D.N.! Do P.S.D. 'ão! pu
hlicaría a 29' de janeiro último, teve ali enorme
repercussão. Nela contavamos que o colono"
Francisco Krft.ísk havendo conseguido, por
emprestimo do conhecido e estimado industrial
sr. Celeste Ghizone, uma trilhadeira para a co

lheita das suas lavouras, situadas na divisa
com o município de Bom Retjre;: ao querer usá- '

\

la além fronteira fora embargado pelo
/

exator
Nicolau J(oerich, erigido em fiscal de trilhadei
ras!!!

'

Com isso, sabe-se agora, aquele colono teve

grave prejuízo, pois não pode atender em tempo
a colheita, prejudicando-a em cerca de 100 sa

cos..
,

O motivo único de o exator tomar-lhe a U'i-
lhadeira fora o de o colono ser pessedista!

O fato, segundo corre em Urubicí, foi apu
rado pelo Serviço de Fomento, que através do
seu zeloso chefe, dr. Afonso Veiga, tomou as

provídências necessárias.
() pior de tudo é que a citada trtlhadeira, '

a exemplo do que já ocorrera com um trator,
foi apreendida- em pereito éstado e devolvida
já quebrada.

E' assim que os cupinchas politicos do sr.

Bornhausen compreendem e aplicam os seus

isa.IOlInapílR a souojoo SOB s0!I!XO

Promessas ··Cumpridas
Inaugurou 'obras 'e' não
pedras fundamenjt\is

administração no Estado de

Minas Gerais, o Governador
Juscelino Kubíssehek inau

gurou, na estrada Formiga
Passos., um novo trecho

cuja: extensão completou
2.000. quilometros de rodo

vias, ,abertas durante os

três anos de seu govêrno,
Fixando, o expressivo a

contecimento, que constitue
um record nacional, (lois,
em três anos apenas urna
vez o Departamento Nacio
nal de Estradas de Roda-

BELO HORIZONTE,
gem, conseguiu apresentar

18 um indice de trabalho, foi

inaugurado, no trcho acima(V. A) - Por ocasião das

Festividades que comemora- aludido, um marco come

{1'am
o 30. aniversário da sua morativo.

'0 caso do café
FALA o EMBAIXADOR pI:odutore�� Em �rítl'evi�b
WASHINGTON, 18 (U. aos jornalistas, Eisenhower

P.) - O embaixador do disse que Q propósito da
Brasil, sr, J,oão Carlos Mu- Comissão Federal; do Co.

niz, disse ontem que o po- mércio, cem o seu inquérr,
vo norte-americano COI1l- to, é verificai se tem sido
preende agora melhor a si- realmente í-upedída a espe
tuação in café, aduzindo

I
culação entre os produtores

-Jue o problema deve ser latino-ame. icanos ,e os con

xaminado como um assuu- sumídores dos Estados Um ..

o comercial normal. dos,
O -':Sl'. Muniz, depois d-�

A!saltada ola
casa de mun'ções

conferenciar com o secre

::írio de e stado auxiliar, sr
John l\f,�';l_'; Cabot, mani

festóu 'a03 jornalistas' que
o caso do café não é políti- ,BELO HORIZONTE, 18

co, mas comercial e que de {V. A) - Audacioso assaf
ve ser solucionado por pro, to verificou-se nesta Capi
cutores e consumidores. tal. quando um ladrão as-

,INVESTIGAÇÃO SOBRE ::-altou a "Casa .Sales", e,;

() ,Ptnl�ço'
,

I peciàlísfa de munições, rou-
..

WASHINGTON, 18 (U. bando cem mil cruzeiros

P.) - O presidente Else- em revólveres.
nhower garm-;,tiU: ontem à Para, l�yar a efeito, S�_l

América Latina'- que as in- intent,o, o melitante 'utUI
,"estigaçõ�s oficiais em tor- zoú-se de uma chave fal
no do' :mrnento' do preço Ea, não haVf'ndo indícios
do café não visam os negó- de quem I)vssa ser o a�sal
�jos jntel'Po� " -dos países hmte..

Os' despojos
,de Simon Rodriguez

•

Sabre Ilaya de'
La Torre

É deve?·as lamentá'vel o am,biente de comp?·essão

C' I I
úlicp curt� as miserias de um, minguado vencime.nt�.

em, que vivemos em todos' os setm·es da administração I 't
,- Este e b governo que, despudoradamente, vtve en- .RIO, 18 (V, A.) - Co-

estadual, 1Jor inopia do s'r. hineu Bornhausen que vive r Ia ura sem a ma" chendo as a'rcas do Tesouro para as vesperas das elei- munica o S�rviço de Infor-
assessoriado por poHticos que neto proctp·am meios de, "

,

ções malbarata?' o -'dinheim, público com o fim de gal- mações do Itamaratí:
coonestal' a ambição de pode?'. gar postos de destaque no cenário da 'política nacional. ":Havendo UI".l jornal des-

Quem quise1' se' capacitar destlt nossa asse1·tiva, ' O eleito1'(leZo a.ltivo, de Santa Cgtarína, porem, ha
d

- ---

L d
'

h ,ta Capital divulgado a no-
basta pe'rCm'1'e1: os qua reLntes d9 Estado para, de ogo, de dm' a esse az da medioc?'ida e que em má 01'U ocupa

testifica?· esta ve?'dadé. uma tributação inteligente e hon�sta,- aí está o preço a cm:ul gove1'1tanl,€ntal e aos seus auxiliares a recom- tícia seg,;mdo a qual o go-

Quem pamilha as estmdas de ?'odagem, ou#?'ora verdadeirament'e astronomico da majo1'Ução de avalia- pensa dos dess�rviços prestados à terra barriga-verde, vêrno' brasileiro se teria

padronizadas como de gove?'nos empreendedores e de cões em p1·oce'ssos jtuliciá?·ios.' negando-lhes o voto nas próximas eleições. pronunciado a respeito da
inesquecíveis melhommentos, como fOTam os governos de' Fe1··indo a Constituição e o bom sênso sugando o E êsse govê'rno que infelicita' a

.

te,rra catarinense
. vinda de Haya de la Torre

Ne1'êu Ramos" Ade?·bal Ramos da Silva e Vdo Deeck, sum· do pova, o gove1'no do Estdao p1·ocura, cad,a vez amda tem o desplante de falCf! no aumento da arreca-, ' ,

. . , ,.

ouve c011stantemente dos condutores de veículos, ao mais, ana?'quizar o p?·odutor e o industrial, com a eleva- dacão no último exercício com um iuperavit de quinze, para.,o Bras!l, o MmlsterIO

se ajn'oxima'l'em dos nossos limites com o Paraná ou Rio ção' que 71ta1'cará na vida �conomica e administrativa mÜhões de c?·u�eirG�:. I
d,a.s Relações Ext�r�ores co-

Gmnde do Sul a seguinte hnp1'ecação --:- "Vamos caÍ1' um passo de ?-et?·ocesso.
. _

Se o �sr. 11'lnet� Bo?'nhaus-e,n esta,!,a cert.o, de�s� p1'e� ,1' munK'a �ue a notICia de tal
nas rodQvias 1ili.se1'lLVeis da administmção de Il'ineu E porque tudo isso? vJsao, r:01 qlL� d_(!lXOU as ��t1 adas ��tran�ltavels:.. ,P�1 "pronunCIamento carece de
Bornhausen." Para a feitura de suntuosos palácios, com o Crt7lH- que delx,ou de at�nder sufwlentemente a mstruçao' pU- 'f' 'd' t t t

.

1· 'f'
.

d d" d
.

'

b bl' d'
". "f

• l' ,- l
. un lôlmen o an o maiS

Quando não é isso, é o ag?'icu tO?· a VOCl e1'ar con- ,noso esper lCW e mosatcos que CtLstaram oas somas I lca; �m· que elXOU o uncwna lsmo a pao e ,amn1a;
" ,

,

, .

tm as portei1'as dos Postos Fiscais espalhadas por toda para o TesoU1'o do Estado a fim de serem ,colocados no por que viv,e com recw'sos desumanos amesquinhando qmmto, i'egU:ldo es�a mfor-

a pa?·te, impedindo o escoamentO' do fruto do seu t1'U- I já fam:oso Palácio Agronômico. E porque não merece- aqueles que ne.cessitam de aumento de seus vencimen! lI1ado, as nege.C'iações para
alho com taxações incabíveis, cujo preço, muitas ve- mm o agradQ governamental, foram substituidos por tos?

,

i" .�c!ucão' do case prosseguem
zes, não cOr?'esponde ao 1J1'Oduto que cQ,1'1'ega nos seus out1'OS mais cq.?'os àindad com o tmicõ objetivo de satis- A resposta é' uma 'j,Í,nica: Porque ó homem que ,di- ,.

, dil'€:,tamente entre os gov,er-
'

fazer a va�dade de quem nunca se viu nas culminancia� 1';ge os dest-i'ilOs de Santa Catarina é uma C1·eatura sem
nCJ3 da Colúll;bia e do Pe-.do pode?·. alma,:

E.nquLtnto tudo isso se passa; o funci'onalismo pÚ>

"tnuctres e Ca1TOcas. ,

E, ainda, p;? c1Lmnlo, fe?·indo a todo p?'incípio eco

nQmiço.., "C'I,L:illdQ 1WT té-m:a o conceito qUE ,se deve. te?' de
�

(Do Jor�al� da, Sen·u)"
. '''''.' '.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. 2 Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 1954 o 'ESTADO
--------------- --------- --

M E O I-C O 5 .1 AOVOGAD/OS I
MÁRIO DE �ARl\IO I DR. ALFREDOl ,DRA.'WLADYSLAVA! DR.!, 'JOSÉ MEDEI- :Reda����If���!?Ã� rue

yCANTIÇAO i ÇHEREM I
W� MUSSI - ROS VIEIRA' Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉDICO -
- I ' e

. T I 3022 C P tal 139
CLíNICA DE CRIANÇAS r CURSO NACIONAL DE

IDR
_ ApVOGADO _ eDiretor:-R�BE�S 'A.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 _ Itajaí

RAMOS..
- Santa Catarina -

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital , lUUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana., :- MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
- RINS INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS

e
Representações A. S. La-

SIFILIS Impotência Sexual. -Serviço completo e éspe- CONTABILIDADE ra, Ltda ..
Consultório - Rua .T'ira- Rua 'I'íradentes n. 9.,

.

cializado das DOENÇAS DE AilVOGADO: Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. Consultas das 1õ às: 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Pregapani - 1'\0 andar.

I HORÁRIO: '

, horas, métodos de. diagnósticos e
'

Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924
Das !) às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamen to. I CONTABIL(STA:

.

Janeiro.
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA -

HISTE-,AcácioGaribaldi -S. Thiago Reprejor Ltda.
-T'el.: Cons. - 3.415 - Res..)4 -Estreito. P.O - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral, Rua Felipe de 0liveira, n .

.

- 2.276 - Florianópolis. 'l'EL. - 6245. .....,.. METABOLISMO BASAL I Edifício "IPASE"-50 andar 21 - 60 andar.
'---- --'--'----,,-- .Radioteraplap 01' ondas ------'-- _"-'''_ Te).: 32-9812 - São Paulo

Dl], ROMEU BAStrOS, DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulaçâo - DR. MÁRIO LAU· ASSINÁTURAS
.

RAPIDEZ ,""",CONFORTO _ SEGÚRANÇA
PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra RINDO Na Capital Viagens entre, FLORIANOFOLIS, e RIO DE JANEIRO

,
_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA' OE' VermeU;o. Ano Cr$ 170,00 Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consu Itório : Icua Trajano, e Semestre Cr$ 90,00 neste último apenas para -o-movimento de passageiros.
São Francisco de Assis e na Consultório -. Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do DR, CLÁUDIO No Interior

Santa Casa-do }lio de Pinto, 10 � Tel. M. 769. Montepio. BORGES I /

I
Ano 'Cr$

.

200,00 .IrINERÁFUO DO NM. "CARL HOEPCKE"
.

'Janeíro Consultas : Das 4 às 6 ho- Horár io : Das 9 às 12 ho- ADVOGADOS Seme�tre. . �:'$ 110,00 Tabela de 'saídas prevista par-a JANEIRO e FEVE-
CLtÜICA GERAL DE raso ras -,Dr. MUSSI.

F'" I H'
. Anúncios mediante con- REIRO de 1954:

.

Residêncla : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. ,orto e� gera,
T
.. e?bur;;u� ,�ráto.

.

APULTOS E CRIANÇAS'
MUSSI neran e o esuprerno 1'1 una: O

...

Consultório: Av. Getúlio J únior, 45. Tel. 2.812. f '.

Federal f' Tribunal Federal s. Onglllal_S, mes_mo nao

V 2 BIGUAÇÚ lResidência:.
Avenida Trom-

.1 R .. ,

. puhlicados, n ao serao devol-
a rgas, -.

� k 84
l e, .. ecu i S,OS.

'-dHorár io ; Segundas e Quin, OLHOS - OUVIDOS - � y, .' l' ESCnITóIUOS
VI 0".

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

Florianópolis ....:.... Edifício
A direção não se respon-

\ sab iliza pelos conceitos emí-
. hOlR'as·.dA, L H't)

. DR. NEWTON ISão Jorge, rua Trajano, 12 tidos nos artigos ·assinados.
_ �esl.enCla

-

..

ux: o e

I DR. JÚLIO DOIN ,-
10 andar - sala 1. ....(,._.(����

_ apt.. no. Tel.. 202.1., I
D'AVILA Rio de .Jan e í.ro - Edtfício

VIEIRA CIRURGIA GERAL
.

Borba Gato, Avenida Antô-

DR. WALMOR ZO-
-,

� Doenças de Senhoras n io Carlos 2{)7 - sala 1008.

MER GARCIA ESPECIALlSTA EM nOEN - Proctologia - Eletricidade --- -- - ._-'

. Dsplomado peja Faculdade
ÇAS DOS OLHOS':OUVI-

'

Médica DR. CLARNO G.·

Nacional' de 'Medicina da
DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua Vitor, GALLE1TI

Universidade do Brasil'
Ex-Assistente na Policlínica Meireles n. 28 - Tetefone: J - ADVOGADO -

.. -, . Geral do Rio de Janeiro; na 330-7. Rua Vitor Meirelles, 60.Ex-interno "por concurso da Caixa de . Aposentadorfa e Consultas: Das 15 horas
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- em diante.

FONE: 2.468.

IS" I P f O t' i
- Fíortanópolís -. erV1ço (O 1'0. C av o lwaye no Hospital São João Residência ; Rua Vidalr- -Rodrigues' Lima)' Batista da Lagoa. Ramos - Telefone'3.422.'

Ex-ínterno do Serviço de Curso no Departamento Na-
Cirurgia do Hospital cional de Saúde ,

'I. A. P. E. T. C. do Rio. de Consultas diãriamente das
. Janeiro 10 às 12 horas.

l\Hdico do Hospital de -

3as. e 5as. feiras de 15 às -Especlalísta do Hospital'
Caridade '

18 h
Moderna Aparelhagem

as oras.
LA .J d d F d'

.

R. DOENÇAS DE SEN.HORAS At' d T<T't I d ampa a e en . a --' e-
, .

en e no .nrOSpl a e·
f' . ,\.

.

V
;

..

,
_, PARTOS-OPERAçõES C -íd d d 8 a' 10 horás ;_ ,latOI' r-: ertometro etc.

.. () I"-ilor' enecntrar .....,· ne....
_ .

• all a e., e, s
. ,. R" 'X ( d" 'f'

'
. .J C

' �. ., « ....

r(tl1;s: Rua Joao Pinto n. 16;'- Cõn�ultório�_ "Rita:: Vítor aro , ra I�g.ra 1� ca
. a-; a .('oh!"I' informa'.;:iít'i! qUt

'-
"o � (l_ã;s ..16,.00 às 18,00;,' Meire.ü�s, esqulna CQm Sal- beça) �. Retirada de� 901'- I('('e,;slla. dlàrtamente e d.. '

,

" hõtas;' ,
.

li
.

h -il\1r ", h •.
,�c -t-, pos Extranhos do Pulmao e ;me(ljato:

�. -s,
_ �, ' an .,a . .lann til:

-

."

E f Rua João Pinto.
,Pela manha atende Residência: Travels'sa '

so �go. ,

diàriamente no Ho.s- tJ<' _ 2
ReceIta para uso de Oeulos. 21 Domingo - Farmácia

. l.ussanga. .
-

C It" V' d JORNAIS T lef ...
pital de Caridade. A t 102' ,onsu 01'10 - Iscon e

.

e o

'I
SaD1c Antônio - Rua João

Residência:
.

p.. de Oure Preto n. 2 - Altos O Estado....... .•• 3.022
P' t .

DR VIDAL da Casa Belo ·Horizonte�. A Gazeta .... '. . . . .• 2.651 . Ln O. -

Rua': General Bittencourt .•
,

' Diári() da Tarde ... 3.57� �7 Sábado (tarde) -
n. 101. ,CLíNICA DE CRJANIi'AS Residência - Felipe Seh- ,

'j' midt, 101 - Te). 1.560.
.' Diário da ManhA ." 2.463 Farmácia Catarinense

CONSULTÓRI.O, - f�li- A Verdade .2.01(1 I Rua Trajano.
--..:=--

I' pe Schmidt, 38. Imprensa Oficial 2.§88 ';8 D
.

g '- Farmácia
DR. ARMANDO VA- . CONSULTAS _ Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS .

Lo omm o -

De C'uidalte: Caü,rinense - Rua Traja-
LÉRIO DE ASSIS

I
;lS 6 horas. FONSECA (Pro\-edor) ' 2.314 no.

-. MÉDICO ---:
_

_".RESID�NCIA� Crisphn CIRURGIÃO _DENTISTA (Portaria) . . . . . . .. 2.03ti O' serviço noturno será I
Dos Servil3s de Clínica In· MI'ra" 25. :onsultório e Residência: ..., •

[' • "31", "creu ,amc;t4 ,.,... '''''' efeiUpdo pelas farmácias
fantiI da Assistência 'Muni- FONE _ 3165 . I

I\ua Fernando Machado, 5. \l1lilar . .. . ... .. .. 3.157
�T 1 S A tA

.

. cipal e Hospital de Caridade'
. .

Clín ica Geral - Cirurgia ';;ão Sebastião (('aga
LV_oe erna, anto n 01110 e

,CLtNICA MÉDICA DE i
I Bucal Dentaduras

- Pontes dt' Saúde) 3.15� �(oturna situadas às ruas

CRL�NÇAS E .ADm..TOS DR. ANTÔNIO MO- V[óveis e fixas. \(alerilidllcle floútor To�(!) Pinto e Trajano. I
.

- AlergIa _

, NIZ DE ARAGÃO
'Raio X e Infra-vermelho. <""rim. C",.,.:':3. ... J.12t. A presente tabela não po-,

Consultório: Rua Nunes .

�
. HORÁRIO: De segunda a 'IL\)I:\I).1.S UR- 1erá ser alterada sem previa

i

Machado, 7 - Consultasdas' 'exta-feira das 10 às 12 ho- CENT"'�S
15 às 18 horas. ' -CIRURGIA TREUMATO- ,as, e ebs 14 às 18 horas.. Corpo dê BOlribeiros !.:31J aptcrização dêste D_eparta-. -----------------------...;.
Residência: Rua Marechal LOGIA Das 8,30 às 12 horas aos ':eniço Luz_ (Reela. lll<.'do. I,ft:' ,-

Guilherme, 5-Fone: 3783. Ortopedia ,ábados.. mll('ôes) ...•.••.. 2:40.; I.D'�.partaménto. de.Saúde NeUflCI·IlSConsultório: João Pinto, Polícia (Sala ClImls-
. PublIca, 29 de JaneIro de U U18. eário) (.......... 2038 19"4Das 15 às 17 diàriamen te.

.
. ,1 . .

DR. ,JjIB CHEREM Polícia <Gàb. Dde- L'Hiz Osvaldo d'Acâm.poraMenos aos Sábados .

Ilado) 2.59t
Res.: Bocailiva 135. ADVOGADO COMP.A:NHIAS DE
Fone: - 2.714. ' Causas cíveis, comerciais, ,'P.ANSPORTE

criminais e trabalhistas. 'AÉREO

ConsultaS' populares .
TAC , 3.700

Rua Nunes Machado, 17
I C"UZ�Irt) do Sul 2.500

.,'

. PanaIr ., " 3.55.3 .

(esq. Tiradentes) - sobra- Vari, 2.321;
do - sala 3. Lóide Aérêo , 2.402

Real ... :... • . . . 2.3�
SeandinavIls 2.5GO
HOTtlS

Indicador Profissional
\

-/ o ESTADO

Rio de

ULTRA SO·,NO
TERAPIA

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

TRATAMENTO SEf\1 OPERAÇÃO DAS

SINUSolTES
E INFt.AMAÇOES DA CABEÇA·E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
(;ÚNSULTóRIO", - VISCONl''E DE OURQ PRETO

- ALTOS DA CASA' BELO HORIZONTE.
RRSIDENCIA - F'ELlPE SCHMIDT N. Í13.

Navio-Motor ,«Carr- Hoepcke»

IDA

,Fpolis Rio
VOLTA

Santo.Ita3aí
,
....

,

18/216/2
27/2

.23/2 24/2

Farmacias
de Plantão

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

mácia da Fé _ Rua Felipe
EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Schmidt.
7 Domingo -� Farmácia

da F<S - Rua Felipe Sch-

l3 Sábado (tarde) - Far-

1010rlO8"1'0-es 'm{,�ia Moderna - Rua João

V
..

I,;; ,P!nlú.utels J4 Domingo _. Farmácia
; Moderna - Rua João Pin-

DR. GUERREIRO DA
'FONSECA

,

\ .to.
I'

2li i Sábado (tarde) -

Farmácia Santo Antônio -

Telefone: 2;692.

DR· I. LCBATQ
FILHO-

. --Inspetor de Farmácias.

Dllenças do aparelho, respi
ratório

TUBERCULOSE
J!ADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA ·POS PULMÕES

Cirurgia do Torax
.Formado pela Faculdad·e
Nac :onal de Medicina, Tisio
;ogista e Tisiocirurgião do

Hospiial Nerêu Ramos
I

\"';ldso oe espec-ializaçãe pe�a
'

8. N. 7. Ex-inte!''1o e Ex-as
'si.stente ..ie Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarã'es
(Rio)'.

CUIlS: Felipe Sc.hmidt, 38 ..

- Fone 3801. /. ,

Atende em hora mure,ada.
, .

Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395. I

-I C 111
·Ag�DCia

"'-

de

I
'

� ... --_.__
..... -

'06 I .

'Bseola pllmarla
Adventista

J.,.ux •••.•..... _ ••. 202]

Ma,estlc .,........ 2.276

Metropol ,. .... 3.\47

La Porta , .. ' '3.321
csclque 3.449
Centra! .. . .. .. . . .. %."'�
Estrela .

,

� .. &.371

Ideal ,. .. :'.e59

,ESTREITO

Publicidade. Matrículas Abertas
C.lrsos: Primário e. Ad

missão.
Rua Visconde de' Ouro.. Caixa Postal, 45

).'}orianópolis
Santa Catarina· Preto,' 75.

,
Disque

, -

............

Horário. d� saída: -de Fpolís., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Rua: Deodoro - Caixa Postál n. 92 ...,.. Telefone: 2.212

H.IJ'#Io

Viagem co,m· seguritàça
.

e � rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

8APIDO {(SUL-BRASILEIRO"
Florianó�oli8 - Itajai - Joinv1lle - Curitiba

Age"n'c'"I';a�
k

....
"

R.ua Deodoro 8squma ..

da
Rua Tenente Silveira

,

'A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge - SaIa 4, oferece á venda:

Lotes de ter:reno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;•

Duas casas' de alvenaría e uma 'de madeira
(construção recfmte), situadas' á rua CeI. Pe'dro De-"
Jllbro - Estreito;

Um conjunto 'de casas de madeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

Estreito, em prestações suaves e' sem jurbs;
.

.

Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
medindo, cada um, 13 x 50. .

.

Uma vila de alvenaría na rua Arací v'ãz Callado;
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado;

, Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos
,(cinco financiadas pela Caixa EconÔmica);

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

Um magnifico terréno no Sub-Distrito do Estreito,
._ imedindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

_.Lavando ,com Sabão

'Yir'gen� E:speçialiaade s����y,pr,.,
da Cla. W�ITZIL INDDSTRIIL_:_J8tD,iUe� (ma'rc'a registrada) � ':;P"/i/ iOl �r

,

ecoDoQl:iza-se :�e�po_·�__,� d_iB.:,._1b_ei_r_o \.,_'�_··:·-�_'7'7_-.:......_,I..�-_.. -.-_'�,:_-"__

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

Vende-s;e
CASA com seis quartos�

sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 hor�s
CASA l\lISCELANIA distri- ,

buiJlora dos Rádios R�>. /

Vitor, Valvulas e Discós. �

Rua Conselheiro Mafra.

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

� � fm Sessão Especia_t lap- Ho;eportante Filme 6aucbo 1

Conforme vem sendo divulgado pela imprensa da A data de hoje recorda-nos que:

,. capital,
HOJE com início às 10,30 horas, §e}á exibido 1 em 1630, alguns navios da esquadra holandesa

em sessão especial no CINE RITZ gentilmente cedido "'tentaram entrar 1\0 pôrto de Recife, encontran-
pela Emprêsa, o documentário de curtametragem reali- ! do obstruida a barra: Foram bombardeados pe-
zado pela Guaiba Filmes de Pôrto Alegre. .

I

I los Fortes e retrocederam;
A sessão será' realizgda em cartel' privado e é es- em 1650, a primeira frota anual da Companhia

pecialmente dedicada as altas autoridades estaduais e

I Geral do Comércio do Brasil passou à vista de
federais da capital, imprensa e cine-clubistas, Recife, com destino a Bahia, onde ch.egou a 7

O PARQUE é uma obra realizada se!uindo a linha
I de março, tendo zarpado de Lisboa a 4 de no-

documental e conta em sua equipe de re41izadores com I vembro do ano anterior;_FAZEM ANOS, HOJE: os nomes de J. Rheigantz, Newton 'Nascimento, E. M. I �m 1752, o então Capitão-general Gomes Freire
- Sta. Denize Régis, fi- Santos, Nestor Nadruz e nosso coestaduanos Nereu I de Andrada, posteriormente Conde de Boba-

Goss, vice-presidente do Clube de Cinema ide Lages, ! dela, partiu. do Rio de Janeiro com destino ao
que estará presente a sessão. '. Rio Grande do Sul;A' trilha sonora do filme conta com a música dó jo- I em 1822, tropas brasileiras e portuguesas empe-
vem compositor gaucho Armando Albuquerque exécu- L nharam-sa em .renhidos combates na Bahia, portada pela orquestra sinfônica de Pôrto Alegre. ocasião da Guerra da Independência;O PARQUE, foi inscrito no Primeiro Festival In-! em 1848, no Rio de .Janeiro, nasceu Gustavoternacional de Cinema do Brásil, ora em realização em '. Nunes Pires, vindo ai falecer em 22 de março

Marlene Isábel São Paulo,� dadas 'as suas qualidades artístlcas.' de 1881;
(

.

..-
em '1868, deu-se a célebre passagem da consi-

I derada fortaleza inexpugnave] de Humaítá, du-
rante a guerra com o Paraguai. Humaitá foi', -

�'encida pela 'nossa Esquadra comandada pelo
intrépido Almirante .Jóaquim José Ignácio, Vis
conde-de Irrhaúma;

-- em 1�80, começou a circular nesta antiga Des
terro o

"
...Jornal do Comércio" de propriedade de

J_osé da Silva Cascaes e posteriormente de Mar
tinho Call sdo e Eduardo Horn;
em 1891, foi constituido em -esta então Dester
ro o Partido .Polftico "Un:ião Federalista", che
fiado por Severo/Pereira, Eliseu Guilherme e

Fernáhd'j 'Hackradt;
7'- em 1892. nasceu o saudoso pintor Eduardo Dias

:1€ Olíveíra, cognominado "O Mágico do Pin
cél", vindo a falecer em Florianópolis, -em 27
de outubro de 1945.

BSTABQ

tal, há' dias, os nossos dis-
SOCIEDADE CARNAVALESCA' "GRANÁDEIRO$

NOTA SOCIAL -- ENLACE: tintos conterrâneo srs, Ma-
_
DA ILHA"

Realizou-se 'dia 15 do corrente o enlace matrimonial 110el Dimas Pereira de Sau- CONVOCAÇÃO
da Srta. Eloah Cabral Faria, dileta filha do Sr. Jorge do za e Manoel Setembríno De ordem do Sr. Presidente da S .. C. Granadeidos
Amaral Faria é de D. Eloah Inah Cabral Faria, com o da Ilha convoco os senhores membros da Diretoria da' Camargo de Matos, ínfluen-' ,

.Sr. Antônio Pereira Oliveira Neto, referida Sociedade, bem como os _a Comissão de Tra-
O ato civil teve lugar na residência dos pais da noi- tes chefes políticos do P. S.

balhos, para uma reunião conjúnta 'que terá lugar no
va, servindo de testemunhas por parte da noiva, D. D. do Di�trito de Urupema, próximo dia 22 do corrente, às 20 horas, na caverna
Leo!1or Luz Pereira Oliveira e o -Eng. Alm�o Pereira Municipio de São JOaqUilU.! dos Granadeiros. a fim de tratar da organização do
Oliyeira, Srta.:,Lia Pinto da Luz e �r. Alan:ir B. Ca- 'Ainda de São Joaquim, préstimo para o próximo_ carnaval.
bral Farias Sr. e Sra, Carlos FranCISco FelIpe; e por I t t C

.

I -.,-----------.,..'---
- ". .

,di' encon ram-se nes a apI-

Pt..
-

.pade elo nOIVO, Sr. e Sra. Jorge o Amara Fana, Sr. e - -

-

ar lClpacaOSra. Hildebrâ?do Lu�, �r. e Sra. Bento Pereir� Oliveira. tal, �s srs. Armando de, ' .

p, Cerimonia relIgIOsa efetuou-se na Igreja de Sto. OlIveIra Mendonça, Alva-'
Antônio Setubal e Senhora -participam a seus pa-Antônio, sendo padrin�os por parte. da noiva, Sr. e Sra. di Luci? de Souza

-

e João
rentes e conhecidos o nascimento de seu filhinho queJOl:ge dp Amaral Fana, Dr. ValerH� Tor�ua!o de An- Martins de Souza, elemen-' í'eceberá na 'pia batismal o nome de LUIZ CARLOS,drade Botelho e Sra., Sr. Bent.o PereIra Ohven'a e Sra.;

d
. - '

l't' I "d M t 'dad "Dr. Carlos COl'l'eAia"..

C l' P
.

01" S tos e proJecao na po 1 Iea OCOi'rI o na a er111 e �por parte do nOIVO, Dr. e 10 ere11'a Ivelra e ra., �

. D -t 9-2-54Dr. Ari Pereira Oliveira e Sra., Sr. Lauro Pereira Oli- daquele Municipio, no DIs- a_a .

-,-__. em,' ,! '

Novem}>ro n. 8.veira e Exma. noiva Srta. Yolanda Leal. i. trito dé Urubid.
CAÇADORES DE OUHOAos noivos e dignos progenitores,

.

os cumprimentos' Com os prestimosos po- FALECIMENTO: Sr. Haul de Souza Nunes,
Don DOUGLAS em:

'desta folhá.
líticos veiu, tambe,m, o sr. viajante comercial da firma

REVELAÇÃO SALVA-Sehastião Vieira, dinamico Vítima de pertinaz en- Cabral Nunes, de Laguna,
DORA

I
Secretário do Diretório do fermidadé faleceu, em Rio e tio do Deput:;tdo Francis-

-

O PORTO FANTASMA
, Menina Maria-Helena. Mo- I'P.S.D. naquele próspero, das Antas, M�nicípio de

I �o d: Souza Neves, 1� vi,�e 4Dr. Armando V.�de Assis reim I Município.. Caçador, o Sr. FRANCIS-I.c·re�lde�te, da AssembleIa 13��A��' GORDONI A todos os j.lú�tres visi- _CO DE SOUZA NUNES, Leg�slahv�. Estadual., "

N d d h
.

t Transcorre, na data de' tanies O ESTADO saúda conferente da Estrada de I A fmlllha enlutada'-. O 5/6 Eps:a ata e oJe ranscor-I, -

t' '

'_. . �" N (\ ,programa:> 1e a do aniversário natalí- tíl0je, o aniversário natalício e deséja ·feliz estada entre I Ferro' Sao �aulo-R�o ?ran-, �S� .��O apresenta con-

Filme Jornàl. Nac.cio do nosso mui prezado da prendada menina Maria- .'. nós, '. " ...._ �._ • ,.

de., O faleCIdo era paI do. dolenclas.
Preços: 6,20 _ 3,50OO�IT�M � k�m�l�cl�,�� fil��&' _�_��,_�-----------�----------/--------�---�----------_�__

Valério de ASSIS, estImado dIstmto casal sr.·Jose Mo- ,

ENTURAS 00' ZE MUTRETAe abalisado médico residen-I :eira, funcionário público AV' ;. . :
te nesta cidade.

. estadual, aposentado, e de
,

'Nesta.Capital onde" o dis-' ,ua exma. ésposa d. Laura

t�nto aniversariante é ben-
I Moreira.

'

quisto pelas erevadas quali- Por esta razão o lar da

dades de seu caráter e pela c.íúele nosso !)rezado pãtrí
p]evação de seu sacerdócio, ; cio engalanou-se festiva
n uiU:s serão as homenage�s I ,Lente, fara receber, o

. el�".

ue
-

lhe serão tributadas \mdo numero de mlllgu!-

J.I�r tão grata �feméride.' nhas de sua maria-Hele�a �
O' ESTADO, visitando-o, que llfe tributarão

signlfica-,'apresenta sinceras felicita- ivas provas de apreço.
,

O EST-�])O apresenta a,

......

Bonito vestido em-cetim vermelho vivo,
com capinha do,mesmo tecido. A toalete é
completada, por uma fita de veludo presa ao

pescoço, com um medalhão de ouro. (Apla).
x

:_DOH I' LENITIVO

Guterres Casses

� . ,

Prendeste-me, querida, de tal sorte
E de ,:ta1 sorte 'tu me tens cativo ,

.Num lkê'õ--de' àfeicãõTão--i-ijô 'e"iórte '

Que eu �nen� sei afinal, se inda estou vivo.
J

As vêzes penso. descobrir meu norte
Em teu olhar de um brilho reditivo .. �

Em outras julgo vislumbrar a morte
Num gesto teu, acerbo e pungitivo!

E, nessa alternativa, em vão, padeço! '

Ora subo a um céu todo estrelado,
Ora às entranhas dos infernos desço!
Em 'ti encontro dor e lenitivo!
E' por tí que ando sempre contristado
E é por tí que me esforço, luto e vivo!

ANIVERSÁRIOS

ne Passado

II
galante aniversariante íeli

citações, extensivas aos dig
, r:os genitores.

lha do saudoso conterrâneo

11"1'. Trajano Régis;
- Sta. Creuza Helena

Silva;
.

- Sta. Maria de Lourdes

Silvai
- Sta.

'Lacombe;
- Sta. Olindina Garcez;
- Rev. Galdino

'

Motta,
bi-ilhante e destacada figu- Curso ((São' José)

Diretora: Professora MARIA MADALENA DE
\ � MOURA FERRO \

Curso correspondente aos Grwpo« Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios.
Professora

ra do Evangelismo Nacio-

ual;
Sr. AbreuJanuário

As Bhs,
Simone SIMON - Va

lentine CORTEZE em:

)IULHERES SEM NOME
No program�'�

'" -

,',"ual. Atlantídas, Na
Preços: 7,60 - 3,50
'Rigorosamente proibido
até 18, anos.::

..,.,...,_ �,-, >_- ..

Silva;
- Sr. Rairmll1do Bessa;
- Sr. Conrado Coelho

dos' 10 e 2° anos - Sra. Alaíde' Sardá
Amorim.

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio' -

sra'jMaria. Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta do dia 10 d� fevereiro

em diante de 9 às 11,30 àrua Saldanha Marinho, 34"
todos os dias úteis.

Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - 3.737.

Costa;
- Sr. Osvaldo Nunes;

I
- Jo'vem Eston Zwinglie

'da Costa Lima, filho do Te
n. I,te David Moura Lima,

I da Reserva da Polícia Mili- And1'é Nilo Ttulasco

L;r; C' I ,N e: MAS
.

J
Dom Pedro- 'Princípe

IATE CLUBE
CONVITE

(18 Orleans e Bragança, a

tual chefe da Família Im

r-erlal Brasileira. �ITZ
A Diretoria do Iate Clube de F'lorianópolis tem o

prazer de convidar seus associados e exma. famílias pa
ra a' Soirée Carnavalesca, a ser realizada dia 21 de fe-Com o nascimento de

_ Alexis SMITH em:
'

verciro, domingo, a partir das 21 horas.
...ma robusta e graciosa _..o., Avisá ainda que SERÁ EXPRESSAMENTE VE- G SEGREDO�DA
meniria, ocorrido a 15 (lo DADO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO PER'l'EN- ._=" CAVERN_A-
com-ente, em a Materntdade

.
CENTliS AO.QUADRO -sõcf'AL- -�-- - - -,

_ No programa:

Novena-de N:S�dff'Coraçàe ���:o��';,�� Na�,50
,Jar ,do nosso presado con-

D' 20 d t 'b- d
'

t", I' Imp. até 10 anos.la o corren e, sa a Q, novarrren e sera rea 1-
,terrâneo sr. Tenente .Io.s� zada es�.? pQd,ªrQs,a..; devoção, rezada -logo após à "Missa -I' - -�

Ilário Pereira, .Farmaceuti- 'ôas' 6 (SEIS) .horas na Capela do Asilo de Órfãs, exce- I
LO servindo no Hospital des- t to aos d?-n:ingos: que acompanhará o horário da Benção :
ta Guarnicão Militar e de do Santíssimo, as 4 (QUATRO) horas da tarde. j�., ,

. A COMISSÃO.-sua exma, esposa d. Cinda I
Coelho Pereira. BAR E SORVETERIA

IA I !
Ao distinto casal as feli- AMER-ICANA. uga-se I

citações de "O ESTADO'" e Vende-se o Bar e Sorve-1 C 191 su J
I

asa a rua I 1 va ar- I
a recem-nascida os votos de teria Americana sito à Rua'

di 10 ' .

"
.-.. . :Im; , peças com

- ótima .

tuna vida longa' para .ale- Saldanha Marinho n. 13,. 1
-

ôd
'

d I
M h d

insta acoes, to a taquea a..Edifício ac a o. Tratar �

I:'0 local com o sr. Umberto C?ave no .ri. ,189 a tratar
IMachado, o qual explicará com Genesio " Cunha ao,

Encontra-se nesta Capi-]. c motivo da venda. José Mendes n. 68.

As 5 e 8hs.
\

Mac DONALD -CAREYNASCIMENTO:

"Dr. Carlos Corrêia", nesta
Capital, acha-se em festas o

US?�.M;a
As. 8hs.

Gordon Mac RAE - Vir-
ginia GIBSON em:

'l"RES CADETES ÉM
,APUROS

)i;da de seus Genitores.
No pr.ograma:

Esporte na Téla. Nao.

VIAJANTES:

rr.ês, das 9 às 12 horas e das
15 às i8 Mras. Praça'15 de'

I

AVISO I, Nopl-ograma:,
. I

Cine jornal. Nac.

A professora
-

ALBERTI- Preço,>: 7,60 - 3,50,
I •

NA f\lz saber às interessa-
I

,_ _

-

da, na,;aula, de Ballet, qu: f1t)f;iJIrJI �

as matnculas devem ser feI-: .!ItI�t_r'l�1IíI
tas nos dias 20, 22 e 23 dêste

.

As 8hs.
'Johnny Mac BROWN

....

.I
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Q,·'�qu.àtrQ com" aidJsta:8' dual. snveira�Y�lela, �onVDcada
,

. d"�
.

.

. ,.
.

. , t .
.

. para as ehmmatonas
C,OnYDe�a· optara lJre.fl-res,en I,f o

.

� nacional, motivos imperio-

pais noSuiam' ,�ieaA'Q· ���:�:onr:�;�::::�!n!; �:;:�f�::�::,::l:b:::
I cional "performance" do I rnenauenses Edgar Germer

Foi das mais eletrizantes ra defender as côres auri- posteriormente na Lagôa
I "double-scull"

do Clube e Heinz Steimann que se

a vitória alcançada no pá-
.

verdes do nosso país na Rodrigo de Freitas, no Rio.
I Náutico Francisco Marti-

I
houveram a contento,

reo inicial do Campeonato .nonumental disputa. I Tanto Iguatemy como
I
nelli, constituido pelos, vi- Agora, com vistas ao Sul-

Brasileiro. de Remo pelo Ao que soubemos a con-I Hamilton, Chicão, Edson e

I ce-campeões
sulanrericanos americano que será reali-

out-rigger a 4 remo, com v;;Cação do, elementos aCi-, Sadi não escondem a ,a'i'-, Manoel Silveira e Walmor zado em maio do corrente a-

patrão de Santa Catarina, .na já foi dada á Federação _fação em virem a represen-l Vilela?
'.

no, o Conselho Técnico de
constituído pelos' remado- Aquática de Santa Catari�: tal' mais uma' vez as cores lO-desempenho dos

.

dois Remo da C.RD. mui acer-
res do Aldo Luz, Hamilton la, devendo por estes dias nacionais, razão porque; he rculeos "rowers" não po- tadamente convocou o "dou-

serem iniciados os ensaios, � irão treinar e� lutar como
I
dia ter sido melhor. De ble" martinelino para dís-.

'nícíalmente aqui sob a.s ar-I nunc� pela' glória �e Santa ponta a ponta venceram a putar uma ellmínatórta com

dens de Adolfo Cordeiro e Catarina e do Brasil, I prova, com uma vantagem os cariocas e gauchos, a-

de sete barcos para o se- _ fim de apurar o represen-
............................................ : gundo colocado. Walmor Vilela tante brasileiro . na prova

·U R U' BUS E. R V� ,A. N D O' Convocado o "double-
. scuIl" para representar o nosso Estado no certame

I

- O Avaí vencendo o Carlos Renaux, teria venci- porto f:al1tos Dumont, rece- gura na excursão à Eu;' -

do, por tabela, os gauchos e os paranaenses? I h�!,r1c a deiegação do Ola- pa. Olavo foi o único [o
[ ria, :rlle regressou de longa gador cr» tundido. O resil-

X

x

x I excursão pelo sul 90 país. lndo financeiro da excur-são
O Centro de Irradiação

. ,.Os bai u i, jogando 19 vezes foi de 250 mil cruzeiros li- M 1 "A L"- enta
.

mor e uz realiza
-O Fluminense não vai passear na Europa. E faz venceram 17 empatando l quldos. . sessões Esotéricas, todas as se-

muito bem. Se em Montevidéu já lhe quebraram a car-I' gundas feiras, às 20,30 à rua

tola, voltaria de tanga do Velho Mundo. Cem o Casti- ..-o--.c�).....o�(�).-..<>.-.<�).-.: Conselheiro Mafra, 33 _ 20
lho Leeeite, sem Dídí, sem Pinheiro e sem os seus I andar.No "Individual" por pontos, com 280 bólas [ogadas, BANDEIRINHAS o tricolor voltaria da excursão como ,_

e' l ENTRADA FRANCA-'ficou sendo a seguinte-a classificação dos bolonistas: A ' 1 18 2' ---�-----

e
III '.

.

....
,

.

1 - Cantidio com 2.tU4 - 2 - Eurico com 2.002
o nosso vai vo tau ... com x...

R'·'-.et.�",�'M'�-�G:�-/4--'A-5.'1-.3 Egon com 1.998 - 4 Paulo com 1968 - 5 Ivo com
x G-

1.967 - 6 -'- Vado com 1.867 - 7 - Zigomar com 1.851
x x

,
- 8 __; Mô� com 1.830 - 9 - Dôa com 1.808,�. 10.,- 5 �

, 'Dante com 1.802 7- 11 - Haroldo, com 1.673 - 12· .; Bom dia "SEU" Pereira. O .sr. está passando 'Y'

9 IA.--:::.l,�..'. __(_Í""\_�.
/'-' ���Moacir com 1.598 -,13 - Salvador com 1.551·'pontos. bem? Eu vou bem, obrigado. ., I

• -.J ('.
,

No "Individual" por média classificou em primeiro xxx

lugar Camilli com 7,35 - seguido de Cantidio com 7,19
- Eurico com 7,15 - Egon com 7,13 :_ Ivo e Paulo com

7,02 -:- Valdemiro com 6,98 - Braulio com 6,90 _:._ 'os
valdo' com 6,85.- Vado com 6,66. '- Zigomar com 6,61'
- Henrique com 6,57 --: Môa com 6,53.

,
iPor desafio entre os diversos bolonistas ficou assen- '

'tada uma partida, '�a qual tomarão parte os 'e!ementos Ido �rio Fantasm� e·3 Mo�q�eteirós o�ntra .w���eleção Encerrãdo o Campeonato
-

que para spde do próximo . a: ..�" tr:... Lo.

do" restantes. Tl'loS em dIsputa de uma ·c1.';r'r'as'cada 'd l' '1 'b 1 ' l' d"
!II _-.

�- Tr:itar em !taJ'aí ro lad3,., ,I '. .,
u..l.t" 2Eta ua f:!e, Vo eI o �1\1 certaIne nLe sera rea Iza o· _ _ ;=;...... ar -_"

, Co

acompanhado das respectIvas "cerveJas"
'

_

""" - j � e h__ de tcJ"4.n�
eO
....m -.- ...;. � I .:lo Ccrtório (�() Registro Ci·• '

I .Joii1VilIe .. teve lúgar, á noi- nos. dias ;' .; 4 de julho pr{'- � seUl nna
d deoe nu

te de ,L,'ningo, na sede d� ximo. � �41S1
do \:,u\ic\o a cs 'ter. CO"';' .

l v:J (, m .0 pl'opietário.
�. \iYfC, \onte de onde VOo

,", �id �""'I
Sociedade Ginástica de J�I- () Cün�l'{ �so foi pr�slli-. %Wd recanto ...,�-"".,.,. ."\ ',.' '1\'"

,pra -iI$.
,

dá"e\ CO'" ..
_' ",'

'inville, o r'especÍlvo CO'.l- do p0)O ti•. Osmar CU'1:'1à.
.' .. , I'OV4$ en�v erá (áci\ e 09'6

tOf
,,�.'

'

gl'esso, Éi{?ando decidido él maioraI ,1a Federação k A- \..:, '

!

.......
���o d: �m"POSS6MntemoS'UM--escoll:u J.u cidade, de Bm", ticà Cataru'ense. _.
UJ'I

JU
ra antiga, medindo 1,53m.

r x 0,65m.
, 'H O R S li - Vêr e tratar à r.ua Fer-

SE·A •

��tm- �e 2,5 à 22 H.P. nando Machado n. 40.

{.r-"

remo nacional nesse tipo de

Cordeiro, Francisco Schmí

clt, Edson Westphal e Sadí

Derber, sob a batuta 'de

Moacir Iguatemy da Sil-.

Ye�J'a, :que, .désta forma con

servaram a hegemônia do
..

l-arco. .

Como o certame nacionall': ,_, ' ..

serviu .como teste para a" O prôa Sadí Berber
constituição das guarnições I. .

.

que representarão o.Brasil Conselho Técnico de Remo

no Sulamericano de maio I da C.B.D. resolveu convo

próximo' em São Paulo, o car a valente guarnição pa-

� .'
,

•• ,.It , .
�

" ...,

�
'.

• •

�

�

I

ENCERRADO O TORNEIO "SALVADOR",
SAINDO VENCEDOR o TRIO FANTASMA

. .

- CANTIDIO, O CAMUEÃO INDIVIDUAL

Sob as vistas-de numerosa torcida e aficionados do
esporte que' vem ganhando grande terreno em nosso Es

tado, principalmente nesta capital, encerrou-se jerça
feira a noite, nas canchas da Sociedade' Carhàvalesca
Granadeiros da Ilha o Torneio "Salvador", o qual foi
disputadíssimo entre os diversos Trios inscritos.

Terminando o Torneio, ficou sendo a seguinte a

classificação dos Trios:
.

1 - Trio Fantasma com 23 vitórias e 5 derrotas
2 - Trio 3 Mosqueteiros com 20 vitórias e 8 der.
3 - Trio dé Ouro com 17 vitórias e 11 derrotas
4 - Trio 2 Azes e 1 Coringa' com 16 vitórias e 12

derrotas
5 - Trio Seguro g,Trio da Ilha com 12 vitória e };3
6 - Trio Caveira com 10 vitórias e 18 derrotas
7 - Trio Caçula com 3 vitórias e 25 derrotas

FEDERAC40 AQUATICA DE SANTA
CATARINA,

'

Convocação
De acôrdo com o artigo 8 paragrafo único do E:;ta

tutos, fica convocado, para dia 19 às 20 horas, ou mei'i
hora após a primeira' convocação com qualquer núme
ro, o Conselho Superior da Federação Aquática de San
ta Catarina, na sede do Conselho Regional de Despor
tos, a fim de que se proceda a eleição para Presidente
e Vice.

Florianópolis, 15 de Fevereiro, de 1954

IPIRANGA 5 X MIRIM 1
Num cotejo dos mais interessantes preliaram do

mingo a tarde no gramado da<. vila Operária 'as equipes
do Ipiranga F.C. e Mirim F.C. que acusou um resultado'
favorável aú,:; Ipiranguistas pela contagem de 5x1.

Marcaram para o vencedor Rodrigues 2, Góia 2 e

João; enquanto Nei assinalou o tento de honra .dos ven ..

ci30s.
O esquadrão Ipiranguista alinhou:

Dils,on, Paulista, Sarapião, Osni, Ildefon:so! __�lcer,
João, Jaime, R.oflI'igue�, Alcino e- G6ía

,.

a,do

SAUL TERIA SIDO CONVIDADO
ACOMPANHA O OLARIA,A' EUROPA

ZE' DO MENGO

- DOUTOR MILTON, o sr. sabe que qual'
o maior FURO ESPORTIVO deste ano? Pois eu sei. O

I
técnico Flávio' Costa, embora no México, deixou gente i
encarregada de contratar os jogadores que êle acha in- I" t

.'_

, C di h
.' _

f lt FI"
I \.. cns a que, por ocasrao legação olariense na sua

dispensaveis ao Vasco. orno melro nao a a, .

avlO
. .

exigiu os seguintes jogadores: Quadro A - Castilho, ' da peleja entr,e Olaría . e longa excursão pelos gra-

Gerson, Santos, Djalma Santos, Brandãozinho, Déqui- Avaí, aqui realizado, o téc- mados do Velho, Mundo, a

nha, Julinho, Didi, Baltazar, Humberto e Rodrigues; I
nico do conjunto barrrí, partir de 14 de março pró

quadro B - .Veludo, Mauro, Pinhei�o, P�ulinho, Salv�- : impressionado com a mag- ximc.
dor Bauer, Maurinho, Rubens, Indio, Pinga e Escurí-

'f
-

dnho. Se ainda não der certo com esses plantel, Flávio IIi ica atuação o extrema

pedirá para todos os jogos do Vasco mais o seguinte: os C3P!lOtO Saul, teria. envia- Por estes dias entrare

.BANDEIRINHAS do Fluminense e o NOTA'VEL ár- do ao veterano atacante da, mos em contato com o

'bitro Etzel. o sr. não acha quê desta vez o Vasco con- [ sc le ção catarínense um con-l'lJa:ver avaiano, procurandoseguirá boa colocação no campeonato... vite para acompanhar a de- a confirmação da notícia._

'.

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

,_ O Botafogo tomou UM. ITA DO NORTE e foi
I
GANHOU 250 'MIL. CRUZE!ROS LIQUI-

empatar com-o Remo, de Belém. Esse tal de Remo de- "
. - DOS NO SUL O OLARIA

via vil' até a nossa Capital para ver uma coisa. Por que
nós" de REMO, não respeitamos ninguem ... RIO, 18 (V. A) - Inú- duas. Fa'zndo à reportagon

'eu treinador afirmou qic
o quadro ertá bem entro ;a-

, do, pcden-ío fazer boa fi-

nerc s torcedores, incluin

.do-se dirigentes do clube,
esti "eram 2a feira no Aero

x

x x

_. POF hoje chega.

BRUSQUE, SE'DE DO PRÓXIMO
ESTADUAL DE VOLEIBOL

Comercio - Transportei
Rua Joio Pinto. 9 FpoUI

EUROPA X AMÉRiCA DO SUL
ZURIQUE, 17 (U. P.) -, O secretário da entidade

Kurt Gazmann, secretá:-io mundial eonfirmou,. de..;:a
da Federac::ão IntrenacionélJ forma a declara�ão fei'";i
de Futebol Association (FI-' por Armando lYIunoz,' e1'1

I .

FA) disse, que "nada sabi'l" i Madri.

sôbre a propalada recusa I '

.

das federações de futenol Munoz é o representante
latino-a.meriNmas, para que "':opanhol ante a FIFA.

!:eus j�gi\Ç1;_\res participem Nota da -,:edação - P.�h
no "match." Eur.opa-Améri- noticiário aos jornais dr;;

cá', programado para 6 de Rio sabemos que as Conf... -

junho prÓXImo, em Ma�I:. derações' do Brasil e (lO

,"No que" respeita à .'1"1- Uruguai são contrárias a

EA - disse Gasmann ___: I) CEssão de seus jogadot'.'s
)Ô?O .se realiz.ará .tal c�.m) J ,para formªr�!!l na . selElç,10
{estÉ. assina!ado:;;: .;:". ' sulamericar,a,

Distribuidor

c. RAMOS S/A

Sociedade Ca,'a rinense
de Belas .t\rfes

De ordem do Sr. Presidente, convoco os Srs. 'asso

ciados para a re4nião a realizar-se dia 13 às 16 horas no

�alao do Clube 15 de Novembro, afim de tratar de as-

sunt.os do interêsse da S.ociedade. . .

Moacy:l; Coelho - SecretárIOBorges
��.

V0"

de barcos desse tipo.
Ao que parece Silveira e.

Vilela atenderão á C,E.D. e
_

não resta dúvida que com

um treinamento adequado
farão explendida figura nas
eliminatórias.

Portanto, aos exercícios,
remadores!

._----<>- ......

Chevrole'l-1953
Chevrolet 1953, com 3.000

Kn .s. orígína.s faixa bran
ca, Cápa aZ',11 claro, mecâ-

nico.

_

Vendo pcll melhor, ofer
la i:a�e: Cd 315.000,00 o..i

Vende-se
Fino espelho com moldu-

Atenção'
.

Casa de família, aluga-se
quarto com café pela ma

nhã a rua Conselheiro Ma
fra n. 93

Vende.-,se·
UM JEt�i 'Ji, NOVO

Vende-se um Jeep (n0- .L$

vo) lilodêlo J 953, com 8.0ü!l
I -

qui]fJmetros
Tl'f. tar à R, a Felip� Sch-

219 - Nesta.
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Clube Allético Calarinlnse I
A Diretoria do Clube Atlétiçp Catarinense tem

'

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

parecer às Soirées carnavalescas que fará realizar,
em sua Sede Social na Ponta do Leal, nos dias e ho-.
ras abaixo discriminados:

Dia ,20 Fevereiro - Soirée pró-carnavalesca -

RIO, (Agência Nacional) 110
- Belo Horizonte, tare- o'utras obras de / enver- I�ício às 22,00horas.' ;, "_

- O Departamento Nacio- fa que ficou do DER es- 'I g,adura foram realizadas pe- Dia 28 Fevereiro - Soirée Carnavalesca, Iní-
,

'

�
no ramo.

nal de Estradas de Roda- II tadual, enquanto a entida- 10 D.N.E.R. no curso do cio às 22,00 horas,
-,

'

st'�
,

..,.MS'
,

'I f 1 � .,.��A "S A tratar com M. ·C. da
gern, dando execução ao 'de nacional construirá o ano passado, cabendo ainda Dia t;. arço - orree n anti (destinada ex- � , _.V, '-l

'I clusivamente jaos menores, até 14 anos,' inclusive]
,

1-Silva, arua Durval Melq.
plano traçado pelo 'Govêr- trecho Extrema-Rio Ver-. uma referência' aos viadu- das 15,00 às 18,00 horas." "'Iho� de Seui'a 36 (Chacara

.

do
no no capítulo concernente de, Rio .Verde - Itaguara' tos construidos sobre a Es- N. B. - As mesas, ao preço de Cr$ 30,00, por .... � Es Espanha).
á melhoria de nosso siste- e Itaguara - Belim. Os � trada de Ferro Leopoldina, soirée, deverão ser reservadas na Séd'é do Clube,
ma de comunicações, "reali- 586 quilometros totais des-I com 345 metros de exten- pelos interessados.

.

d b d d
"

Qualquer pessôa, extranha ao Quad:r.o 'Social
,zou no ano e 1953 oras sa ligação,. consi era a são e novas pontes sobre o -

' ,

I convidada pelo Sócio, deverá pagar a taxa de
de grande envergadura, si-

I complementar
da rodovia rio Iguaçú, de 85.56 me- Cr$ 50,00, por Soirée.

,
tuando-se entre as de maior

I
Presidente Dutra serão en- tros. Em Porto Cemitério , Haverá condução para a Séde, tanto na ida,

'importância o trecho da, tregues: ao trafego, segundo foi levantada uma ponte como para a volta.
'

rodovia -Curitiba-Lajes, do Ii os planos do D.N.E.R., em com 640 metros de exten- O horário da referida condução será anunciado
pela imprensa escrita e falada da Capital.

I
ellr�nhol, que nõo 161 tomp�m,

qual resultou a ligação com fins' de 1955. são.
I por6m, com OI clhos t)UmOn.pI"

Porto Alegre. I cuJa' dellc,pdeza exige e)Camel

De 1950 a esta parte fo-: "

,

�e·as·mtrRa�dOa�s�;!dl;eUiqI�lo�d;la:g;e�ln�r,��el�e� i �II)J I�i41I,il.Hh1 (.,0_UVOres, �Ik :::::;��E :�;�:::t�
I ElR.4.)

dade c";ua.- FI'ara uso ,conllon,-" "tu' troca por carro de me-

vando-se em consequência
,o (O REGULADOR VI ".' ,,o

,
• I' , "'->"

1
,

, , "
A .Qlb�r e"i�r'- .ore. Rm Stockler d,e Souza Ai leglllma,' 16m, a marca

_
d; ,:

nor va ar.

a 7.955 qmlometIos de ex-
ALIVIA, AS' CóLICAS UTERJ.N.\�

I
IK
-'" Rua - José do Vale Pe-

'X" �aranlla ck gravada na m�rgem,
tensão a rede rodoviária.

�'i.'
q"'prega-se com vanta"'''$ pau II - DELEGAÇIA NA cobrindo uma ou outra pe-

'

'-...' ',:eira ,;/,0, próximo' ao "Go-

I
'r........ procur..ali noe C'ala.' d. o

cuja conservação .aquele cJ' combater a. Florel BraDCM, :CóU- PALHOÇA ça inédita que logo. div,ul- I' queircs Praia Clube".
'

• ,'� ,.. t II de II!;O cldaSle,
Departamento superinten- AVO 4.)-" cas Uterinas, .enl .....ea,.� ap, I o

gamos, para que assim pas-
de. i �'��

parto, e Dores nOI ovArlol. Pobre de história é a Po- sem a fazer parte do pa- c A 5 ANum rápido balanço das I,L ��l__
I poderoao calmante e Repla-, lícia Militar catarinense! � trimôn io .públíco. Assim,

'

,-

I
r - l):,.;t do!' por excelência.

atividades do D,N.E.R. ve- h�,,'5i1J, ,0::.4 FLUXO SEDATINA. peJal a"a. t,;v., Já o dissemos, e é um fato!: um dia, em mãos habeis, Vende-se uma casa à rua
"rífíca-se que de 1951 a 1953 V,� 1! ;;,tI. -,ronda eficacia- é receitada p' Mais de dois terços da sua serão convenientemente 'la- General Bittencourt nr. 67,

,

foram empregados em no-! te:; F(lH���l M.Al médico. Ilustres. vida passada estão perdí-: pídadas e livre das impu- nesta capital.
vas construções cerca de I FLUXO SEDATINA encontre....... " dos, Claro está que' deve resas que a obscurecem,

toda parte.
três bilhões de cruzeiros, ter sido autora de nobres transformadas em valiosas

verba superior á que foi feitos e servido 'também, joias de um rico patrimô- BAUSCH 6- tOMB
dispendida durante os cin-

Prelel·lu,ra Mu'n l·cl·pal em consequência de suas nio histórico.-

co anos anteriores. Po�' ou- !
, '

funções, como humilhante x x x x

tra parte, no orçamento de i instrumento de opressão. Segundo o registro his-
1954 está consignada para _ Ações gloriosas ou lamen- tórico da Polícia Militar, a

o Fundo Rodoviário Na-
I de São' José táveis erros, seja o que for, Milícia atravessou o p�ioó

cional a verba de Cr$ devemos estudá-los e ana- meiro ano do século' 1901,
78,0.000.OOQ.,00 destinada a EDITAL DE CONCORR:E:NCIA PÚBLICA N. 1 lisá-Ios, para que o' passa- sem outro comentário que �"C': A�VARO TOLEN'PINO ,DE i30ÚZÁ'

' , r

construções, 'de melhora- do seja lição, exemplo e a -"lei de fixação" daquele \,-, I,' -: .,

mentos, obras de arte e Reconstruçiio do prédio do Teatro Mun�ipat estímulo, e' base segura ano. Mas nós que andámos Vva. ALVARO TOLENTINO DE SOUZA e famí-
De ordem do cidadão Prefeito Municipal, façopú-, lia convidam os parentes e pessoas amigas para a Missa

1 d 15 di para que possamos levar a lançando olhos.curiosos em
blico a quem interessar possa, que pe o prazo e las,

. ,de 3° -mês que e� intenção à alma de seu inesquecível
a contar desta data, acha-se aberta concorrência pública polícia a uma situação de velhos papeis, encontramos espôso, -pai, sogro e avô, farão celebrar 'no dia 2�i se-
para reconstrução do prédio do Teatro Municipal desta dignidade que só será con- a ORDEM DO DIA N. 28 I gunda feira, às 7 horas, na Igreja de São Fra�cisco.
cidade. /

" quistadá 'quando conquis- DE 2-2-1901 um ELOGIO;!,
os inter,essados poderão ,examinar ,a planta para a d

- ,/---.--------
a estiver a silií liberoade. por haverem se portado

r
'

relerida reconstrução, nesta Prefeitura, diáriamente das
Além do trecho Curitiba Livre de quaisquer 'influ- bem, os componentes de

Ag d' te, M"I'ssa� às 13horas., ra eClmen OLajes - cuja , construção Deverão apresentar suas propostas na' Secretaria ências estranhas à' sua fina- uma expedição feita na Pa-
,

abrangeu importantes 0- desta Prefeitura, em duas vias devidament� seladas, sem lidade. Integrada totalmen- lhoça, afim de lá reprimir f A família de MANOEL às _pessoas que dirigiram
bràs; de ade, com ,'várias

I
rasuras ,e emendas, em .envelope. fechad�, até .à� 12 ho- te na sua missão. Institui- uma tentativa de sedição. FREDERICO DA SILVA cartões; flôres e telegramas,

d
.

d 10'0 ras do dia 18 de fevereIro, depols de felto preVlamente

Ipontes e mals e me- , .
.

d d (C $ 200) ção do povo, para servir o O laconismo daquelas OR- vem, pelo presente, agrade- quando do falecimento.
.

' : _ um deposlto da quan�Ia e uzentos r: ,00 cru-

tl�os, �adutos e passagens zeiros, para garantia da assinatura do contrato. povo, garantindo a ordem DENS DO DIA não nos cer ao dr. Antônio Dib Mus':

superiores "'- o' D.N.E.R. Deverão ainda apresentar quitação com as Fazendas pública, e alheia aos inte.: p€l'riütiu esclarecer qual a si� ao sr. Provedor da Ir

executou melhoramentos de Estadual e Municipal. resses de partidos políticos, sedição, quem a promoveu mandade do S. J. dos-Pas

relevo, destacando-se en- As propostas serão abertas às 10 horas do, dia 19, no seitas religiosas ou organi- e nem como se dessenro- sos, às Irmãs Superioras e

Gabinete do Si". Prefeito com a presença dos propone[\tes
tre as' obras de m:-te de zações econômicas. lou a ação policial, mas ser- demais Irmãs Enfermeiras,

que quiserem assistir.
A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar tôdas Temos, no passado, quan- ve de lembrete, um alerta o carinhoso tratamento dis-

as propostas apresentadas, uma vez que as mesmas não do precàríssimas eram as de que o ANO UM do a

satisfaçam os seus interêsses.
o

condições dos servidores tual século, não passou as
Do que para que chegue ao conhecimento de todos,

lavrei êste, que será afixado- à porta da Prefeitura e pu-
'desta Milícia, muitos exem-

b1:( ado no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "O Es-' pIos d.ignificantes; por isso,
lado", de Florianópolis. esforçamo-nos para divul

Secretaria da" PreJeitura Municipal de São José, 5 gá-Ios, trazendo ataria,
de f('vereiro de 1954. '

HENRIQUE BASTOS _ Se,cret�rio. sempre que possível, as pe-
rolas esparças que nas pro-
fundesas estão sepultadas.

--,--._.�--- --,
o

.'
_

A Expansão.
da Rêde Rodoviária - Nacional

pavimentações.

AS 'PRICIPAIS OBRAS

EXECUTADAS PELO D.

N. E. R.

maior parte a ponte sobre

o rio Paraiba, em Além

Paraíba, com 435.50 me-

. tros de extensão, no trecho sim em brancas nuvens,
como faz supor a hist6ria
oficial da Milícia. Houve

I'
uma expedição de tropa po-

licial, uma dessas sempre

penosas e esquecidas "DE

LIGENCIAS", que nem

da rodovia Rio Bahia, que

corta aquela localidade.
Entre Porto Alegre e Ja-

guarão, em colaboração
,

com' o DAER do Rio Gran-

de do Sul,' a rodovia' cuja _

construção foi atacada em

1947 já tem mais de 50%
de sua extensão concluidos,
estandQ nesse trecho uma

ponte de 680 metros, _sobre
o rio Camacuan, Nessas 0-

- '

bras, até 1953, foram in-

vertidos mais de cem mi

Iões de cruzeiros do Fun

do Rodoviário Nacional.
A importante rodovia'

Ponta Grossa-Foz do Igua
çú, que entre outras fina

lidades será de valor es=-

Vende�se ,sempre, como nêsse caso,
tem a cQmpens�ção do
ELOGIO que ar perpetúa
para a posterid�de.'

Pioneiro ele é, incontes

tável, no desenvolvimento
e progresso da terra,barri

ga verde, terra que ele "o

polícia", mal vesticl(), mal

armado, mal pago, mal am
parado, desbravou e

Vende-se ótima residência com área 200m2 re

ccm-construída, acabamento de luxo, situada à rua

Feueira Lima, com as seguirites peças:
Siving, sala de jantar" copa,' cozinha elétrica,

escritório, toilette, abrigo para automóvel; quatro
dormitórios,/quarto de banho colorido, dêpendências
de empregada e outras dept!ndências.

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

mau, varando-a, a pé,
tO,dos os quadrantes.,

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

do-'
F I fem 'lqU,.II' .� serl

Foi Ilnbo Orel181ldo-
assim que êsse meio nôma- ($11' )v•• ra,
de garantiu aos estáveis a

segurança e estabilidade

para que eles na terra se

estabelecessem e estabili
zados ficassem, levantando

os "pulsos't, sen1entes de

freguesias e vilas, cidades 5[(i, no pôrto, maritimo de
de hoje.
Que o "o polícia" arris

cando a vida e sacrificando
toda a comodidade, comba
te o indio bravio, o bando-,
leiro ousado, o aventurei

ro sem lei e toda sorte de
infratores antigos e moder
nos, não há do que duvi
dar..Onde, pbrélU, os re-

Terrenos na Vila Florida CASA
tratégico militar, teve seus

�el'viços de terraplenagem
praticamente concluidos em

195 3e ainda este ano será

entregue a0 tráfego, Sua

ex-tel}são é de 580 quilo
metras, o que é , bastante

para avaliar-se o ,que ,sua

construção representará pa

ra a 'economia' nacional,
quando incorporada á nos-

(Estreito)
/,Iuga- uma de alvenalJ.'l

�ita fi rua 14 de Julho n.,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

l'�strdto, com uma sc.ia de
vifo,;ta, sala de,jàntar, varan
::la, 'ampla co�iriha, eh,is

Oportur:iclade especial para aquisição, com granâe
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nns PROXIMIDADl!;S DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.- ,

quu!·tos e um quarto' p':H,'}
empregada no sótão, -sanitá-
ria (ompleta colU chuveir.o,
1;1Çi):) e luz cml" abundârlCia,
A tratar no mesmo 10!!a1.

sa rede rodoviária. OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
Nl\O PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA

OBRA
-

COMPLEMENTA- GENS.

RES Peça hoje mesmo' infurmações a
DO D. N. E. R.

Vende-segistros?
Enquanto cochilam os Vel)de-se 4rna sala de

histodadores barrigas ver- Jantar de Imbuia, com pou

des, nós, humildes colecio- eo uso.

nadores dos olvidados fei-1 Vê, e trat�r ,a Avenida
tos milicianos, vamos des- Hercílio Lu� n. 190 '

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
Em fins de 1955 deverá Ll'DA. (SUBEAL)

estar concluido o trecho Ipaulista da r0do;yt� S�, au" -Esei-it6rio: Edifício �ãu Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Vende-••
'Uma bem montada Vi-

draçaria para colocação 'de

vidros em automovel, cons
truções e tampões 'de mesa,

.com operario especialisado

'-olvo - Os olho. dêste mo·

lusco possue,ll- retina, crista
lino • córne" como o', do

'hoinem, e .Si,ão situados dOI
íadol da cabeça.

'

do com' economísador "Ru

plex". Cr$ 180.00Ó,oo. Acei-

"No relno..hnlmal nO multai olhol

,CA,OII.LAC
Vende�se
Enl( ótimo estado, Pneus

novos faixa branca, 4 por

.tas, rádio original, Equipa-

Fabricada. na IralU por

Tratar com o proprietá
rio à Rua Felippe Schmidt,
nr.48.

----------------------------�-------------

t '. Missa d.e· 3� mês

Aproveita o ensejo para
convidar a todas as pessoas
amigas à assistirem a missa
de 7° dW, que será rezada
às 8 horas, ná Igreja do Se
nhor Bom Jesus dos Passos,
pelo que, antecipadamente,
limitá agradece.

pensado por ocasião da en

fermidade de seu saudoso

Chefe, bem como agradece

pi'" �. eOJ

�.·,�.,�t,,III' l' .�
','

' '4
- �

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

Expres!\o fie riaDópo Ils
de

/

/"

ANDRADE & KOERICH ..

Transporte de cargas em geral entre FI01:iâ-»'Õpblis,
C�tritiba e São Paulo t'

Com vial�ens diretas e permanentes'"
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafm, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegi'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
�1venida 7 de Setembro 332Ó/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
E�d. TeJegr.: SANTIDRA

AgênCia: ._ SÃO FAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

/

-o-

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido mOMAR
End. T.·legr.: SANDRADE

'

(Agências no Rio de .Ta'l1,eiro e em Belo HOl'izcnte com

tráfego mút'uo ati São Paulo com a Empl'êsa de Trans
port�s Minas Gerais S;A.)

..

,/
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Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 1954
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1954
,�é O ano que marca o 30° aniversário da ativi dade comercial em Flor,ànópolis da firma

proprietária de A MODELAR, e como iníeiedas comemorações que serão

diversas, está sendo realizada

I_ .:"'
"

l'

.Com " OS· seguintes élesco.ntos:
, -..

.
�

), ,- .. '" _.,
J.- _ ..

r

10·,. 'em maillots -- .sherts 2_ calções '!'- camisas -- calças sport -- ternos de, verão ..

em todos os lindíssimos vestidos de algodão, linho e seda.
/,

rio magnifico estoque de blusas e sáias .de aI godão, orgaódí� linho, seda, rendar etc•

20 L em todos os maravilhosos tailleurs de linho ou lonite.

, f

em tôdas as sedas lisas e estampadas. Esse des conto formidável representa fielmente
a deci são de acabar definitivamente com a seccão de sedas.

'

"

.

�
f

DElo A 30 DE MARÇO:

Venda excepcional de 500 conjuntos de col-
, ',' j', '

chõe�'e:travesseir.os DIVINO com 10ro de des-

conto �ô.hl"e a talJe1'a ou em 10 mensalidades

com a entrada' inicial de apenas 50,001

.

DE IODE ABRIL A 30 DE JULHO:
-

_.

'.
'.

A mais gigantesca venda especial por preços
aproximadosdo custo nas fábricas, DE TO-

,

DAS AS M�RCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE�, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA
DAS.

./

/
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Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 1954
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o ESTADO'

Maternld�e Dr. Carlos:llUluérito Radiofônjco
.

Correa· 80a fepercossÀo teve
Iniciativa dà «Aclte�)

. (Matrícula ge- ATACADO PELA DE-
tal I

14 JUN 54 FESA ANTIAE'REA
ALBANESA

OBSERVAÇÃO� Qual-
In ar. qu= r esclarecimento a res- um aparelho "Dakota", da

Entre 3 e 8 MAl 54 peito será prestado no Quar- base de Lapissa, que deveria

Publicação na imprensa ma- Iel General da Infantaria lançar de para-quedas víve

tutina da Capital Federal da Dívisionária ba., à. Av. Her-
-

res sôbre as aldeias de Mon

rp)élç'ão (h:, candidatos íns- cílio Luz; 13',', te Grammos isoladas Pela
neve, sobrevoara por enga-
no o território albanês no

dia 13 do cor�ente, sendo
atacado pelas baterias anti

etéreas albanesas. O ajudan
te de pilôto do avião grego
foi ferido levemente.

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetl'ícia Ginecologia. Cirurgia
Completa assistência à gravidês e ao parto, trata

mento clínicos e operações de senhoras, com hospltali
saçâo em apartamentos' de luxo e .quartos de la e 2a
classe.

MODERNA bP_'\RELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões,

.

estomago; intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERQ-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI"
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia)"

Gabinete de físioterapia, disponde de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenro, metabolismo basal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
turos.

<,

.,
COMPLETOS SERVIÇOS ,DE LABORATÓRIO

(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia.
BANCcJ'DE SANGUE E SERVIÇO DE .{\.NESTE-

SIA POR GASES (Foreggcr);
',.' .

"

O Gb.BINETE DE RA:OS X E O LABORATóRIO
ATENDEM AOS 'PACIENTES EXTERNOS, NO PE

RlODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 -horél�.
------�-------------_.

Academia
das- Agulhes Negras

'CALENDARIO DO PRÓ-I critos e'"'comunicação indivif
XIMO CONCURSO DE dual

ADMISSÃO" 17 lVIAI 54 - Apresenta-
ção dos candidatos na

15 MAR 54 - Início do ANL!\N, Impreter-ivelmente.
r2cebimento, pela Secção De 20 a 27 MAl 54 -

Técnica do Gabinete do Di- Fx',me Intelectual.

reter do Ensino da Acade- ;.28 e 29 MAl 54 -,- Exa-.

"ia Militar, da documenta- rne :Vrédico.

(;ão de inscrição dos candi- 1° e 2 JUN 54 - Exame
, .

c:atos.

19 ABR 54 - Limite MA
- XIMO, IMPRORUOGA

l::SL, para entrada _do re

qnerirnento e demais doeu
. mentos de inscrição, na Sec-
ção do Gabinete do Diretor
de Ensino da Academia Mi-

(Início do no-

'vo Período Le,
tívo.

ISANCO
deGRfl)lTO POPULAR

I� AGRíCOLA I I,

'Rv.,a /V� 16 .... I

f'LORlANÓ�OI..IS - 516.. e�rc.\rI�6. ..
'

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
ESREITO - FLORIANO'POLIS '

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

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

'LOTES E TERRENOS A' VENDA:
Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá

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

tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Çatarina.
Automóvel marca FOR:l 4�- -- 2 portas 110 Hl.P.,

c/ 28,000 Kl. rodado -,- Pneus novos - Máquina perfei
ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter-
rena.

Preco - 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 meiros2. Imóveis: 2 casas, de madeira 1 ,re

sidencial e 1 destinada á instala�ão de Engenho de Fa
rinha ou tafona; possue também; -um estábulo para 12

reses; áreá já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana

na, parte com aipim é" mandióca, amedoim etc. Gado. va
cúm e cavalar ,- 1 parelha de animais novos com �ina
carroça; 14 reSES, sendo 5 vacas l�iteiras, 5 novilha�, 2

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

(Preço de ocasião - Cr$ 150.000,00),
ALUGAM-SE:

.

CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM
,

OU SEM REFEIÇÕES
- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis.

de ônibus de transporte coletivo, camiFlhões de carg�
carga em trânsito ou armazenada etc,

'

ATENÇÃO:. ,/

V. S. deseja comprar, v�nder ou 'alugar: cisas,
terrenos, ponto para casas comerciais, armazéns, loja
ou seu móvel?

Queira dirigir-se _ao Escritório da Imobiliária e

Agenciamênto CANTO, das 8 "às 22 horas, que' será

prontamente atendido, sem compromisso, pelos dirígen
tes dessa Organização� que visa bem servir o distinto

�úbliCQ d� E.an:poli8.
'

.

sidentes em Florianópolis,
r.o sentido de apurar as pre
ferências do público no que

se refere aos programas,

horár-ios, locutores, canto

res ou cantoras, da Rádio

Guarujá.
O público será consultado

airetamente; . 'em sua resi

dência;opinando livremente
f' respeito dos assuntos' ra-I
rlíofônicos.

.

,

Cada pessoa entrevistada
receberá um brinde ofereci
do pela Drogaria e Fariná
cia Catarinense.

O inquérito radiofônico

tr-rá início, na próxima se-I
.1
gunda-feira, sendo que já

I
,

10 próximo sábado a Rádio
GL�a�ujá e-' ° - �atutino' "O

.

Estado" divulgarão o l�o.-p�:
ietim de i9-foX!llaçõ�s, com.
.s resultados parciais' da vo- I

I tacão./\. título de esclarecimen-

tQ vamos citar aqui, os no

mes dok locutores .dav''Maís
'

'F\)'pul�r":"" 'Ri�a1do Celso,
-.

Darcy Costa, Ligia Santos,
Plínio Moreira, Dib 'Che
rem, Aldo Silva, Edgar Bo

i iia?si� dá Silva e Acy Cabral
Teive.

Repercutíu, Iavorávelmen
te, no seio da população da

capital, a notícia segundo a

qual, a Agência de Publici
dade "ACITE", em combi

nação com a Drogaria e

Farmácia Catarinense vai

realizar um inquérito radio

!ênico
.

entre mil pessoas -re-

, Amanhã, divulgaremos os

tomes dos principais I!!_o
�;�amas da ZYJ-7.

P'ooto Comercial
Aluga-se ótima Sala pró-

pria para Loja com 5' por
tas de frente no ponto do
ônibus """- ESTREITO e

,

Sr. Carlos

Gratifica-se

Tratar com·o

ATENAS, 17-(U.P.) -

-da Si1�elra.
Anuncia o estado-maior que

I

a

Lira T. Uluhe ,Vende-se
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1l:S DE

_DE FEVÉREJRO-DE 1954

Um armangem e Bar.
, Ótima freguecia bôa casa

no terreo do Salão Grêmio

21 na Rua Blumenau

ltajaí.
Tratar no mesmo.

Motivo de doença com

.urgencia,
Preço: Cr$ 90.000,00.

«Ó,

\ "

DIA 2r - S'ábaaó -..:..:: Carn��àl .;�É�ile a Fantasia
início 22 horas.

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

A' pessoa qU2 entregar a '. M:!l:S UE MARÇO ,

José Lupercio Lopes, resi- DIA 1°._ Segunda-ferra - Baíleh.Fantasía -

(lente á rua General Bitten- 22 horas.
'

court n. 177, os 91' ....10s len-
DIA 2

tes dê gráu, verdes Crei-
bam que foram perdidos
entre as ruas .Al't:�ta Bit
tencourt e Jose Jacques"
nesta Capital.
Fpolis., 14-2-954

'á ',venda

início

Terça-feira - Baile a Fantásia
,

horas. Editai

��-------------------------------------------

Imobiliária
-

e' Age�cialJ)entG M"'''' •

,

Can.o-I. Â. (;.' /, oveis
,

Por. motivo de transferência de domicilio, vende-se
o seguinte: - Um grupo estofado, com mesa de centro
de embuia e um tapete; uma sala de jantar com 10 pe
ças e um tapete; um quarto de casal; um quarto de sol
teiro completo, e outros móveis avulsos; Também uma

excelente geladeira de q pés, com poucos mêses de uso'

urna enceradeira em- estado de nova; um aparêlho de
) 6dio PHILCO de 7 válvulas; uma bicicleta ,MONARK.
arco 28, em perfeito estado; um fogareiro de duas bôcas.

Vêr e tratar à Avenida Rio Branco n. 9&, das 10 às
12,30 horas, ou das 17 às' 18,36 horas.

'

início 22

___,'--------._:- ---_o _._ .. .-._�-."

REGISTRO DE' IMO'VEIS

Campa,nha .!Nacional de' DA COMARCA DE SÃO
JOSE'

Educandáríos Gratuitos 1." EDITAL -

..

. I Arnoldo Souza, OfICH�1

81nésld 4ntililleta de Barros I �:m�,�:t;e d;ã�";�::�':'�
tado de Santa Catarina, na

ANO LETIVO DE' 1954 1 forma da lei. etc.
INíCIO DAS AULÀS: dia- 4 de março.
MATR'CUL D' 3 . ,

Faz saber aos que ao
I

.

A: las 4 , 24, 25, 26 de fevereiro. Sõ- I ,�
.

mente para maiores de ,14 anos, que tenham ocupações' presente
edital virem, ou

durante o dia. -
"

'elele conhecimento tiverem,
EXAME DE 2a. ÉpocA: Úia� c16 e J7 de fevereiro ou interessar possa que, Ide

, EXAME DE; ADMISSÃO: D�às 18, 19, 22, 23 d� acôrdo com o decreto-lei
fevereiro. .'

/

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1954.
-

<, n. 58 de 10 de dezembro 'de

Luiz S. B. da Trindade 193'7, . regulamento pelo de-

Diretor ereto n. 3.079, de 15 de se

tembro de 1938, "O' Bairro

/

I

Brasil", por seu represen
tante Alencar de Souza
Santos e sua mulher, fêz o

depósito do memorial e de
mais papeis e documentos
relativos a propriedade si

'tuada em Barreiros, nêste

municípío, que' vai ser. ven
dida em lotes, a justações
para efeito de decorridos
'trinta (30) dias da data da
última' publicação no "Diá
rio Oficial do Estado" e no

jornal "O Estado", e na au

sencia de qualquer im

pl�gnação de terceiros ou

dêle Ofício" proceder-se ao

competente registro de que
trato o artigo 2° § 10 daque
le decreto.
Dado e passaC:o nesta ci

dade de São José, aos qua
torze dias do mês de de

�('mbro de mil novecen

tos e cinquenta é três.
A1'noldo Sousa - Oficial.

í
_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



0- "Memorial dos Coronéis" I Príncipe D. Pedro de I
. NA ORDEM DO DIAI O''r'leao'S·' 'e 8rau'anç'a I.

RIO, 18 (V.A.) - o Alto, própriãrnente ,
advertência RIO, 18\ (V.A.) - A pro-, ,

Comendo 'do Exército, na corno modaÜdade de puni- ,I pósito cio "memorial dos CQ- ..__, - --' _

d 'G A 19 de Fevereiro de vembro de 1889 nasceu S Florianópolis, Sexta-feira, ís de Fevereiro de 1954reunião do dia 15, deu por çâo, de modo que se inter- ronéis" o ministro a uer- , , .'
, I "O GI b " . 1913, no Castelo d'Eu e A. Imperial o Principe D.

O
Encerrados os aspectos dis- preta a decisão dó Alto Co- ' ra. 1 o o traz o segum-,

INED IT
'

'I .'

"1 f 'quand,o no exílio por força Pedro de Orleans e Bragan-
"

,:'lP1maes do "memorial dos mando como uma especie te registro: n ormava-se

coronéis", deliberando como
I
Je rer.reensão, sem constar ante-ontem que capitães e do banimento de 15 de No- ça, filho do Príncipe d�

.

'

'I' entes estariaru el b d Grão Pará D. Pedro de AI-divulgamos - escreve o +os assentamentos. Cada tu't'n�enll1teelsneOsr.�:�i�:1 :paOi:r:O: T I'M ••.�

cântara (prímogenlto . da

forta"do o-I-Ivro a-e atas e' d1if\uvospei i ino "O· -Globo" -' um dos coronéis ,isolada- •

•
.

�"
_

b
. I t

'

d' coronéis.' HOJ'e apuramos
z- rinceza D. Izabel, a Re- •

"

'

que todos
_

os se�s su SC�lt�- !ne�l e ou em.grup?,. evera ...

M I I1'03 c;e'VEl'ao ser advertídes] d�,SIm receber a crítica ver- que de todas as guarnições, cJ�entora" e do Principe

Gas-, mentol da U8mara DO c pai
em vn-tude da apresentação "aI que, no entanto, não te- militares do território na-

DAS DUAS, UMA I�O �e Orleans, Conde
BELO HORIZONTE, 18, Recaem suspeitas em 21,'

lia (�ócumento. Acrescenta, �'á quâlquer influência nas, eíonal tem chegado aos pri- ' � d'Eu)-,
. (V. A.) _ Na cidade de paniguados c comparsas de

, ' ,.

d d Um caçador (mentiroso) Quando das solenidades

I Id�'1)( is, o [ornal carioca: promoções futuras, m,erros slgnatallo,s o oCU-,
"

' .' : , São João Evangêlista, foi um dos verea,dores qU,
,�,

,

'f
_

d combinou com um amigo comemorativas do Centena- ,

"Apozar de' todo o sigilo APOIO DOS CAPITÃES mente mam estações e so-
_

,

,

"

A. assaltada a Câmara Muni- desde algum, tempo, vern

E TENENTE,S i líd ríedade"
'

que, tao logo lhe escapasse rio da Independência do
.

1 d: f f d -".&. d '. t' dcom que se vem cercando o .1a. ,

,

, cipa on e oram urta os sorren o agr avamen o c
- uma história exagerada, o Brasil, em 1922, o -Princípe 1" d

.

d .: . I 1 tai
'

,A itassunto, obtivemos confir-' ------------
, c: uvro e atas as reumoes ( oenças -men aIS congem as,P t

-

de
·

oinpanheiro lhe puxasse a .lc Grão Pará com a Real
. ,

' I
.

-

.n ação de tudo quanto tem ar 1 alIO documentos e considerável de cUJO estado se teriam- ;fa do paletó. Numa reu- 8'amília transportou-se' e fi-e:>. ulgado "u Globo" desde quantia em' dinheiro. I aproveitado os inescrupu-

DA DE'RROCA'DA L;lO, louco vara dizer uma xou residência em Petrópo-a ent 'ega do trabalho ao
,

'
'

"

:osbs indivíduos.ias �'UF.s, o caçador largou, l.is, ond.e o Pri.ncipe q.ue. h.0-' I --:.. _minisiro da Guerra. Apenas -

,'d' 4 •

essa: Pois e, quan o VI a.l(; amversaria-se mICIOU

L
·

d E d'11.;a:1·,:) coronéis e não dois, PÀULO VIEIRA DA ROSA

I
"'. oterl8 O -sta O

•

Jn�:::i, fiquei assustado. O ','cus -primeiros estudos. Em Ic "'1Ó se noticiou, deixaram Em 10 de Fevereiro de 1954 dirigi ao Snr.
,

Martinho Callado Juníor, Presidente 'do Di� ral.o da bicha era tão gran- W34 formou-se em Ciências,
'

de assínar o memorial, sen-

Iretóríe Regional do Partido Democrata Crls, I de, que calculei em oito me- ?olíticas, pela Universidadedo 'Um porque não _,foi en-. -;;
t I d A'

I
1.ao, uma cal' a em que anexava o exemp ar a tros de comprido. (Aí o a- 1e Sorbonne, de París.

I
centrado em tempo". �, "G

-

t d d t d Snr F and Cal 'sr>: " aze a. essa sa a on e o . ern o .

migo puxou a aba do' pale- Viajando por todos os re-G que se acentua é que a deira Bastos, membro 'do P.D.C., punha em dú-
letra e o espirito do doeu- vida minha lealdade partidária, pedindo as pro-: tó]'. "Reparando melhor, vi

1
':Clntos do Brasil realizou, I.... , vidêJICias cabíveis ao caso. que ela se encompridava €'JTl 1936, a famosa viagem 5.818 - Cr$ 15.000,00 - CRICIUMA

monto tinham praticamente -

POL SEm 16 do corrente recebi do mesmo Snr, cor uns quatrómetros e... iescendo os Rios Araguaia' 10.213 - Cr$ 10.000-,00 --FLO�IANO I
Martinho Callado Junior,' com data de 15 o se- (nova puxada na aba)

I
e Tocanti'ns.'

- 110.024 _ c-s 5.000,00' - 'JOINVILEguinte ofício:
.

'E 194 8 d I' "mas, chegando mais perto, m 4, a 1 e Dezem- 1.098 Cr$ 2.000,0,0 _ PORTO UNIÃO"Prezado Amigo e Correligionário Gral.· d" ,

IPaulo W. Vieira da RO$�h Em resposta' 'a sua me dí um metro e ez... CIO, contraiu nupcias com a

carta de 10 de li'evereirô; corrente" cabe-me in- (outro puxão no paletó).' O Princeza D. Maria Esper..an� I

formar-lhe que, em reuníão . ordinário do Dire, .açador voltou-se para o a-' za de Orleans-Bourbon, fi-
tório Regional do Partido, realizada na sede 'so- -

"j;,?'(), fulo de raiva e ber- 'lha do Infante D. 'Carlos de
ciàl, hOJ'e, às 20 hor,�as, foi" d,éliberado que a Sec. d r.! b d I f D-. lmI: "mais o_utra ,puxa a e ,,,our on e a n anta '.ção catarinense do PDC, conforme os' seus 'ill'Ó-

(1j'J<;,a não tinha rabo!!!" Luiza de Orleans. O consor-prios ))ostulados, apoia decididamente todas as '

campanhas de moralização dos costumes".
'

xxx :io realizou-se em ,Sevilha,
'''l'ambem foi resolvido" por unânimidade, que ,O sr. Irineu Bornhausen, ,la Espanha, Deste matri-Iy.S. sempre mereceu e continua a merecer toda :'0 r.ümeiro' discurso que 'nônio tem cinco filhos, nas- ,

a confim{ça do Diretório Regional, nãO' haven. d I-

m (. r,unciou, na qualidade ':·i' os no Brasil: Principe:di, por que possa ser posta em dúvida a sua le. .

aldade aO' Partido e aos idéais democratas- '''-le Governador do Estado 0_ Pedro Carlos, nascido

(e C0l)1 aquela dicção que 3m 31 de Outubro de 1945;
De']s lhe deu), di�molt' que Princeza D. Maria da Gló

, 1 �l1.1 anteeessor deixara um ,-ia, nascida a 13 de Dezem

.le1icit de cento e seis mi- ':iro de 1946; Principe D. A-

a aprovação unânime da 0-

híaJidade daquela 'patente.
i

o pr-cesso, ou melhor, a'
forma pela qual a idéia de
todos foi le�ada;ao conheci- I

[f'cn,h dos superiores, é que
n�o lcf�oU "aprovação unâ-I
nh·ne.
Por. outro lado" frisa-se

publicação

que, no regulamento disci-

plina!_. do Exército, não há

No'icia des�
mentida cristãs".

_

"Certo de, ter á,tendido plenamente ao pedi- ,

<lo.de sua carta" confio e espero que' V.S. conti.
nue a 'prestar ao Partido Democrata Cristão' ós
mesmo relevantes, serviços' até aqui -prestados.
Cordiais Saudações. Martinh'o Callado' Junior
- Preside!,te do D. R_,"

.
MANILHA, 18 (U. 'P.)

-- O chefe' do estado-maior

geral do exército filipino,
,r:eneral Jesus Vargas, des
Jr,entlu há dias as notícias
de fonte loéal segundo as

I'quais os rebeldes' "huks" dad!, de justificá-la) mal)- .Jun'lw de 1949; e, Prince.zaPaulo Goncalves Weber Viêira da Rosa

I
' - '/C

'

t' ',.:] 16't� l�iam ocupado duas

cida-,
'

Gen. Rda. da Reser�a
',IOU somar novamente i. 1'1S ma, naSCly.a em

des da província de Que-
'

__�

'

__,,..;-_____ (cor,-'parativos, dados _de ie Odubro de 1950.
70n, Afi1"mol,l o general qlleTi'

('')r/ronto, número das P.?,- O ilustre e nobre filho do
<1:0 ,tropas governamentais 1 e e'g ra'ma- "/in;�s"dial mês e_ano, inclu- ,Brasi:,�demons'tr�ndo o seu

fontinuavam controlando- I <;lve a numeraçao _do pro- lcendl'edo ei'pírito de' pa-
t_;:,sas duas cidades, situa-

'

'tocc1o do Tes0uro) e viu,:,a r iatismo, apresentou-se ao

das nas proximidades do COMISSÃO, PERMA- Jrova judicial na Comarca reduzido a oitenta e seis ;\''fini!'itro da Guerra, quan-
n:onte Banahaw, e haviam NENTE DA ASSEM- ,le Chapecó, cuja procura- mi1hôes.' Mais algum tempo .10 da Segunda, Grande

;ão protocolada referida e S. Exa. 'expontânearnente Guerra! oferecendo seus

-Diretoria :sob nO 10,387 - J fez nova redução:Siln, eram serviços en', qualquer setor
)t Ein face má vontade Di� quarenta milhões! E em qUE: aquela Autoridade jul
'etor Terras Dr. Alvaro Lo- :bi. discu,50s '(consecuti:- ��a<;se'"necessário.

Fui constituido telegrafi; )0, demonstrada a11terior- v,' �) reafirn�ou o� quaren- Pela sua p'rivilegiada cul-
camente procurador Hono- nente em certidões por ,1U, Eis que? ara.,uto Bayer- �urr>, geral é membro de vá
rino Moro 'afim receber na ,nim' requeridas, requeiro Bornhauseano de Canoi- rias Tr:sti_tuições Brasileiras.
Diretoria Terras e COIO-ll3. conformidqde do art. 141, nha:;:, no jornal (viva o pa- como do Instituto Histórico
nizações, ,repartição do Es� larágrafos 36 e 37 da Consti- pai) "Correio do Norte", Bl'a�,i}eiro,' e dos do Ama
tado, cei:tidõ'es para 'fazer'" tuição Federal dos Estados t\':'.ri outra puxada na abli zun&:=;, Petrópolis, Ceará.

,. Unidos do Brasil, à essa res- db paleté, (inglez) 'do sr. Pr.réi, ParaíJ:,a, Alagoas; Ser
Jeita,,;el Casa, no sentido do GuW') nador Quando o sr. �;f"', Bahia, Santa Catarina,
)ficiàr aquela repartição a AraJdinho Carvalho' diz [(!o Grande do Sul, Minas

fornece-las, com a, maior i '(textualmente) no seu CiJ'- G!�r:1;s, ,Pal':11á, Mato Gros
)revidad� possivel afim de ',(llla aos sábadoss" ... em 311 ,o e São Paulo, pertencendo
évitar graves ocorrencias! de janeiro de 1951, o Esta�' .ltW,b hS Sc;ciedades Brasi

letigios terras municipio ':':0 estava endividado, �esa- �2i, a de Geografia e ao 1ns-
PERDEU-SE quarta-feira - "O marxismo é incom- Xanxerê pt Termos em que eteditad;1:no Tesoura 'havia ii!ulo de Filosofia.

última, 17 do corrente, a p3tivel cO,m o nacionalis� pede deferimento pCFloria-
'

:J,I11 defic,;t de trinta mi-
'saída da sessão de 8 horas, mo mesmo'o mais ",correto", nópolis, 17-254 _ Guaracy J LCéS!!!" At'ontece que o sr:do. Cirie :ijitz, no trajeto do "puro", refinado e civilizado B. Marinho, Firmas Reco- Bni'nhauseu viu aprovado
recinto daquele cinema à

I
nacionálismo. O marxismo ehecida. [lEIa banc3dá pessedista v�n

Praça Pereira e Oliveira, ,I apresenta em lugar' de
'

,�:::::&iIi::..........:E,-�;;�.:- ';e e cinco milhões pàra os
l'm relógio de pulso e pul., I quaIÇIuer e'spécié de nacià� O que vi-ram nas, i..ü'1US (> m.'is doze mil do
ceira, tudo de, ouro, com 2

I r:alism'o,
um ir.iernacionalis-

d empréstime na, Sulacap,., I'.rubís e 2 brilhantes e uma nd tlue é a I:u�ão de tôdas proloo idadfS llum total dt: 37 milhões de, 1!,;11C ,ntra-se nest.a Capl-
figa com 'um berloque com

j

:IS 'nações em uma unidade ('rm.eiros. Pela matemática' tnl o sr. CeI. *Aristil�ano Ra-
() n. 13, também de

ouro.,
Je lIível mais elevado., DAKAR, 18 (U. P.) ,.tk.ial, chega-se a seguinte m0s" 'l�nuente procer polí-

Pede':se à, pessôa que o en- '- Lenin�) Sochineniia" Gll1:l espécie' .ru?inwntar foi 'conLlusão: havia um saldo heo :la região serrana, onde

:on�rou o fav.or .de de;0!Vê-12.(j cd., V,?l.' 1í,' p. 1�5'. I
o llrnco sinal d: vid�, obs-er- de �:;�e milhõ� de cruzei- gnza de merecido conceito.

'10 a rua Crlsplm MIra n, II� tarefas do partIdo na vadJ pelos dOIS franceses ros, ('\deJidt (êsse) não e-
O E'STADO, apresentan-

14" ou ao sr. Joãó Quirino bfErli da polItica interna que d�sceram ante-ontem xi,tia ... Quem de trinta e
do V0tOS de boas vindas, de-

:'>Teto, à rua Santos Dumont, são .' desenvolver e culti- no Allânl:;co. Segundo de': "ete tira trinta .'. .
seja' o ilustre hospede uma

n, 6, (êerviço Florestal), I var o patriotismo soviético. dar('IL. o engenheiro, Hen· xxx fL,liz t�stada nesta Capital.
f1,ue será devidamente gra- t ,-- Stalin, Obras Escplhi- l'i Willim, _um dos dois re-

'I� Aplicando-se el cuento,
tificada. d::,'" }l. 460".

"
,-. , e())dj�tas, éi visão no fundo d,as duas ll'Tja: ou a onça JOrD. MaOOZ8',S'I , :10 n:ar el'd impedida, por 1Ílih? oito metros qe rabo e ti (J

'E�pres a ,Floríaoopolis �. A. ll'lVU1S qe é!�imajs micros-lo deficit ,tingira a casa dos FUh J
...

Ad I T
" C6p'LOS e de plantas micros- 'õ r,to e' seis milhões, ou � ��'

m oh traçá a �8 ranaportes _

'

eóp:cas ta�nbém. A única I pintada. n�o tinha' rabo e o 'PL":,cedent� da CapitalA V I S O 'Unha Agranômica será C( ,:'!':G que 'riram, junto à I dcfic,:t não existia. O certo, FeCleral; onde residia, acha
tl'aliderido da Praça 15 de j,nda d9 seu batiscafo; foi: contudo � que, em ambos os

I
�e nésta Capital, ,há dias, o

N{)vcmbro para a, Praça Pe- �nn [f'ixe de �ns dois me-I e8�,l'�:,�muiü.'] puxadas f�- f noso ) coleg�-de-imprensa
leira "Oliveirá, a partir do tl'l'S de, compru!le: t.o, �e-I ral'1,l

dadas nas abas dos pa- 'Jom", Menezes Filho.
iei:! "25 do corrent�. '

�1:f'��'a�te. ao t�barao, flAorem letos.:.. I C �STADO. apresenta vo� '.A DIRETORIA .1<l1S lUdImentar que esse.
"

t.QS de ,boas vmdas, "'I
' ......"""''''''''''''''''''.--''''

r
onso, nascido em 24 de A
ril de 1948; Principe D.'
'vlanoel. nascido �m 16 de

lhõ(·s de cruzeiros, Dias dé

pois, rchando que era mui

ta dívida (e sem possibili-Assumo' a responsabilidade da
(·ima.

miciado <lonversações com'

0" "huks" para incitá-los à BLÉIA LEGISLATIV.A:

l'fndição. NESTA.-

Reincorporado
Liodberg
WASHINGTON, 18 (U.

P.) ,- O Presidente Eise
nhowe'r reinco,rporou às
fôrças �ér�as dos EE. UU,
ü sr. Ch_arles Lindberg d-!
signando-o brigadeiro 'ge
r,f1al da resúva. Len,ioismo

X 'StalinlsmoPERDEU-SE

Cei. Arisliliano
Ramus

.

A,v!E::ãmos ao povo em ge
ra'! que -po.r determinação
d,o � t;, Inspetor GerãI do
1d!ls:ito, o ponto inicia] da

,
.

4 Extração do Ontem \

7.591 - Cr$ 200.000,00 � BRUSQUE

BLEFE'

Os' trapezistas da filié!l da Imprensa Oficial p.ã,o ('gostaram que laSSemOS ver, o blefe �o . m.il�gl'a.i1'o ,',

governador, no c.ecantado C,flsO da clwHnulç�o d� �, �

"despesas cmn o hmcionalismo. Em 1951 o Estado
'gastava 110 milhões com-os seus servidores e em

,
1953 gastou 204 milhões, Logo .. , diminuiu!

A propósíto' rece�i este bilhete: "Sr. Guilher
me.
......

Peco-lhe a opinião para convencer minha mu

lher, n{rm caso de econo11iia domés,tica. Em 1956 eu

ganhava cInco mil cruzeiros e pagava quinhentos de
,.acóugue, Agora sou letra O, ganho oito mil e gasto
s�tecentos e tantos com o açougue:' O'"numero de
pessoas lá em casa não aumentou. Segundo os meus

cálculos" a minha despesa variou para maior, em

duzentos e vários cruzas. Minha sogra, udenista
raninza, acha que diminuiu, pois em 1950 eu gas
tava 10% de açougue e agora só gasto 9%. Acuda- >

me e ajude-me. E. X, Barnabé".
b seu ('ÇlSO é fácil. Você omentou diminuindo

ou diminuiu oment�ndo, Se você, em 1960, ganhar
25 mn, e gastar menos de 2.500 com o açougue, ain
da estará diminuindo, segundo os novos restautam
dores de finansas.

Joaquim Murtinho diria- que não� Mas que 'vale
o jui70 do grande Ministro de Campos Sales dié\nte
da opinião dos atuais Joaquins Murchinhos daquí? .

O CHAPÉU ...

Escreve o Jornal da Sena, de Lages
"Foi iniciaâo o Grupo de Bocaina do Sul.
Como todos sabem o referido estabelecimento

está sendo constl'uido ás expensas do Govêrno da
União, estando a cargo do Govêrno-estadual apenas
a administração da obra.

Uma' da� cláusulas contratuais, para, a conces

s�o da obra era a de que devia a administração man

ter em local bem visível a seguinte lege!1da: , "ES
TA OBRA ESTA', SENDO CONSTRUIDA COM
VERBA FEDERAL".

O Grupo parece já vai bem alto ,porém a le
genda co.ntratual... neca!

O sr, 'Irineu Bornhausen e seus' "eternos vigi
lantes" não são trou-}{as de estarem a fazer propa
ganda do sr. Getúlio Vargas, e como aos próprios
defensores' getulianos isso não molesta, êles não
querem outra vida, ,. e continuam a fazer cortesia
com 0 chapéu do "baixinho"":" ,

COLHEtTA
1

'o sr. Ismael Nunes, logo que assumiu a Prefei
tura de São Joaquim, bornhauseou os funcionários
pessedistas. Entre os. exonerados, 'está a,Prqf. Jul
vira Nunes, sua sobrinha. Na Serra corre a histó
ria de que -essá professora fôra dispensada porque,
segundo o Prefeito, ensivava escrever exame com X.

Gom a recente derrota do sr. Ismael, na Câma
ra, foi-lhe dirigido o seguinte telegr�ma:

"Ismael Nuncs. São Joaquim. Ciente vossa
derrota Câmara Municipal e vosso desprestígio.

Estais já colhendo às frutos vossa perseguições.
Vossa sobrinha- (ass.) Julvira NUI)es".
O JC?1'nal,da Se1'rÇL; estampa esse .telegrama.
Na verda�e' Q,ão ,é,bem um telegrama: ,é um

tA t' J �,� h �'Z'",,-,_au en)l�Ç? ues�ac o. ":4�:' "
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