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HIO, '20 (V.A.) - o depu- ,.Gurgel, Amara), Frota A-

tado .José Diogo Brochado guiar, Paulo Sarazate e ou

da Ro�ha, da bancada -do I' tros ..�ticulam, também, a

PTB, informou à reporta- campanha em prol do au-

I
.

��-""'-7-.�-··.--:":-" _�__......._.-,-
.._.-_._:.:=::::..;'�=-__;.:::.. ....:.._._.:::::==��"':'������������-- gem de "A Noite", 'que vai menta dos servidores dá

Edição de hoje ..:- 8 páginas ",,@,-'< Florianópolis, Domingo, 21 de Fevereiro de 1954 ütl1,"- iniciar 'a campanha parla- União,
________-.-_- - ......---o:"J".....__,......------ "

mentar em favor do ,aumen-
, _._------

to' dos cmilitares. Aguarda,
'apenas, que o governo .de·
crete, o 'novo salario mínimo

para desfechar a ofensiva. experíê81'1·-.8SO ga1. Brochado da Ro- .' "

cha entende que ó fato do LYNEHAM, Inglaterra,
Executivo reconhecer a ne- 20 (V.A.) - Um bombar
cessidade dum reajustamen deio britânico a jato "Cam
to para as classes trabalha- berra" partiu, ontem daqui
tiaras, será argumento 'deci- para um mês de vôos na re-

, sivo para sua ação em prol .gíão- polar, a fim de pôr' a

Solicitou demissão o gen., Ciro C,ardoso. lr.:::!�:l���:::l�i ����:��;:�t�;�:E
-

Gen.-· Zenóbio da Costa, o novo Ministro dá Guerra �;�:�:.' �:'::·�.'��vr:;:, ��m�n�ipulação é de três

RIO,20 (V,A.) ,--Àlité� carreira militar, apartír de das noticias dos jornais e do general Ciro Cardoso: I sucessão est�d�tal, os meios' CunsDlldaçao do 'raba'I'bo"
ontem, quando' o general 1932, quando, ainda como das emisoras refletir o seu - "O general Ciro Espiri- politicas desta capital rece- I .'

Espírito Santo Cardoso su- capitão, foi promovido a ma- estado de animo exagerado to Santo Cardoso solicitou Geram com certa indrferen- A OQ' IrA ba' IhAdo s
.

•

biu ii Petropolis, para o seu [or, por .atos de bravura, na esfera militar e polibiea ao presidente da; Republíca -ça (JS últimos acontecimen- U O' lU
.

. u re' -lUralS
ultimo despacho como mi- combatendo no setor leste". da capital da.

Republica'lsua
demissão da pasta da tos, que culminaram com

.�",;�... ;. , ·-;-',-·;i;l·,,>.. ',,<�t+"f�·'-f'�.
nístro da Guerra, tivemos sob o comando do general não se registrou aqui o mi- Guerra. O sr, Getulio Var- o pedido de exoneração do RIO, 20-(Ú�P\ - O ves- belecimento de nova regu-

ime�iatas e seguras
..

infor- C?oes �onteü'�, os revolu-1 nim� incidente que. viesse gas, no

e,�t�nfo, pediu

aO,1 mini,sir,o�da Gu.erra, gal. ci. pertino oficial "A Noite", .Iamentacão do trabalho a

maçoes, em fonte oficial, de cionarios paulistas. confirmar aquela preven- general ministro da Guerra ,'0 EspIrIta Santo Cardoso divulgou em manchete, na .grtcola.'
�

Nesse sentido �

que s. excia solicitaria sua
I Daí por diante, o general, ção exagerada das informa- que formulasse a solicita-. e o convite feito ao gal, Ze� primeira pagina de ontem

I conclue o jornal do gover-

exoneração daquela pasta, Zenobio da Costa passou a I,ções escritas e faladas, ção por escrito e está aguar- nobio da Costa para o subs- que "O ministro João Gou-Tno - fez determinações ex-
.

Nossas ,informações eram
I
ser distinguido com várias

..

NÃO QDIZ- FALAR P dando, portanto, a carta' do tituir. Assim é que não so- Iart deverá levar ao presi- pressas ao consultor [urídí-
tão completas que tivemos comissões importantes, en- GAL. CIRO CARDOSO general Ciro Cardoso", Ireu qualquer alteração a dente Vargas, na próxima' co daquela secretária de Es-

. ciencia até de que o minis- tre-as .quais a de organizar RIO, 20 (V.A.) - O ge- COr-l'DIÇÃO PARA ASSD- situação 10caJ, nada haven- semana a exposição de mo- .tado, Sr. Oscar Saraiva que

tro _João Goulart, por, dele- 'e p�i�eiro, c.oman�ant.e .

da i neral Ciro Espírito Santo MIR: SAlDA DE GOD- �o rte maior :: l:'7gis;rar, tivos, com'� ante-pro�eto. está �ltlU;tando. o exame da

gaçao do presidente da Re- PolICIa Militar, instituida Cardoso, atendendo ao re- LART, desde que se nao de credito. para extençãoda consolida- matéria, inclusive atravez

publica, havia convidado, I pelo saudoso prefeito Pedro presentante-de "O Globo", H�O, 20 (V.A.) - Até o à grande- onda de boatos lção das leis do trabalho aos de varios estudos já ali rea-

também ontem mesmo, o Ernesto, de quem era gran- assim definiu a sua 'situa- momento não foi publicado que correm pela cidade", trabalhadores rurais, e esta- lízados". '

general Zenobio da" Costa de amigo e pessoa de inteira çâo: - "Defato, estou de- o ato nomeando o gal,Zenó-' .

. '�'-'---

para ministro da Guerra. E confiança. � missionaria"; .Como o [orna- bib da Costa para ministro

EX'O'N'ER·ADO'
.' .

S·este, dando sua aquiescen- Alcançando o generalato, lista indagasse as ra�oes do da Guerra, em substituição
.

'

.

"

.

,
'.

.

.

cia, subii'a tambem'a Petro- passou a cómandar, na la seu ato, o general'Ciro Car- ao' gal. Ciro Cardoso. Esse. .

.' '., "
.

"

.

polis, a fim de_se apresentar Região Militai, a Divisão 'de I doso limitou-se. a dizer: - fato está dando margem a .' .!. .' .'

.

fIO' chefe da nação e ratificar Infantaria, Pela sua decisão "Nada tenbo � declarar que os circulos politicos o a-

tod·.·.OS· OS" 'm'
�

e'.·Dl'.'"pr'o'$"- d·a '·'co.rr·en·.·t.· .a aceitaçãó do 'convite. e coragem ,pessoal, o

novó-:IQuerq apenas aproveitar u tribu�m a uma crise politi-
Ap'esar de estarmos cien- ministro da ,oúer.a-f! for <;lis- ensejo para agrade.cer a co- ca no !':E'io do govêrno, com

ks çlestes detalhes, redigi- tinguido, pelo governo bra- laboração' da imprensa à a exlgência que ter1a feito
.

� 'a�.lt·I's·la da'" CO-..,FA· 'P'
mos o nosso noticiário em. sileiro, com o comando de Iminha gestão". r) general Caiado'de Castro,<
forma discreta,· desde que uma das divisões da Força Também o chefe do gabi. chefe d� Casa Militar da RIO, 20 (V,A,) - O ceI. quis sabEi' os Jaon'les dós\coin entendimento e n t r e a

os fatos não estavam .ainda EXI-1edicioriária Brasileira nete militar do presidente Pl'e�idência da República, fIelio Braga teye· -sabado ponentes déffia' cOlTent�' al� COFAP, o SAPS e outro.�

consumàdos.
.

que lutou nos' velhos campos da Republica, general Caia-, "ondiciónando sua perma- I ultimo; demorada palestra tista, manifestaiú:lo
.

em se- ,u'gã6s � det�rminou que S(1.

Assim não fomos explici- de·.batalhas da Europa, . I do de Castro, confirmou do .l0r1(:i8 no govêrno' à não no-' com o sr. GetHlio v:argas gUida· o .proposito' dé garurr- Jzesse verdadeira irestrutu�

tos, m�s implicitament,e des- Apesar do desencont-ro seguinte �odo a re'nuncia, Ué'açãu �o general Zenobio 'sobre a interferencta do·ca- til" P 1 e n a -au'toiidadé à 'açuo rraqgele orgão, O. co"
.

vendm}fas a situação, info;r-. ' . "-
.

�

di! C0sta. '-
.

. ,
. Jpit�l � f?ua 'misª-ão de >QIJl�'· C-OF'AP e _dédfrrando que '('óneLHelió: Rraga'déixou 'o .

manélÓ· primeiro que o

gO-1TE 1'�,r'[GRAMA� "
; I

1 0-l1_�ras fonyes_ asse.y.eTIlr�� '�Ne .� {ca,r�stia,"Não, escQ.l:l; de fbitu_��; _08", 1$l'ésidentes palacioJ satisfeltp' e- confi�n ...
vemo, dentro de· quarenta' _Ijj.. '.

,"" t

• i il��P 'd11?da na�:-ge- ctj1?�f�t'1-:ftleu� ? _ M'r3nel :!I�l}:(�"Bl/a:, da§ ��Íl}lss,oes âle: :abas!.ê�i� �� ná_s l?roy:i�n.cias JIo ;pre, .

1." oitu horas, Inria Pêlo' rne-' .
,-

"", �
ZDU n nOm'eaçao, nu genm'.ll ga a existencia de membros mento. {l 'preços 'nos, Estado>; siâente ,da Republica para

nos uma substituição no �

IS'NE IRE' N;>TO
'Z\'11d1.:0 p'Or·ter êste exigi- do plen�1rio do orgão, sem- não deveriam' ser' �scolhi. dotàr.o orgão_que preside

MÍl!istél�o, para c,?nsolidar ':.'..'. (l,�# do presi�lel�t: àa Repú- pre inclinados a vQ�ar fa- dos �em, preyia c�nstlHa M, ele- pr?vidé'ncias capazes de
a sItuaçao, e ,depOIS, que o -: t'IJCêl a destlhllçao do sr. voravelmente ao, aumento pr€sldente do o;rgao federal. cônter de maneira eficiente
general Zenobio

.

da Costa,
.

I J 030 Goulm-t dt� Insta do do custo da vid� ,

'

,; Outrossim,. salientou a a' onda vertigi:rllsa d� au-

.como comandante da Zona l'I'l'�t1�a�ho. O SI'. Getulio Vargas .• convelúen.cia c\um' maio,l'. mentas das utilidades queA pflpula�ã.o do 'sul do Estado eS!'á alarma,
Militar Leste, passou a ter . C sr. João Goulart, .quan-

-

-
--.- presenteJu(:mte se observa.

da com a nomca�ão de um mocinho irrespousá- .

IOf'
· I

I
..

contato dil'eto com toda a (to plorclado pela- repo�ta- -

,

t
. _

,.
E surpl'ée-ndendo o pr,o-vel para fi delegacia de polícia de ·Imaruí.

.

Pa- d Ab
.

tro
..
pa da. la Reg�ão M. i,li�ar, ra. se aquilatar da ment.alidade ,do delegl!dinho [;€.'I.l1 ·esta tal' e, s� re a_ P�' e ln II-V8 SO uçao

. p.�1.'0 p.residente
da COFAP,

CUjas ul1ldades sao sedIadas ,b�la da exoneraçao do ml-
,

' '

. '.bvulgou-se a exoneração
testa-de-ferro, basta lembrar que, no pleHo de

. nesta ?apital. 1950, sendo candidat.o a' deputado. es})alhou um !.llSt(Ti�, deelarou que pre- ". Jo� conselheiros DC6.i:iln
Acrescentamo mais no lena ilHO comentar o assun·

..
Queiroz Vasconcelos.,' Ma-bolet im de propaganda do seu nome, no qual

nosso servico de ontem' à lo. ..,.".'.
I

';lOel Ferraz Almeida !VIa- I
110.1·te, hOJ'e'" l'ntel'ramellte

â!ljanjnva _que' tivera Uill sOllho e. os espíritos ..", t t t d' t d
.

N t" d "T' I I J' '11 ,; t' 1"'"�n r::. an '0, .Ian e . a ln- o .ICla o ,orna. (e OIllVl e··, ranscrl· .) l' 'd F A
lhe anunciaram que sel'i'a não só eleitel.· •• :l( .�. mel u ranco e n�

confirmado, que o general como ainda vir:a a ser o Preside11te da AsS'em-
:,i.sL('�hcia dos "'jornalistas, . ta por outros .órgãos, informam ql�-O govêl'no ,tool.) Arruela Call1al�a, "cor-

enobio da Costa "pela atua I
disse não pode1: desmentir

..

e . do Estado vai dar início à canaliza"ão do rio '''l\tf' ""ltl'sta" d .
. -

. , , c -

bléia! !! lHal se viu nomeado, o delegadinho co.
' .lt. ..... a comlssao,

"a-o qlle vI'nha desenvolven
"

nem C'onfirmal' essas poli Julio para I'eforçaI' o potenc-,·al da
�

'lsI'na (Jü .

t b f
.

t
';

-

me<:ou a fazer tru�ulênciàs, já denJIÍ1ciadas às .,., .

.,,, - • " 'jue assim am em 01 0-

dó em torno da criseml·ll·tar. elas. Enquanto lSSO, comen-
- B.l·acinho. com o que dará soluç,ão definitiva a.o Jl1"'la de S'urpl'e 1 tuutol'idade, Homens váHdamellte múrais. Com"

..l· sa pe o a o

J'á teria sido consultado ·ou tava �,e na Câmara que o problema da energia elétrica no Norte do Es- I) pres'd t d R bl'
os irmãos lloPPl'é, correligionários dõ sr. Gc, .

.l
.

.. 1. en e a epu 1-

ln'es·n:lQ. convl'dado paI'a su' . ,l','c,vêrno ]).oderia pprovel'tal' tado
.

'. -

"ernadol', vieram ào Palácio pedir a retirada da
", .,.

b"tl'tUl'l' o general Cl'ro Es . 3. O).J01'tunidade pal'a, sem Efilta e' a �"O'llnda vez qlle o sr Bor'nhausen
., .. < -

uul;or-idade 'atrahiliária, luas tive.ram por sur-
" . "'''o .

.

, '.

11iúlo Santo Cardoso na pas- 1
fI");r susceptil5ilidades, el11- a.n, llncia a solução definitiva do llle�l�o }lro,ble-

ptecm ente resposta. a de que o govêrno precisa. .

ta da Guerra".·E qrl'emata� dos serviços do: moço! ! !.
pn:ender a reforma do mi- ma.

mos: "A todo momento a- nbt6rio, que será obrigado
d d'

�

d
Por (hfas vezes já o delegadinho compro..... a f",'Je" den-tro em bre\"e,gLíar a-se a eClsao o )31'e- • - •

meit'1l a .Polícia, uSlludo dos seus 'milicianas pa-sldcntc da Republica". com a ap.ro.ximação das' e,
,.r!] g-flilh:n' I1ma ação pel'.dida em juizo e para evi- I -

dEfetivamente, dentro das ,eiçoes gerais e as . natu·
la.t a formação de um sub-diretório do p, S. D ..

quarenta e oito horas que' ré\is (.'esincompatibilizações.
. .

d
Na IJagulla e elUl t.odo o sul fi nomeação estar· 'EM SÃO PAULOprognostIcamos, o pl'esi

en-, rCCedOl'll do sr. Governador hão mereceu mais
te ela Republica, hoje, pau- f] I'

, S. PAULO, .20 (V.A.) -'
qUe a :or111a com êuação de todos os purtidos',

C·O '1I:ltns ele pal'tl'r para Vol Com as suas ât"nço-es l'nte··
., v .t. . <. .

.

< < -

indusive (loiS homens -dA bem da V.D.N.
ç

lFi Redonda, onde' será hO-, .I� depois ,fiss1) aparece 'um tal de Abrão Vi. I
gral:nente voltadas pára os

l1lcnap'eado ])elos traballla problemas locais, em qlle Soo" < "-'
.

.

'.
-

iúi'Ío. dizendo-se t raba-lhlst a, para' denundar
<

dor"s PO'I' OC"Ql';'ao da l'nalI I
-) dÍ'�;hlc-a,.na.. turalmente, o d,�

'-'··i ,:". • , -.
que I) sr. Pedro BiHencourt quer fazeI' um 'co-

_.,

guração do segundo alto . .

-

c():�sa.l comícIO em Al'atingauba .para despre,sti- F b
.

t"'forno, concedeu' a exonera- ( ec !ar O· por 3'I j,(iflr () govêrno do 'Estado e indi.spôr o' a,mjgo
. I!' O . 41ção. solicitada pelo. generel (sic) da população em lavar dos seus� interes-' ,Ciro Espirito Santo Gardoso ses, pá I' t,idários !!! O cinico-anedótico disso tudo aGI representa0.

·c nOUleou o general Eucli- iS flue. um irlegmma assim estulto aiuda"'merec'e " da 'fraode» ,.
"

.

des Zenohio da Costa para deslaque no jOl'nal do govêrno-; Saberá o sr, '

itulul' da pnsfa da Guerra, Ahl'ãl1 VHúdo que os comícios da V.D.N. nunca�
O novo ministro vem al- foram feHo<:; para )Hes-tigiar o sr. Getúlio Var-

.

t. ca�çando projeção e�,,: _::Ja f';ni':': Sahêrá que i1!l propria zona do Oeste, be-

iE i
neficiad issima lleln sr. Getúlio Vargas, em co-· I

,

1.1' ,q.u v.OCO míe1o. o S1'. 'Df'putado Wahlemar Rupp, depois
de 9( riLuir ao sr. Bornhausen ·todos os empre
{'urlimenin.il do sr, Pl'f'sidenfe da República, para

I _i!;�n. l'ec�nte come�tária indispor esses amigo da :população em favor dos

i resoeito à uma trilhadeira interês'i'es u'denistas, fez ataques violentos ao
, ,.

qu� . fora apreendida em I C h e f e da N a ç ã· o, ironizando-o como

� tJrubicí, por es.tiu servindo
I

Pai dos pobres? Será que o Sr. Vitório Abrão,
ilHeI' que os }>cssedistas façam comícios para

ii '<1111 agricultOi.' do- P.S,D., j élogiul' as <:stradas do sr. Bornhausen e as ))el'�
dIssemos que o Fomento. seglli�ões que vem sofrendo? Saberá que fazer

interviera para
I .t'omído não é altel'ar a ordem. mas um direito

coibir o abuso: Segundo o
I qu.c lião }Jode ser ne-gado? O telegrama. do pseu-

Chefe dessa repartição� do tl'a{lalhisla é um dO'cumento tristissimo. Não
lhe ddille alIenas a mentalidade: define o go-

não lhe cabia a pl'ôvidência
I

vêl'1'W'que lhe dá ouvidos e manda· fôrça para' fa-
��::z�b'il.i,1);110S, 'por ser da: Zê]' nudi< pressão aiuda no eleitorado imauireuse.

<.\uda de óntrem .. A notícia )'V[as o vo10 vai se;r }in'e. custa o que custar. Nãõ
eStamos na Carária. Usaremos de todos os recur·

sos para. g:ul'an.tir -a libel'dade das urnas .. E. qual1-
, ............;;d;.;.c.,,_, elas falul'f.Ul;. os l]Ue agora estão sf;;meIlud9

í;; vei·f:ü o fi Ldo dá co'lhei:4il
.. '

./.

mil n M
,

.'

·DIRE10R
Rul$,en. �'de

Arrud•.Ramo.,
IEftEN1E I

Dominlo. F. '1d. Aquino� ;
" " .

.
.

RIO, 20 (D. P.) - "Pre
cisamos, fechar as portas do
Congresso aos l'epreselltan- �

tes da fráude! As_ eleições
·devem proceder-se \na mais
perfeita ordem, com regula
ridade. lisura e isençã,o de
manobl'as fraudulentas, pa-
ra .que o voto expresse, re
almente, a vontade do elei
toradó e. não se percam as

conquistas que a nação lo ...

grou fazer neste terreno"

1-:- d,isse em entr�vista .o m�-I
_ mstro Edgard Costa,; preSl- .

'11 den.te do Tribu.nal Superior I.F.leltoral. --

.

I Acrescentou que· diziai-I iss.o c�nl base nas denlfncias
:
oferecrdas p,elos partidos,

, que meplOr do que ninguem·I .

.

estão em condições de des- I

I cob::ü' os JlJais...&�
.

! de fraude
.

a

Ano XL
.�

.

N. 11.831

De cúmêço, pois, convem esclnrt'cer S, Exa.
quanto à' significação da palavra definitivo.
Vsando de antônimos. definiti.vo .é aquilo que
n�o' é provisório, nem in.terino, nem transitório,
uem passageiro, uem temporário. DefiniÜvo
q-uer dizer 'terminante, dec.isivo, ultimado, final,
completo, cabal, q'u-e. termina,

,

.

A�egunda solução definitiva do mesmo pro
blema, resta claro. vem provar que a primeira
r.ão era definitiva, embora o ,têl'mo fosse usado
e repetido pelo- sr, Bornhausen.

-

.

'

A ligação dá l'ede -Florianópo)is.iaragÚá.
cQmo 'afirmamos. não representou náda de defi·
nitivo, Foi medid'a que não se ajustou às neces

sidades do momento, pois o problema. ficou no

mesmo, apesar de o Tesouro fiéar, seJl\ menos 60
.e tant�.s milhões de cruzeiros.'

A SOlll�ão 'definitiva - dissemos e repeti.
. mos - estava em. êompletar o plano que o go
vêmo anterior traçara e estava sendo executa
do, E esse plano era precisamente '0 aumento da
usinl! de Bracinho, com o desvio, inclusiv@!: do,
curso do rio Julio. A maquinat:.ia já. estava en
comendada. Apressar as obrits, seria o acert.ado.
Se o govêrno-houvesse feito isso, já teria

-

a

s�)}ução definitiva. Mas, para efeito político, não·
quís continuar o que estava em caminho. Fez a

exten�ão da .linha, na qual se demorou � anos
"

(e não 6 meses, como anunciara) e nada resol
Veu. 'Nesse t.empo e com um pouco mais de dis
pêndio, teria ·.desviado·o curso do rio .Julio. Se,
'no mom-elit..o,' não há raciOliamento no Node, o

fato é devido à abundância de .chuvas. A' pri
meira éstiage.m, o problema yoltará. E não vol- ,\

taí'ia, se fos!;!e completada a. obra de Bracinho,
denfro da planificação que o SI'; Bornhausen
encontrou e/,abandonou, por falta de visão e por

. demagogia. '

.

, .

.
.

.

•

O clamoroso erro administrativo já teve e

amda. tel'á consequências melancólicas para o

parque industri81 do Norte..
A.culpa -terá sido, do

Jato elD

I'

'lcO'rdo ADSIl'18'�
Tchecoslevaqula '-

I VIENA, 20 (D.P.) - De
j)(lis de uma série de nego
::iações realizadas em Pra
;a, foi fir!nadq um acordo
fotre a Austria e a Tchecos
l!lvaquia, cpjo-'valor' de tl'O
cas será de 12 milhões de
dólares._. Em troca do car

vão, a-çucar, p�:odutos qui
ndêOs e outro.;;, da Tchecos
iovaquia, a Austria manda-

,
' .

:1 aço, máquinas, instru-
. teutos, tecidos e car'i:tes'

'

oRISODA CIDADE·..

,.

liDENILÜA - E' o diabo:
Tp.nho que fazer tudo,

/;.\i É'", as instruções
delega.d�71hos; . :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
.

Indicador- Profissional
M s� D lr'c, os"

'

'. ---
. I ADVOGADOS

MÁRIO DE LARMO I hDR.; AI.JFREDO
. �

DRAJWLADYSLAVA i
DR. JOSÉ MEDE.-

CANTIÇÃO ',i
- CHEREM· W. MUSSI

� ROS .VIEIRA
::_;_ MÉDICO ---t

I ..
e � ADVOGADO -

CLíNIC� DE 'CRIANÇAS CURSÓ NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí.

AD,U L T, Q. S DOENÇAS MENTAIS '.
_ Santa Catarina _

. Doenças Internas . Ex-diretor '. do Hosp�tal '. MUSSI
.cORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOC4CIA

.
RlNS - INTESTI�b8' Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA

e.Tratamentn moderno da, tais. 'GERAL-PARTOS .

· SlFILIS ImpotênciaSexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE
Consultório - Rua 'I'ira-, Rua "I'Iradentes n. 9. cia.lizado das DOENÇAS DE Ail'VOGADO:

.dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. EstêvamF'regapani
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas

Das 9, às:11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento: CONTABlUS'l'A:
.

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HIS'(E- Acácio Garihàldi S. Thiago
'I'el.: Cons. "":'.3.415 -,Res. :í4 -:- Estreito. P..O - SALPINGOGRAFIA. Assuntos fiscais em geral,
- 2.276,- Plorianópolis. 'rEL. - Q245. - METABOLISMO BASAL I Ed if'icio "IPASE"-5° andar

Radlóteraplap or ondas'
DR. ROMEU BASTOS DJt. MÁRIO WEN- curtas-Eíetrocoagulação -'

PIRES DHAUSEN �, Raíos Intra Yioleta e Infra

_ MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE Vermelhn.v :

e
Com prática : no Hospital ADlfLT�S. E CRIANÇA� Con�t�ltório :�ua ��a�ano, DR. CLAUDIOSão Erancisco de Assis e na Consultório -. Rua João n. 1, 1 '. andar Edífício do .,

Santa Casa do Rio de Pinto 10 - Te!. M. 769. Montepio. BORGES sAno : .. gr$$ ,i��'��. Co�sultas: Das 4' às 6ho: 'Horário : Das 9 às 12 ho-
ADVOGADOS

emestre . ...
\ r ,

.
Janeiro .,

ras _ Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-
CLíNICA �GERAL' DE raso

D
'

h
.

D
Fô ro em geral, Recursus

tráto.R idê
.

R E tevi as 15 as 18 oras - ra.:
ADUI TOS E CRIANÇAS es i encia : ua s eves �,.!erante o S. up remo Tr-ibuna!•.

J

MUSSI Os originais, mesmo não
COllS11lto'I'I'0' Av Getúlio Jún ior, 45. Te!. 2.812. ..

Federal n Tribunal Federal
,

'. .

Residência : Avenida 'I'rorn-
r

publicados, -não serão devol-.
Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. k 84

le Recursos, vidos.
.Hor,a'do,; Sezundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS pows Y. .

l' ESCRITóRIOS .

'"

ARIZ E GARGANTA A direção não se respon-tas-feiras, das 8,30 a's 11 N . Florianópolis - Edifício .
"

� � .

1
sabiliza pelos conceitos erm-

horas,
-

.

DR. NEWTON jSão Jorge, rua Trajano, 12 tidos nos artigos assinados..

Resídência - Lux Hotel'I' R 'JÚLIO DOIN
- 1° andar .:_ sala 1. ��)...()�).....()�n .

.

'

,
'D'ÁVILA I Rio de Janeieo � 'Edifício

_. ap,t.:, no. Tel.: 2021., 'VIEIR'A' -

'

CIRURGIA GERAL

jBorba
Gato, Avenida Antô-

DR. WALMOR IZO- .,' Doenças. de Senho�a�" "'__, nio Carlos 21)7
= sal�.1008.

ME:'R: G'A"RCIA ES}»ECI,ALISTA EM DOEN. Proctol�la �. Eletr�clt�,ade DR" CLARNO G.

.

ÇAS·, DOS OLHOS, OUVI- Medica \.. •

Dâplemadc pela Faculdade DOS� NARIZ E GARGANTA Consultório: - Rua Vitor GALLETTI
Nacional .de Medicina, da Ex-Asslstentana Policlínica. Meireles n. 28 - Teteforre:

J -:- ADVuGADO _

Uníversidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307. Rua Vitor Meirt:lIes, 60.Ex-íntemq por concurso da. C1i�a de ,Aposentadoria e Consultas.=Das 15 horas FONE: 2.468.'l\1atetnidàdé-Escola 'p'ensoMes da Leopeldína Ral- di tem ian e. r+: Florianópolis .....,.

tServico do Prof. Octávio JW'l.lY e-no Hospital São João 4esidência: Rua Vidal
liodrigues Lhnã),

.

'
.

Batista da Lagoa. itamos - Telefone 3.422.
Ex-interno do Serviço. de Curso no Departamento Na-
Cirurgia do Hospit;tl cional de Sa'úde' DR. GUERREIRO DA

.

E T C d R' d
'

.

I f
,- mácia 'Moderna - Rua JoãoI. A. P. I

•.•••
o IQ.e Consulta!> diàriamente das FONSECA . D ormaçoesJ '

h Pinto.anerro 10 a' s '12 oras ' ' .

I· d H
•

I' . '. .

'
"

.

" '.' ,EspecIa ista o ospita
.

1\1 édicc do Hospital de.' '3as. e 5M. felFá$ de 15 as 1\6 deri A Ih
"

, ute I�s J 4' Domingo - Farmácia·

Caridade � l' ,�,
.

,;' . .'1",.' m..o erna pa�e agem I
,

.

,
, ,-- as. 18 horas,

'�'
Lâmpada de Fenda _ Re- Modema ___; Rua João Pino.

DOENÇAS DE SENHORAS .sAtende' no 'spità1 de 'E t
.

�

V t t 't'.

P �RTOS OPERAçõES" .'
-'. c' " ra 01'_; _ er orne ro e c. O' I('jt�r t'ncontr'.trl%. nes

to..
.

�
•

I. J-M' p. t'If,,:':::9'anq!:,'de, �d� '8. ,ª,' :�:o_ hOVr�s. _ Raio X; (radiog,ràfia d� Ca-
'It cnluna. informll•. i,('� que 2d SábadQ (tarde) ._

'.
',ons: .ua oao III o 1;1; �.' .d -CoSls'ultól'lO: "

ua· Ito.r
b ). R t' d d' C • T,

00' 1800
" ',,\" eca - e Ira a e or- ;

t t'" t d F
,.

S t A tA
.

- das 16" as. , .�leii·eIes esquIRlk cóm Sal- .

E t h d P IM' It'(·t!�l'ol 11. I larlllmen e e f I armaCla an o n on10 -
, •

, "'. .

"" i pos x ran os o u mao e ,.
'i -

.
'

.-

horas.
, ,.:lanha Marmhó.. �..

,�
\ E 'C .

.' �e( lato: R\la,João Pint().
Pela manhã atende •

Residência· ,'Ttavt\ssa R'so �tgo. d O I
;'

I 21 Domingo - Farmácia
d"· t H -,

.,

-, ecel a paJ;_a uso e cu 08.

�ar:a:;,e� e �o d o��. ' Urussanga, IL - , Consultório _ Visconde JORNAIS· Telefon.' Sanfc Antônio'- Rua Joãopita e an a e. ,., 'Apt. 102. �.,
de Ouro Preto n 2 Altos O Estado ...•...... 3.022 T,' •Residência:

.

:- I DR VIDAL
'

.

da Casa Belo H�rizonte). A Gazeta .........• 2.656 r::.rILO.

Rua: General

BJttenco.
urt

li '..
'

.. '.
I. ,R.e.sid,êrt"C,ia

- Fel. ipe Sch- Diário da Tarde -.. 3.57!' �7 Sábado (tarde)
n. 101. ' CLíNICA DE <;RJANÇAS midt, 101 _ Te!. 1.560.,

. Diário da ManhA ... 2.46l F31'mácia Catarinense
" Telefone: 2.692. " CÜ;NSULTqRIO � }!"'eli-_ .

' • '

;
A Verdade

.:.......
2.010 i Rua 'Trajano.

. ,

S' h
.

dt 38
' .

"
. .In:aprensa OfIcial 2.688 2S Domingo _ Farmácia

DR. ARMANDO VA..; I peCO�.,:LTAS c_' Das 4 DR.· SAMUEL IOSPITAIS
Cat�rinense _ Rua Traja-D.... ('aridade:

, ILÉRIO DE ASSIS
I
�s 6 horas. ,FONSECA rroledor) '. 2.314.

_ MÉDICO - '-, RESIQtNCIA - Crispim CIRUR��AO DEN:�ST� Portar!'a) .. : ;� 2.036
Dos Servif.;�� de Clínica ln-

i Mirai 25. . 'onsultono e,' Resldencla: �('rêu Ram�A �.. 3.831
fantil da Assistência Muni- FONE _ 3.165. I

dU3
, �ernand.o Mach�do,!i' ·filHar ' 3.157

cipal e Hospital de C�ridad,e
! Chnlca Geral - CIrurgia ,ã., �eba"'tjão (Casa

CLíNICA, MÉdICA DE I :
.

'

_ 11�Cál. D�n!aduras - Pontes dto Saúde) 3.15�
CRIANÇAS E .ADULTOS DR. ANTÓNIO MO- .IO\:e:ls e fixas,·

_

'IIlIl'rnidade Doutor
- Alérgm -

, • _' I Ra,o X e Infra vermelho. (·arl!)!. ('orrea ... 3.121
'Consultório: Rua Nunes NIZ DE ARAGAO '

, �OR��IO: De s�gunda a_ U:-\)IAn.,tS UR-
Machado 7 - Consultas das J ,exta·feHa das 10 as 12 ho .. (;E�TES

I 15 às 18'horas.' CIRURGIA TREUMATO�, 'as, e das 14 às 18 horas. '

'IrPc) de Rom�iros �.31:
Residência.: Rua Marechal LOGIA D3s 8,30 às 12 horas aos (''''iço Luz (Recla-

GuiÍherme, 5"":' Fone: 3783. .
.

.
Ort9pedi" �ábúdos. mll�õe.:�) !........ 2AO:-

.,,,
'

Consultório:, Joã,o Pinto, Polícia ',(Sala Cumla.
18. sário)' .. . . . . . . .. 2.038
Das 15 às 17 diàriàmente. Polícia (Gab. Déle-

b DR. DIB CHEREMMenos aos Sá ados fado) .

,Res.: 'Bocaluva 135.' ADVOG,!\DO COMPANHIAs DE
Fone: - 2.714. Cal,lsas cívei�, comerciais, TRANSPORTE I

criminais e trabalhistas. AÉREO

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

: Rua Núnes Machado; 17 Cl'uzeira, do Sul .... ' 2.500
Panair .•.......• " 3.;i53

.
(esq. Tiradentes) - sobra· Varir ., ; •. ".: '2.325
do . .....,. sala.3. L6ide A4reo '... ..•.. 2.402

Réal •......•...•.... 2.33t!
Scandinavlla •.. "\, .. , �.500

,HOTi:lS
Lux 2021

\larestlc -

. , , '2.276

"etropol . . . . . . . .. 3.147
La Porta . .. ...... 3.Ul

,

I
-

' -.449'CIIC que -
- . , . . .. ..

Cflltral :'.' '
.. , ' Z.6'�

EsJrela ,., &.371 I
. : Ideal .. : . .. . . . . . .. �.t;J9
Our'o ESTREJTO,'

.
.- o-I'Oisque • • • • • • • .. • • • "

no.

.0 serviço noturno serã'
efeiUado pelas farmáCias

ModE'rna, Santo Antônio, e

�(oturna situadas às ruas

Toão Pinto e Trajano.
-

A presente tabela não po
�erá ser alterada sem previa '

mtorízacão dêste Departa-J
- i

m�nto.. i.

��!:c::ta;;e��oja::i!aú::, -N-eg-o-Ci.o-s-d-e-O-ca-S-iào-'
Ll1'iz Osvaldo d'Acâmporq ... '

,

2.594
- Inspetor de Farmácias.

.. ,

· c

-
"

MARIO LAU
RINDO

DR.

--_._---

ft C··llE

DR- i. LÚBATO
....

, FÍLHO
Duenças do aparelho respi-

ratório
-

..a'.UBERCULOSE •

RADIOGRAFIA E RADIOS-_
Có'PIA DOS PULMõES .-

Cirurgia do Torax
Formado pela· Faculda4e'
Na" :onal de Medicina, Tisio
:ogif;ta� e- Ti,siocirurgião do

I
Hospital Ncrêu Ramos

.

/

LU rso oe especializaçãe pela
. 's. N.·,'i:'.· Ex-intel''lo e Ex·as
:,i3tente Je Cirurgia do Prof.

Ugo'� PJnheiro Guimarães
"
,. '.'

'(Rio). ,

Cons: FeJi.pe, Sc�midt, 38
- Fone 3801.

....

Atende em ho,ra rnarl'ada.,
Res: Ru'a São Jo,rge 30 _;:'

, . . .

;
Fone 2395.

.

I
.:_:

Agê,Dcia:
de' '

..

missão.
Rua Visconde' :de

Preto, 75.
\. -

Esco:la p'llmarla
Alv88115'la

Publicidade·. _: ",�:
.
Matrículas. A��rtas '.

, C.usos: PrImarIQ ,e Ao·

-,

Caixa Postal. 45

}>'lorianópolis
Santa Catarina

7 Domingo _ Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sch- Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefone; 2.212
n1;.c.t.

"

--......:::::_-----------'-------__

o ESTADO

ADMINISTRAÇÃO
I Redação e'Oficinas, à '&UI'

Conselheiro Mafra, n. 160
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
Diretor: RUBENS A.

RAMDS.
'Gerente: DOMINGOS F, DE

AQUINO.
Representant.es:

Representações A. S. La·
ra, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40

- [\0 andar.
Te!. :- 22-5924

Janeiro.
,

Reprejor Uda.:
Rua Felipe de Ulíveira, n.

21 - 60 andar.
Te!.: 32-9872 - São Paulo

ASSINATURAS

Rio de

Na Capital
Ano • . . . . . .. Cr$ 170,00
Semestre .... Cr$ 90,00

No Interior

farmacias
de PJantãô

(;; Sábado' (tarde) -::- Far

mácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

13 Sábado (tarde) - Far-

-----'-

.

O MELHOR JURO

5%
,

DEPOSITOS POPULARES
.. �

BANCO AGRICOlA
.
RUA TRAJANO� 16

FLORiAN6pOLIS' ,

',*,

O ESTADO

ULTRA 50.1'
TERAPIA�,'

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAlUEN.
T(\ �ARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO\ SEM OPEltAÇÃO DAS

SINUSITES
I!: INl"LAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA•

TRATAMENTO COl\1_ HORAS MARCADAS •

DR.GU R
L;ONSlJLTORIO - VISCONfI€ DE OURO PRETO

_ ALTOS DA CASA BELOI HORIZONTE.
RESIDf:NClA - FELIPll) SCHMIDT N. ns.

Navio-Motor. «Carl'- . Hoepcke»
, RAPIDEZ -- CONFORTO - SEGURANÇA

liage'1s' entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
.nos apenas para movimento de passageiros.

As escaras em S. Sebastião, Ilha Bel« Ubatuba não
wejud-ic(!1'ão o 1�o1'á1'io 'de chegada 110 lUa (Ida) "e

SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO,

Tabe la de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA \

Fpolis Itajaí Rio Sant(ls

21/2 23/2 28/2 1/3
5/3 7/3 12/3 13/3l.

16/3 18/3 23/3 24/3
27/3 29/3 3/4 4/4

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

Para mais Informações dirijam-se à_
EMPRtSA NACIONAL DE ;�AVEGAÇAO HOEPCKE

Viagem ·com ,segurança
e rapidez'"

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
- RAPIDO ,<SUL-R,HABILIIBO)-

Florianópolis - Uajaf -, Joinville ,- Curitiba,
-

Agência: nua Deodoro esquina da -

Rua Tenente Silveira
.

A SUBRAL, com escritório no Edifício São
Jorge � Sala 4, oferece -á vendá:

.Lotes-de terreno, ínclusi�o uma magnífica Ca
sa de alv-enaría, situados á rua Presidente -Coutinho;

Duas 'casas de alvenaría e' uma de madeira
(construç�o reCRl1te), �ituadas á rua C'el. Pedro De
moro � Estreito;

Um conj\lrito de casas de madeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

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

medindo. cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado; ,.
Uma Casa de aJvenaría na rua Fernando Machado:
Oito casas de alvena:ría na Avenida ,Mauró Ramos

... .. (cinco financiadas pela Caixa Econômica); '.

Um terreno na Ave�a.Mauro Ramos, medind"
.. Jª,20, x 22,80;
., Um magnifico terrtno no Sub-D{s.trito do Estreito,

I medi�do 13 x- 30, distante cincoenta metros da praia.

�Véf,_de'rse
.

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

I

Alvim,:7-dias 14 'às,IS horas.

CASA MISCELANIA di!!tri.,

'\ "-

buidol'a dos Rádios R;�= �-

Vitor, Valvulas_'e 'Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

,�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(f\(jLl\- DJ/�•.&Da �� f[ t' J' I.,� �Q � Ds�� [S [luaS, panos, cfe.'
NO LAR E NA SO�IEDADE

Miguel Jorge Malty

BILHETE DA
SEMANA Prezado sr.

ENERGIA DE�PERDIÇA- O ESTADO
DA Nesta

R'?cebemo:;. ma adminístràção -, 'No ,,,Es
Fe- treito, faz-se' uma encena-

São como nunca se viu pa
ra o inicio de calçamento
da rua do Estreito, ,mas

Est�s cabelos lindos, mãe querida,
"Que eu tanto amei em tôda a minha
; Ficaram brancos pelos teus desvelos.

vida,

��'lm ianópolís, 17 de
vereiro de 1954.

OS CABELOS DE MINHA MÃE

Diretor de

já quase um'mês nem um

Acompanhando com vivo melo fio colo,�ado p�m meio C'ENOS'llNFaNTISdesgaste de energia em eoí- interesse; tudo quanto � metro de paralelepído .co- ,

sas inúteis. Por exemplo, seu conceituado matutino locado. Ao contrário, lá es- ,

qual necessidade de nos a\- publica ou comenta,' sôbre tá na frente da rua Matos Dos Álbuns APRENDA- possibilitam grande varie-

terramos porque l! criada as nossas estradas, porque A!eia� a buraqu�ira, inf,e_r_l MOS,' A, .

CONTAR e A

CI_1 dad.e _

de novas e. se
..�ensa.

não cumpriu uma. ordem viajando ,constantemente nal, Tem-se --a 'ímpressao I DADE DAS CRIANÇAS MUlta verdade encerra a

nossa, porque um vestido pelo interior do noss« Es� que a calçada vai atingir I Ilustr. de Rodo:fo �e�.- �firm:açãQ chinesa:. uma

está 'com defeito, f ou por- tado, sinto nas próprias o meio da rua tal a direcão .

Versos de Correa .Iúnior I gravura vale por dez mil

que s iguém no� "disse'" ° carnes a consequência do tomada inicialmente. Q�er 24 pág. - Cr$ 40,00 -:" Edi-! palavras", porquanto a

qu.: outra pessôa "disse", estado calamitoso em que dizer que vamos ter meta- ções Melhoramentos gravura contribui com no

j:U! que recebemos um tra- ficaram nossas vias de co- de rua e metade calçada. Cooperando IiOm pais e vas noções. ,qu� se estrutu

tamento menos cortez ou municação. Nossas estra- Lá' estão dois ou três tr�- educadores no desenvolvi- ram às que já tenhamos

P,_)111"'> a mesa não está bem das' eram tidas 'por para- balhadores, coitados, nem mente da criança desde os a d qui r i d o, estimulan-

t ? N f' I 1 \ I .. 'f ilit d dx pos a. o ma ',resu ta que digmas nos govêrnos pas- sabem o que estão fazendo prnneiros anos aCI I an o o também o espírito de
x x todas estas coisas pequenas

I sados, .mesmo antes de 30,' pela ausência de quem os
I á esta mais, proveitoso con- .observação, ponto da par-

Enlace HOYÊDO-ZENILDA
nos trabem um grande abor- por isso que não podemos dirija, já há quase um

tato ,com conhecimentos de tida para constante aper-

.
'

.recimento. I esquecer um dos homens' mês. E o nosso rico dínhei- linguagem e aritimética, feiçoamento.

. R�.alIzou-s(; nesta Capital, no dia 18, o enlace ma- _

Por uma insignificância que mais 'se bateu por bôas ro moendo e remoendo em I Edições Melhoramentos a- Por todos êstes motivos

tdrlmol1lul do nos�o jovel:1,con�errâneQ sr. Hoyêdo, filho II perdemos o controle de nos-" estradas, conservando-as e uma administracão sem I presentam completo album CEN:\S INFANT(S ,jln.
o sr. Ten. Odolino AC<;J.0ly Lins e sua exma esposa d -

P
. i '

�

INathálí de G
A L; d d t' Z Ilda. I sos nervos. 01' uma tolice eonstruindo nova:s Nem sentido. Nem se diga, que

a côres reunindo "Apren- porcionam simultaneamen-
a Ia e ouvea ms, com a pren a asa. em a , . 1 ..'

••

filha do sr. Bernardino Manoel Nunes, alto comerciante I'
derramamos .lagrlma�. No

I
é preciso �izer cue se tra- ° nosso edil está cuidando I damos a Contar" e "A Ci- te eficiente início na pri-

.

• nesta praça, e sua exma. esposa d. Maria L. Nunes, fun- entanto, na vida existem ta do governo de Adolfo do interior dã ilha. Con- dade das Crianças", meira numeração e no de-

cionária públ�c� esta�u�l., .
i coisa� t�rrívelmente desa-l Konder, mas lá se vão versa pra boi dormir. Pu- A experiência demons-

-

senvolvimento da língua-

,

O at� relIgIOSO, realizado a,s 17,30 horas na Catedral' gradáveis a amargas. Horas quase 30 anos. Agora es- blícidadé de encomenda e
tra que para a criança fa- gemo Oferecem às profes-

Metropolitana, teve como Padrinhos por parte do noivo -I. ,. . -
I I

os sr. Joel Gomes esta. Haryeda de'Gouvêa Laus, ,e po; i cruc.I�.. Gra�des tr.a,lço�s. ramos regredindo. E [áxe- nada mais. Vá ao interi�r, lar e escrever corretamente, soras vasto campo para a-

parte da noiva, o sr. Ascyndino Nunes e sra. 'Onésia Fur- ! Angústias irremediáveis, parou com atenção, caro como, temos ido vez por I deve' encontrar ao �eu al- gradáveis e pr�veitosas au

tado; tendo s�d� P�drjnhos: no �to civil, re�lizado às 18 I
Ofensas que fazem empali- redator, para as nossas. outra. Está tudo pra. pior.

cance Aassuntos sel�clOnado!? j las co� os �arIad�s temas

horas, na resldencla. da noiva, a Rua Demetrio Ribeiro' decer o coração. Vergonhas ruas nã� calçadas. Parece Mau grado estarmos na o-I de '"acordo com a ld�:d� e

J
de mO�lvos l�f�ntIs, nota�

��p7�!�r:apr!� dpoa �tOIVdo, os:'. Carlols FreHye,sl�ebeGn e exmda'l que o' enrubescem ... Para uma continuação do grande posição, um bom, prefeito"
abr ang.el1d�. temas de mte-, do, apos, o rápido .aprov�l-

" I e a nqlva, pe o sr. 'e 10 evaer e • -, 1

J

• _ f 1 P
-

exma, esposa, _ '

I
este momentos estao

reser-I' plano
de destrUlçao das es- sempre é m�tivo dli!

, con:..,' r:sse
m antI.

.

or �sta ra- \ tamento que mal1lfes��r�Q
•

Após o enlace'o distinto casaAl seg�iu para Ituporan- � vadas as lágrimas que nos }lada�. Observe as xuas, tentamento, seja êlé de que.
zao, um dos lecUlSOS de

I
seus alunos. AproprIa

!,,�, neste Estado, onde o sr. Hoyedo Lms exerce as fun- ,embargam a voz... Mas, que abrutamente, em de- partido fôr, porque' afinal. longa data utilizado lJ.as es- criança sentir-se-á mais es'"

ç�;ef de Secr�t�rio Geral da Prefeitura Municipal, sendo! antes coisas triviais, apren- clive, desce �s nr)ssos mor- a gente vê que o seu di- colas é a lição baseada em timulada ao perceber que
:.unda SecretarIO do Diretório Municipal do P. S. D.. I '.

-.
'

'

Aos nubente- O ESTADO t f 1" -

damos a dar de ombros e lOS Verdadeiras crateras. riheiro está tendo bôa apli- gravuras, ilustrações, qua- gradativa�ente desenvolve

, .,

". apresen a e LCItaçoes, i .. ' . ., -' d' ,

extensiVas as exmas. famílias.
..

I
econonuzar nossas e�ergl- No EstreIto, entao nem se cação. Mas como vamos,'

ros, cromos_, _etc., porque o vocabulário e enuncia

...

x as. ' I fala, A 'calamidade chegou valha-nós Deus Nosso Se- ,,'

corretamente ma,'n' nú�

x
.
x "SI" tEUS males têm remé- ao auge. A buraqueira, as nhor. mero de frases.

,Enlace LINO""::"'AUREA dio., porque éhoras? E se aguas 'estagI)adas
.

na via
'

� 20 estampas de in�ens()
_"'.'

R 1· t
.. "1 � '1'

.
: teus males não têm remé- pública, a falta de higiene E' assim, caro sr. reda- e vário colorido, formato

ea Izou-se on �!ll, CLVI e re IgIOsamente" o enlace ma-! . ,,' ,

'

triinoniétl do nosso prez?db cO:nterrân�o e'pal'ticular a- I dIO, porque choras? ,já n.&o rey�lta o povo por- ior-;- é uma '�alàmidade esta ,� '?1',5x22,5. cm , acompanha-
mig0 :r, !--if.lo :CUJ):}l�i:�fg.{wtq.liár,ró� ga' IR1.pl'eri'sa --Oficiál I' SILVJA' -, ,JAPLAt'" q1.ie"';êsft!'"P;àf·�tfónl�do 'd'e �!1ossa' ciêfade-. I'F�lava���' à

I'
das por gracIosas 4uach'i-

do Estado, com a, gentIl s.ta. Aurea Melo, filha do sr. Jo-
-

,'!Jm "jndiferentism� ,fatalis- boca cheia que
_

nos govêr-
I nhàs, perfazem proveitoso

sé lVJ:("jo e s':la. exma: e�ósa, �.'Isolina Melo. ! Participação ta. Locais resÚl2nciais, que nos passados, tinham à in- Album, auxiliar primoroso
O éJto clvlI re,ahzar-se-a as �7 horas, no Cartúio -dó, _' ,

'

'

Registro Civil de Saco dos Limões, 'terá como Padrinhos !
MILTON DE ALMEIDA 'antes eram tratádos com tenção preconcebida de ar- de alu�os pais e professo-

por 'parte do noivo, o,sr. Domingos Fernandes d'Aquin� I
C.OELHO E, S�NHORA ,carinho pelos pI'efeitos, lá razar FlorianôpQlis ,para' res.

e �U3 exma. -:el;iposa d. �Iaria de LO,urdes Car?�so d'A- Participam a�s parentes e Htão abandonados à pi'o- 'l��dar a capital para a re- t' Em tôdas as livrarias ou,

�umo, e por parte ?3 �OIva pelo sr; :�rnolda Regl:;' e sua

i
pessoas amigas o nascimen- pria sorte. E dizer-se que glao serrana. E agora,' na

,

pelo Serviço de Reemhôlso

exm,a. esposa d. Zllda Rezende Regls. . t' d f'lh 1\ffARIA' H'E d'l
.

r
. A'. d" 'A I t d 't' '" P t 1

O t 1·· '1 b d
'

' O sua I a <l.VJ. - '.) �osso e I era aquele que vlgencla e· um governo jJorque 11 o· con muâ por os a •

a o re 19IOSO sera ce e ra o na Igreja de N. Sra., '

.

-,
-

" , _

c�a_ Bôa Viagem, naquele distrito, às" 17,30 horas, servin- LENA, ocorrIdo a 17 do ia para a praça publica gri- municipal didgidõ por fi- fa:zer, ao que me importa EDIÇÕES MELHORA-

(10 como Padrinhos, por parte do noivo, o sr. Nestor de corrente, na Maternidade ta r.: agua, leite, iuz< .. En- �ho da propria terrá, e so- lâ: Vamos amealhar dinhei- MENTOS -. Caixa Postal

Deus Cardoso e exma. esposa d. Claudina C�u'doso e "Dr. Carlos Corrêa". Irdanto, ei-lo com as rede- b�etudo médico, o que se 1'0 nas arcas municipais 18140 - São Paulo

P9i' parte da noi�a o sr. Ten. João Rezende � sua ex�u�, -_,__.__ &S do govêrno pas� mãos, e diz, o qU,e se comenta? para gastar nas eleições
esposa d Maria Rezende. V d o Se quiser a resposta, va' de Outubro. ..

. 'A-V IÇ"OAos nubentes os votos de perenes felicidades de O en e-,se
c que está fazend9? E. ' �

ESTADO. extel.1sivQs às eX,fI,as. famílras. que tem feito? I_ao Pov'o da: viva v�z. Vá Siga o meu conselho, A professora A�ERTI-
,/ ,

Fino espelho com moldu- Juntando dinheiro nas' ao povo do 'Estreito; da ilustre redator, vá entre- NA faz saber às interessa-
x ra antiga, medindo 1,53m. arcas da Prefeitura. Para' rua Curitibanos e das' ou- vistar o povo respeito às d 1 d B 11

x x .. I,
- "

:.. as nas au as e a et, que
\ '

x 0,65m. que? E os seus mUl1lClpeS' tras que desembocam dos' nossas cousas mUl1lClpmS, t' 1 d f
.

-.
' ! I,' . • .','. as ma ncu as evem ser el-

Vêr e tratar à rua Fer- sofrendo as pel')!'CS conse-, morros. Nem adIanta um

I
e depOIS ,externe pelo va-I t d' 20' 2° 23 dA

.

A . , I' '.,. '_ . . _
.

as nos las , z e este
nando Machado n. 40. quenC13S com :1 sul:! pessi- apelo ao nosso prefeIto. lente orgao da oplSlcao" A

d 9' 12 h dI A . _,

J mes, as;as oras e as

_ Sra.' Marina Fernan- _;_ '__
Porque, a boa vontade fu- que tao bl'llhantemente di- 15 às 18 horas. Praca: 15 de

1 'B d
giu da nossa Prefeitura. l'ige... N b

J

( es ruggm�nn, esposa o '
./ ovem ró n. 8.

""

·�dr. Newton Bruggmann;' , P'artl·01·,paca-O', '_
Ali tudo é encarado'à ma- Grato,.o co-estaduano e

Dr. Júlio Do'in Vieira
__ Sr. E}ysio' Damasceno

,flé'ira politica. Tudo é en- admirador UODfl·rmad� a
(;:]'i' ..d� pela bitola, do pres� G. R.- Almeida

' "
eh Silva, dinamico viajan� Antônio Setubal e� Senhora participam' l:l seus pa- b tat I

-

Trans('orreu na data de te comercial; rentes e conhe.cidos o nascimento de se� filhi�ho que
ligio politko. De jeito que P. S. -, Falei em

.

apê.lo SU S I -O çao
onterr, o aniv�rsári'O nata-I _ Sra. Ce9i Ferreira I reéeb�rá na pia bat�snial o 'nome de LUIZ CARLOS, {nosso edil vai resolvendo ao prefeito, linhas acÚUa. RIO, 18 (V. A) - VoI

'ício do nosso prezado con- 'C' '1 d
ocorrldo na Materl1ldade "Dr. Carlos Cotrêia". os probl�mas da 'no's8a ett· ão adianta nem resolve ta-se a divulgar que o Sr.

.

'" ,,',. . ,I' élLl oso, esposa o sr. Cn-! Data 9-2-54.

tPoi r<mê�'I:'l'. cJuh.o Dom VI- I pitao João Batista cardo-I ._______________

cantadora capital, encanta- � porque o nosso Prefeito � Yedo Fiuza será mesmo

e',:'a: mediCO re'�d_t:.nte nes- 1.50, do Exército' Nacional, Asso cl·�l'.a-o' Com e' r,e."a' I Je'
dora �elos dons d.a nature-' in:isivel. �té parece pre- substltuido no DepartameTl- '

ta' Cap:tal e pe",soa muito ;-.eivindo em Curitiba' ,I _ y '" za, nao da PrefeItura, co- feIto -de Cidade grande, de to de Aguas e Esgotos, do

rebc::�� ..da nest� ddad,e. I -:- Sr. Ruy Cunha;
� ,

", Fio'rl"8no'pol.-s
mo bem lhe apraz ou/

se-I
cidade de mais 500 mil ha- Distrito Federal. O novo di-

() J:�rADO Guuenta fe. ,_ Sra. Carlota Voigt

'

>
"

. .su��o os seus interesses bit�ntes. E. nós no �ue no retor dêsse setor será o en-

li.citaçõ,�s. ,Lima, esposa do sr. Lydio:
FORNECIMENTO DE rificada. O preço de venda POlItICOS de momento. Pe- penmetro urbano nao te- genheiro Edgard Braga, que

P' L'
' BANHA no varejo é "de Cr$22,00 o l-<! propagan4a da imprênsa mos nem 20-mil, imoagin,e o J'a' acel'tou' a l'nculubeAncl'a,

mto lma, [,tivo represen-
t,'nte comercial. quilo. palaciana, pelos atos oficiais SI'; o motivo de desisti;)Uos Espera-se para os próximos

� Mêrcê dós, _esforços da Procede (> produto da Ba- slll:iscritos,�mas longe mui- de ap�lo ., .. S. exa. tem' dias o ato de exoneração
FAZEM A}'\OS, AMANHA ASSOCIAÇAO i;LÓMERCI- cia do Itajaí. to longe de execução, pare- um plano dÜ'et01', e aca- do Sr. Fiuza. Ouvido pela
_ Sr. Oswaldo Goulart-" �� _�E_ ��OR!ANÓPOLlS, . Os associados intel'es- ce que o· nosso prefeito tra- bou-se a conversa com os repor!agem, hoje de manhã,

proprietário' do Salão Re� Q .,c�ml§rcio loêã-J.-..-e���se�do �ado� na revenda, qQeiram _balha muito em prol dos J,pagantes, o Povo.,: , 'o sr. Yedo fiuza disse ig:·

c�rd e,
pessêa mui�o rela_!",UpridO

de BANHf' frigo: iIi,car para 2180. '"u, municipes. Só parece.1_ ALMEIDA! norár o ",,,,,,,tO.
l'IOnada nesta Capital; ,','

-:-._--:;__-.-,-.--�,-...-"---,--------.;;::;;<......----��-----�-------------------------------

- Dr. João tRicardoi
' '�VENTU-RAS 00'·. ZE-MUTRETA

I\§ayer, alto func�onário do
I.AP,l., atualmente no Rio
de Janeiro;

.

-- Sr" João' Ga';ldolfi, al-

Sempre senti prazer em, contemplar
Os teus-cabelos negros, mãe' amada,
Lindos corno se fossem de uma fada,
Escuros como as noites sem luar;" .

É sempre lamentável o

Quantas vêzes fiquei a desejar,
Também ter a cabeça ornamentada,
Com cabeleirà assim, sedosa, ondeada,
Como � crespo das vagas no alto mar.

Hoje que tantos anos se passaram,
fiem mais preciosos êles se tornaram,

, Pois são' de prata agóra os teus cabelosl.
I

"

ANIVERSÁRIOS FAZEM ANOS, HOJE:

FizERAM ANOS

mos, <tdvogado;,
_-- f 1.. �EuckLs Silva

....

- Sta, Diom_ír SIlva;
-:- f ta. Aurea 1\1 L.ria dos

�anto�;;
- -' Sra, Maria Gc'nçalves

::ilveira, 'esposa a,j i'r. Fran-
CISCO Súveira;

Dr. João (;J' los Ru-

, .�

pres'lip.w'so alfai'l!t;
-
-. :Jovem Edú ./>.laor Le-

,m(l�:;
-- SI'.

<1hau:o,en;
- Sr, Luiz Ca :!03 Brasil;
- :':. Manoel .'\1'1 da Si!.,

Reym,1,do Wen- faiate;
.,.- 'Pde. George Alfredu

Lutterbeck;, ",
- Sr. Vitor A Espindo,

l':.l,' elétricista;, ,)
_, Jovem Evaldõ Villela,

filho do sr. Harol�o Ville
Abelàr� Berret:it!' la,:

I
__ Sta. Miria',l Eiras Ma-

c'=!clr.j
-- Sr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 . Florianópolis, Domingo, 21 de Fevereiro de 1954
���__ .,__-w � � �� ��

� �� ----------------------------�------------...
o ..�TA()(}

E s P O r t :i vo"
�����_ .aQ--�Q_ � I�FIII i �r.�.•r �D� �-D� _�g�-..��D� ���: �a�· ���� �:DDW..�-��-..�·Dn_ �

.'

"

/

.:;.
·

..6•••••& ....

NOTICIAS DIVERSAS

FREJUDICADO o 'COnIN rIANS --Lima, 18 (U.
P,) ;- Continuam os comentários dos jornais locais sô

Lre a vitória do Universitário -ôbre o Corintians pela
contagem de 3 a 2.

'

A maioria dos cronistas j.oruanos critica severamen

te ;tOS desacertos e desmandos do réfere britânico Ma

ckenna ao anular o terceiro ��':nto de Souzinha, preju
dicerido dêsse modo no time Of':'.füleiro A partida devia

ter terminado com um empata de três tentos, O g,:J
anulado está sendo- chama.lo -cuí de "gol escandalo".

O discutido lance do) foi. I i.lado deu-se '80.3 45 'mi

nutos do segundo tempo
-

isto é, ao terminar a partida.
�(.,.lzinha apoderou- se Ja bola cuase no centro do eam

po. Escapou perseguido por Gasco e a tôda veloéídade
o avante brasileiro bateu inda oefesa adversária. O "li
nes.nan" nada rriarcou na �":.lpada de Souzinha e êst«
na corrida marcou o t€rceir,) gol dos -psulístas, que' se
-ia o do empate. Marcado f.' 60] :!VIackenna disse :.jl.l! o

;·�Infer:.man" tinha marcado 'cffsíde" e portante anulava
() gol porque o gol não e.'a vsjido, decretando assim a

derrota do Corintians
Os jogadores d.i time ·,.. '�;';)nt{' protestaram p ela de

eis ão absurda do juiz ki!:'lr'Col Este manteve 'i .anula

��.. ' do gol G retirou-s . do campc guardado pela f,l )�ir:1i.

a Lm de evitar ser UgH?·'},.!" l�flos jogadores e :'\;'l')F!l"

-1,> parte do público exalta.i».

ESCURINHO QUASI NO FLUMINENSE - Rio,
19 (V. A) - O interêsse do Fluminense pelo ponteiro
Escurinhb; surgiu quando o Campeonat� Cariol'a de 53

ê.inda em meio. As sondag�ns feitas na ocasião para a

transferência do atacante do Vila Nova, não forall: co

roadas de êxito, ma.> o assunto ficou para ser d;scutinçlo
opôrtunamente.

.

Constituindo a extrema-esquerda, 'O ponto d�bil da

ofensiva tricolor, a diretoria do Fluminense VOltO'l a in

sistir junto. ao club: montanhéz para conseguh; a trans

ferêneia de Escurinho, apontado ('omo o elemento·capaz
,de resolver' o angusü�so problema. '

'

Os entendimentos estão em pleno andamento, tendo
o Vila Nova �ixado em oitocentos mil cruzeiros o preço
do "passe", importância julgada pelo Fh:minensc muito

elevada que, comó ('ontraproposta ofereceu sel·;cenros

mil cruzeiros.
,Muito embora, ti dir�toria do Vila Nova estejq_ no

firme propósito de '�Ó ceder o seu defensor pela luantia
Estipulada, a impressão dominantE é que transi;�i!'ú urn

pouco, facilitan-dó a conclusão da transação e, não Será

surprêsa se o fato ocorrer a qualqt,er múmento.

o

Avai 2 X Carlos Renaux 2
o

�

o espetáculo"que ao pú- classe e fibra dos seus de- seguiu
blico florianopolitano pr9- r-odados rapazes. O resulta- goat.
porcionaram os conjunto do .lo, analizando a atuação
Avaí Futebol_Clube, local .los dois quadros, não fez
e Clube Atlético Carlos Re- .ustiça ao maior volume do

permanecem há meses na do, pois Teixeirinha rece

mais completa inatividade
I Leu a pelota do extrema

no que se refere a jogos que Sé encontrava impedi
amistosos. do:Logo depois, aos 28 mi-

naux, da cidade de Brus-

Duarte brilhante

mes na direção do Departa- Nào houve tentos no pri
'menta de Futebol, vem rea- 111éÜ'O tempo. Lisbôa em ba
lizando uma série de pele-Illita cabeçada assinalou o

...o....��_(,,_.o�(,._,"4IIIE»-(_(.......il_
_

�as procurando oferecer aos goal inicial nos primeiros

U R U '8 U S 'E R l, A N D O
aficionados bons espetácu- minutes da fase derradeira,

O INTERNACIONAL lo:�\'l CURITIBA __:, Curíubn
' I'

.

Y los pebolísticos, enquanto mas minutos depois Teixei-

1" IV. A) _ Os dirig ,!,!l.:,: c.o Curitiba F. C. iniciaram ZE' DO MENGO que os seus co-irmãos da rnha empatava. Este tento

€Ll"ndimentos para a vinda a \ sta capital" do T. :',.",... - Bonita e bem movimentada partida fizeram 5a C it I 1 t I
• ..

. .apl 'a amen ave me n t e foi ilegitimamente assinala-

('1<.;11:.1; tetra-eampeáo gancho. .10' mês de março. Os cc- feira o Avai e o Carlos Renaux. O esquadrão azur

lorados realizariam duas exibições, enfrentando o Co- ra merecia a vitória, pois jogou mais. Perdeu varies

ritiba, promotor da temporada e o Atlét'co .. As demar- tentos daqueles que o mais difícil é não fazer rio que

ches deverão ser concluidas dentro das próximas horas. fazer". Bolão, contra o Olaria teve duás oportunidades
A VEZ; DO S. CRISTO'VÃO - Rio, 19 (V. A.) _.' e fez dois goals magníficos. Ante-ontem teve' meia du

O São Cristóvão está em entendimentos para empreen- zias de ROLADAS DE COLHER .. ' e lá se foi o couro

. der uma excursão em gramados européus. Segundo. a- pelo
_
alto, RASPANDO A TRAVE!!! Tanta? perdeu (I

purou a reportagem, o dube alvo disputaria na la me- robusto e dinâmico atacante azu�r�, ,que um torcedor,
nos do que 25 partida, iniciando. a excursão ria Itália, a meu lado, num do tais tiros perdidos trecou tudo: .

visitando depois a Fr.ança, Belgica, Noruega, Suécia, AGORA, BA�ÃO, CHUTA O BOLÃO!!! E o Bolão

Dinamarca e Alemanha. chutava BALAO ...

Esperam os alvi-negros a transferência da

guarnição campeã brasileira - Keller, o téõ-
nico de remo da C.B.D. esperado hoje

. .

nesta, Capital

RIO, 19 (V. A) - Procurando reforçar a SWl equi
pe de remo, o Botafogo, em preparativos para a come

moração do seu: cinquentenário obteve o concurso
. de

Francisco Tôrres Medina, campeão brasileiro de SKIFF,

E:.peram os dírígentes alvi-negros a transferência. tam

upm, de seis dos mais destacados remadores catarinen

'ses, entre os quais os componentes da guarnição de 4

�om patrão, tambem campeã brasileira e. que represen
tará o nosso país no próximo sulameric ano.

'

KELLER SEGUIRA' "'HOJE
Contratado que foi, pela CBD. para o preparc, téc

:,iCO das guarnições brasileiras para o Campeonato Sul

rmerícano, Rudolf Keller viajará domingo próxuno pa
ra o sul. Inicialmen ,e, o preparador rubro-negro i�'á a

�anta Catarina, para organizar o treinamento rIe "qua
íro com pOltrão". Seguirá, depois, para Pôrto Alegre,
onde traçará o programa pata o "dois sem patrf .", bem
como para o' "double". que será integrado por Barata e

Fritz. Est.; irá 'tamb- 111 à capital gaúcha, onde será feito
j treinamento.

que, agradou plenamente,
pois foi bem disputado, oca
sionando bastas vezes ins

tantes emocionantes que
deixaram os aficionados em

"suspense".
O Avaí, com Dirceu Go-

OS MELHORES

'lC X :/..
-

- O primeiro tento dos visitantes nasceu -..1e um

passe do seu ponta esquerda, QUE ESTAVÀ:SONHAN
DO NA BANDEIRA Mas o bandeiri�hil daya a impres
são que tinha pago entrada e qúe,. por issô, _tinha ape
nas o direito de assistir à p�n'tida. Todo mú;'do gritou:
OFFSIDE! O bandeirinha acõrdoll/e-lc\'anlou a bendei
ra. Quando o fez.fá o. impedimento estava' desJeito e o

tento foi feito,.. Depois disso co�eçou a queret' fazer
compensação e ficou mais apaixonapo que o próprio ár
bitro Paixão. .. '

x -{ .,:

� O prélio foi ótimo, Lá e cá e ,cá e lá, Muib l'nO
vimentado. Ora o Avaí acertava ·todos os lances; ora o

Carlos Renaux também acertaV:l todo§ os -pass,::s, No
campo só o juiz errava todos os apitai;.,. A' partida
com um bom juiz ou mesmo sem juiz' s"ria um'1 }>31'tidn
de Rio de Janeiro. . .

-

Av�\Í que merecia ser o No AVAl -

vencedor pela diferença mí- .Danda, Valéria,
.iiina. E o resultado final arte e S�uL
;'oi um empate de dois ten-l NO CARLOS RENAUX
tos.

-

I
�vJ(_.s�man, Otávio, Ivo, .A-
Ionsinho, Joine e Isnel.

,.

OS GOLEADORES
- ,

,

,
'

Brognollí,
Bolão, Du-

OS QUADROS

AVAj - Brognollí, Gui
do e Danda; Manara, Bráu
lia e Valério; Duarte, Amo
nH1, Rolão, Saul e Lisbôa... ,

CARLOS R;;NAUX -

Mos.man, Afonsinho e Ivo;
T2so111'n, Isn€! e Pilolo; Pe

truski, Teixeirrnha, Otávio,
Aienão e Joine

ARBITRAGEM

Diante disso, só temos a
putos Saul marca o desem

aplaudir o Avaí, perca ou
pate, mas o goal é anulado,

\'ença as lutas. Isto porque,
',isto ter o atacante cometi

prOCUln num verdadeiro
do fowl no arqueiro Mosi-'

" .

'

." '1.. \. m,m, lIouve dai um inci-
�our-de-force nao prlvar

� amante do esporte-.rei da·
dente e'ntre Saul e o árbi
tro "Tourinho, sendo o J'o

ma principal diversão. Este
gador expulso do gramado.

ano começou mal �o inte

rior do Estado, onde per
deu para o Caxias por 5xO,
para o AmÉ:!:ica por 7xO e

para o Pays.mdú por 6 x 2.

Resultado: 18 x 2. Um de- .

ficit realmente surpreen
dente para um

- clube que

representa a força máxima
do futebol da metrópole ca

tarinense. Mas o Avaí não
é gremio que se deixa aba-
tEr moralm.ente ante

Com altos e baixos fun-
.

eiúnou no apito o sr. Ma
n,tel da Paixão

_ T�urinho,
Anulou bem o gQal de ��ul,
mas errou ao validar o t�n
te ilegítimo de Teixeirinha.

- Saul àeu um shaw e foi excluh!o, -Não lh� da
mos nem lhe negamos razão. C"c.!a vez 'que jogalH lá fo
ra os clubes da Capital reclamam que são fOlriados.
Quando chega a vez de jogarerr, aqui �cabam também
prejudicado� pelas arbitragem! Low é duro! Claro que

te mais fortes, como são· os

MA'RIO VIANA PARA MINAS _ Notícias chega- os nossos clubes não querem ganhar no apit,>, Mas ..lo Olaria e Carlos Renaux.

das de Belo Horizonte revelam qu eaFooeração Minei- t<..mbém por IGNORANÇA do� MAGISTRAD03 é es, Mas, a falta de sorte parece

ra está interessada em coniratar o árbitro Cal'IoCn Mário peta. O dr, Renato Rê\l1os ter:' razão quando diz (1'1("
•

1
d C

'

1
-

.

• que Vlve a persegUlr o c u-

Viana para dirigir jogos do campeonato mineiro do cor- os teams a al)lta SilO ooh1'e5. E POBRE N;\O ]o!:M .' . .

VEZ. J •

.

_ I
be presldldo pelo sr. Ml-

rente ano.

MAURO NÃO FOI INSCRITO '-:- Santiago do Chi-
.

x :.;:.'
_

:�uel Her,mínio Daux, pois

leo 19 _ Confirma-se a au� ência tle Mauro no primeiro,
- Devemos registrar um fati) que talvez passasse I

frente 'ao primeiro merecia

jogo com os chilenos, pelas elimin'3t6rias do Campeonr!- desapercebido' ao público (aliás ?u,mérow paia alegric:. ,�mpatar e foi vencido por

to Mundi31 de I! utebol. O zagueiro sampaulino nâc· foi do sr. Ceceu) que est:.:,,'c no estanlO: os tons carnava- 5 ') d d" lt'
, 1 l' 'd P'

.. ,
. , x ", sen o os OlS u lmos

inscrito, nél relação dos 22 jogadores que o chet<:! da em- escos a ocorn os. arW.!la meRmo que Ja estavamos no

baixada brasileira enviou á Federação Chinela e â F. I. reinado- de Momo. Veja:n:t, bem: ,10� campo havia '1�11e pontos dos cariocas marca'-

,F..A. -Mauro, porem, poderá' ser aproveitado' para o en- AWAIANO; Saul e To lrinha apresentaram um varia- dos nos dois últin.!os minu

contro com os naraguaios. díssimo sho\\; quand::> ()� portões !:>e abriram, '\s m'qu.i- tos da refrega. Contra o

NO PARANA' O FLAMENGO - Curitiba. 19· (V. bc'ncadas fOlaín invadirhs- pela CHARANGA DO PE- Carlos Renaux, detentor do

A.) � A Associação Espe.rtíva Jr..carezinho, da çidade XETRA, com cuicas, pa;,deiros, cavaquinhos, rec In'ecos título máximo do Estado o

do mesmo nome, está em negociações com o Fia!: en� (', e os MORENOS VIRA"IDO NO 'FREVO, '. AI �m disso FEVEREIRO 26 e 27.":__ PensionÍ;3tas

dc' �io, pl:.l'a a realização de um amistoso., J �:(.Q.nt€ceu ol1!ro milagl"�s:
.

os �lto-falantes inauguram
aJ.vi-celeste atuou.mais e 22 - Pagamento do pes-. militares e provisórias;

TOC1\FUNDO COBIÇADO - O cE'ntro-med. ... > dl ,rr.ms uma MUSIQUIN�,\ lSto e, um vc1ho di-,·;e, Um mElhor e merecia, dest.a soaI do Ministério da Fa-' MARÇO
J'erroviár;o e da seleção paranaense, Tocafundo, segun-

. dos lados estava horrlvpl, mas o outro estav:.t muito forma, ser o vencedor em- zenda, do Ministério da I 1 e 2 - Pensionistas Ci-

do notícia ch.egadas de São Paulu, está sendo cobiçado MAIS �IOR. " A monumental discoteca da F. C, F, ::atr', mas a falta' de chance ..-

relo Palmeir-as. ..
,

cada dla aumenta mais. Já·_tem· 3 discos. A gente vr'l y� ,'. '

Justiça, dq Poder Judiciá- vis; ._

_ QUADRANGULAR EM -BUENOS AIRES ...:._ Rio, R�NDO �LES, são seis e tocando tudo seis VêZef! são . "",� permltm e o tn-cam- rio e do Tribunal de Con- 3 a 20 - Os que não re-

19 (V. A.) _ Os srs. Gilberto CardoSo e FadeI F&dd es- trmta e sebo '.
To�ao teve que contentar-se tas; ceberam nos dias acima.

�: tiveram reunidos com o emprezário Afonso Doc� ti'a-I O LEITOR SABIA. .. .

- ('om o empate de dois ten� 23 - Pagamento dos de- Delegacia Fi 1 em San-

'(é:ndo da realização do Torneio Quadrangular q IE ' se�'á tos M
_ f "f

mais inistérios; ta Catarina
i'Íe�uado 'Ou março, em Buenos Aires, com a oarticipa-

' 1ue or:am os seguIntes o:.; Jogos inais !' decisi- ..

(ão do Flamengo, São Paulo, River Plate e BOCé: Ju- '-0S dos :)uutro Campeonatos Mu-,diais de Fut'!�,.l�:
24 - ,Apósep.tados e Sa- Contadoria, 18-2-54.

- "UM B.OM'JOGO
;.iors, For�m estudadas as bases e datas e hoje h�verá 1930 - Uruguaios x Argentinos, em Montevi_déu, ;';[1- lário-família;

L0va reuuião, quando o a�sunto poderá ficar de<:;.dido. gl'oudo-se campeões os orientais, ãO vencerem po' 4,,-2; 25 - Pagamento dos que MARIO SALEMA TEI-
. . 1 !:I34 - na Itália - Itália x Tchecoslováquia, v�ncend9 (.) match, pode-se afir- não receberam nos dias a- XEIRA COELHO - Dele-

os penin�lIlares que consp.guirarn o título; 1938 - 1\';1 d D f tln.11', agra ou. e a o, o, cimas,' I gado Fl'scal
França - Itália x Hungria, sagr:mdo-se bi-camoeões oe:

Irá a '''''·tuba boje o AV!JI italianos que venceram pm' 4x2; 1950 - No Bra::.;!
pú}Olico preser,ciou um jo-

_

o:ul. u Uruguai x Brasil, vencendo os oriêntais por 2x- C' con-

.

go repleto de a'trativos com

.

" �,guindo pela segunda vez a corôa? jú?o de pas�es muito bem

. Foram encerrados ante-ontetll os entendimentüs I . ,. Tesourinha, o estupendo oltacante gaucb.o, atual- calculado,s, o _que revela'
jJroces�·�(10S entre Avaí e Clube Atlético Imbituba para :,lente vinculado ao Grêmio Portoalegrense, pO'lsni um grvndes progressos nas duas
um jogo amistoso na tarde de hoje em Imbituba foi I recorde difícil de ser superadó: atuou ,nada meno:" dé
(1 Que ��s informou ,o esportistas.Dirceu Gomes, e:for 23 vezes no' selec-ionado brasileiro·-como extrema direi·

';Jldo dmgente_do departamento de futebol do alvH!e- -

ta, sendo 1 :vez em 1944, 7 vezes em 1945, 6 em 1946 1

lest.e,
..

-.
' , .

,

... -,�

, 'I em 1947; 6' em 1949 e 2 em 1950?
. ,

..� .' ,-�

desastres e assim, buscan
do a rehabilitação enfren

tou dois conjuntos realmen-

eq1..'.ipes, notadamente o A

vai Que esteve simplesmen
te llOtável, impondo�e pela

l'rc:::segue o jogo e Otávio J RENDA

d'2�j'eta, o d�sempate, mas r) C�rca de 11 mil cruzeiros
() :ioga termIna empatado, l'o::nüeu, o (:spetáculo no

p�i�. no último minuto con- ;;u'mo de 5a feira.

..,--------------------,------

T�EINA HOJE O GUARANI
.

Prejl<�rando-se plua. futuros compromissos o G.!ara
lti levará hoje seus (onjuntos de >lOfissionais e aspiran-
1,<'5 ao estt.dio da F. C, F, para um rigoroso' ensalo cole
bvo, hoje, á tarde,

os
--------...._.----

NA VARZEA

Domingo passalc., em Biguaçú, jogaram amif:tosa
Y'1ente os pelotões dJ Bangú, desta Capital e Ndl,'ib Sa
lum, local. A peleja agradOU a numerosa- e sele'·a assis
tÍ:incia presente que aplaudiu com entm.iasmo as d'..las

e�uipes litigantes, A vitória pertenceu ao esqu::}c!r'ão vi.
sItante pelo. escore de 3 x 1. O Bangú formou assim:
Ari, Wanderley e D;uiá; Acioli, Obdúlio e Rosinha: (n.
rmho, Qsni, Edio, Si 1.-, !in' e C�lio (Alípio).
--- ._-------- - -

_.----=:::::-----

Deleqqcia Fiscál
Ta_'e-Ia de Pagame.Dto

----�-"�--_._---_.__._-�._-

Curso -São Vicente cle_Pa·ula
Cur�o primário - ,Equiparado aos-grupos esc0b

res - Diretora: EUDOHA SCHAEFER MEYER '

� abertura das aulas: 4 de março - início da matricu
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde d�
buro Preto, 123,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
,

Florianópolis, Domingo, 21 de Fevereiro de 195t!
- --------_ .._._- � - -------------------

5
--- --- --------,---

'---_.__---

� �'Notícias do Estreitol·
MAIS UM ÔNIBUS NOVO para o povo: duas ou três

NA LINHA DO CANTO' barracas de generos, meia

dúzia de taboleiros de ver-

A conceituada Empreza c�ül'a:' e frutas e nada mais.

Viação Santa Catarina, da O povo já vinha se desin

qual é proprietário o índus- , teressando pelas feiras, 'pe
trial sr: Laudelino Campos, lo fato, por ,nós tantas ve

mandou construir nos acre- zes �',",mentai!o, de n io ha-

ditados estabelecimentos ver tabelamento de gene- I,

...

TRABALHO

CONSTANTE

Cateli Hemsemann, de No

vo Hamburgo, "Rio Grande

do Sul, mais um moderno e

possante ónibus, para o ser

viço de transporte de passa

geiros entre a-Capital e o

Continenti.

O referido coletivo, que

"()S,' fi sere� es�es vendidos ipor preços iguais o ; rupe
ríor .s as do comé n.. :

Vendo o desinteresse de

[e>,;os, acabaram muitos ex

por.itores, por não colocar

ma'sprodutos à venda; e as

sim, as feiras livres do Es-

MOTORES

RIO DE JANEIRO • SãO PAULO • RECIF� • SALVADOR • PORTO 'AUGRE • CURITIBA • BELO HORIZONTE I,_T1'.., /

/

tomou o número 17, já se >:-eito estão dimilinguindo,

Iencontra trafegando desde acalr-ndo por desaparecer,
a semana passada, o que o que vatícínamos para
muito veio melhorar os ser- muito breve, se a da pró-

,

viços daquela Empreza. xhna quarta feira for seme- I

Trata-se de um onibus a- lhante à da semana ante-
I

linhado, moderno, confortá> ríor. I

vel, com' acomodação para (Correspondente) II37 passageiros.
A I. PLACAS tUFILITICA8. IA Empreza, como se ve, j

II
.

procura corresponder a pre-
I Illr de Nogueira:

Ierência que lhe dá o públi- ....e.eI. �u:il1ar Il. tra-Ico, melhorando 'constante- t••••t. d. alfUta.

�!��!�:�:::::�:��::'c�; ,I�dé�ia-s�De�b---aix-o-d-o--:-Ca--=-féO:--P-p��-D�E---_�U-u:,�-_!-,----aC-ju-t,-e-12__:____"de-A-."gosto Gratifica-se
f , '1

.

17 d
q A' pessoa que entregai a

recedores de re orma. Ag�- u tima, o corrente, a J 'L
.

I
' .

ra mesmo, está sendo remo- Antonio Callado twistle diz numa frase irô- sr ída da sessão de Bhoras,
REGULAMENTO PARA .Ingresso familiar - Cr$,' ose, ,uperclO _.or;es,. res .. -

delado o onibus número 4, nica e lapidar que "uma ,I C' R'
.

d
AS FESTAS CARNAVA- 1'00,00 (casal e 2 dependen-I dente a rua General Bitten-

,')0 me itz, no trajeto o
,

"

n,ue, dentre poucos dias, fa: Recebemos do Conselho exatidão superficial pude dI'
LESCAS DE 1954 ,te5 menores) court n. 177, os óculos leu-

., ... recinto aque e cinema a

1'(1 sua reentrada no tráfego, Britânico o primeiro nu'me- muito bem' acobertar uma'
, Ingresso individual, adul- tes de gráu, verdes Crei-

• Praça Pereira e Oliveira, Levámos ao conhecimen-

tão perfeito e alinhado co- ro de "Atlante", uma re- incomprensão fundarnen- to - Cr$ 500,00. I
bam que foram. rerdid.03-m relógio de pulso e pul- to dos srs. sócios e exmas. \

rr.o se fosse novo. vista publicada em Londres tal". E' que em 'língua in-
•. Ingresso Individual, me- entre as ruas Art.sta BIt-

eira, tudo de ouro, com 2; famílias que este ano, a I
O ônibus n. 17, é um car- pelo Consejo Hispânio e o zlêsa existem trabalhos sô- bí -b Ih"

' nor - Cr$ 500,00; I
tencourt e Jose Jacques,

� {'U 1S e 2 ri àntes e uma' Diretoria reàlizará três .

1'0 di!:H1O de qualquer grande Conselho Luso-Brasileiro. ore a América Latina em
'

b 1 d
Estes ingressos dão di- ' nesta Capital. '

_ iga com um er oque com gran es ,BAILHES - DE, I
capital, visto

- oferecer ao Ésse primeiro número, com geral e sôbre cada país J n. ] 3, também de ouro. CARNAVAL e uma VES-' reitos a todas as festas, e' Fpolís., 14-2-954

passageiro todo o conforto. exeção de um artigo em es- dêste hemisfério 'em, parti- "ede-se à pessôa que o en- PERAL INFANTIL.
só poderão ser fornecidos

Quando foi dá inaugura- panhol por Miguel Alfredo cular muito melhores, có- controu o iavor de devolvê- Os bailes �erão realiza-
até ás 18 horas, no dia da Po,nto il"merclal

ção do luxuoso carro n. 16, Oliveira, tem tôdas as suas mo exatidão superficial, do iO'- à rua Crispim Mira n.! d os nos dias �27, 28 e 2. realização das mesmas, sen- lIu

a Emprezá passou pelo dis- contribuições em inglês, que qualqu�r coisa escrita 14, ou, ao SÍ'. João Quirino I A VESPERA.L INFAN.,.
do terminantemente nega

sabor de ver, dois dias de- inclusivê uma tradução de em português ou espanhol. ' 'Jeto, a rua Santos Dumont TIL no dia 10, das 16 ás 20
do após aquela hora.

pois; algumas de suas 'pol- versos de Garcia Lorca 'por A natural preguiça hemis- n. 6 (Serviço Florestal),' horas.
" A Diretoria, .na certeza

trorras cortadas, -criminosa- Roy Campbell. A revista férica e nossa pouca atniza- que será devidamente gra- O preço para reservas de
de que não só será aten-

mente, à gilete, per indívi- é apresentada ao "p'úblico de pelos números e cálcu- tificada.
' A bail dída, como tambem coad-

• mesas para os tres ai es,

'duós sem critério, habitua- pelo ministro do Exterior los valorizam extraordíná-' com direito'�-'q�atro cádei- -juvada: pelos srs. sócios,

cos a depredar tanto os britânico sr. Anthony Eden, riamente trabalhos estran- ras, será de cr$ 200,00, a
pede a todos o inteiro e

bens públicos como particu- que evoca o interêsse que geiros ericados de estatís- escolher, de .acôrdo com
.fjel cumprimento da pre-

lares. semnr e nutriram 03 inglê- ticas e pejados de condu- a planta exposta na séde
-sente disposição.

Fazemos um apelo às pes- ,ses pela América Latina, sões expressas em parágra- do Clube. OBSERVAÇÕES: - Não

soas criteriosas e dignas no desde os dias da indepen-I' fos curtos e diretos. O re- O d d
será "admitida a entrada de Vende-se diversos, preços

.. _

ia marca o Ipara a

sentido de impedir que dência dos países dêste he- sultadt>-é que o leitor de VENDA' DOS CARTÕES
nenhum sócio em qualquer baixos.

esses individuas desdassifi- misfério,)e a inspiração lingua inglêsa para, a reserva das mesas,'
coúdição, se� a apresenta-I A vista ou a prazo.

cados, inutilisem o acolchoa- que grandes vultos da A� ; se enterra em oceanos será a 22 d� fluente, pre-
ç'i\o da respetiva

CARTEl-I
Ver e t;atar no local em

menta das poltronas do no- mérica foram buscar na quadros e gráficos muito cisamente ás 8 horas da
RA SOCIAL. coqueiros com o ·snr. ,HEN-

vo carro, tal co�o aconte- vida e nas instituições bri- bem montados sôbre café, manhã., A distribuição das
A DIRETORIA RIQUE PIERRI

CHa com o onibu� n. 16, pms tânicas. E o sr. Eden cita borracha couros, mortali- senhas á� 7 horas.

aquele que o consente, pó- dois grandes homens dêste 'dade, revoluções e ditad'u- E'_ conveniente notar que

de ser um dos preJ·udicados. hemisfério que reconhece- raso ,Ha inglêses e america- d dpara os pe i os de reser-

Senta-se uma pessôa per- ["am com orgulho o muito nos que já chegam aqui ba- va de mesas, a Diretoria

to de um desses malfeitores, que deviam ao estudo das cllareis em Brasil e que
-

d�)ao aten erá solicitações
e consente que o mesmo coisas britânicas: Simón positivamente nos assustam por escrito ou por telefo-
e�\rte à gilete o assento a- Bolivar e Ruy ,Barbosa. com a exatidão com que ile, de�endo os pedidos se-

colchoado de uma poltrona, Não se diga Que neste conhecem a largura maior feitos pessoalmente
ficando expostas as ferra- p:.'imeiro de'''Atlanta'' a lin- (10 rio Amazonas ou o vo- pelos srs. sócios 'ou por

,gen::, do seu interior. Dias é!,ua por-tUguêsa não está re- lume da últinla safra de A Ipessoas
_

por ê es indicadas,
depois, senta-se, inadverti- ;}resentada. O artigo prin- café, e isto sem lerem uma dcom exceção e crianças,
darnente na poltrona inuti- ::ipal que contérri é Sir C. palavra em espanholou clêsde que exibam o talão

Hsada, e eis que a ponta de M. Bowrs, intitula-se "The português. Mas quantas ve- <10 mês de F,evereiro. Conféti - Serpen,tinas e

um dos ferros expostos lhe Songs of Gil Vicente" e ">;es a incompreensão funda- Ficam outrosim ,os srs. • "HORA INFANTIL" a presença de S. M. o REI

r�1sga a calça de casemira são muitos os poemas do mental impera, mesmo en- ' ,

d 'I MOMO
'

_

sccios ja avisa os, que o

ou o vestido da esposa! �rande poe�a e dramaturgo tre os inglêses e america- pagamento das [,ssinaturas A's 15 -hol'às
I Ingresso para os 2 pro-

Quanto prej\lizo que pode- português transcritos no nos que ficam aqui até en- de mesas, de acArao com

'

gramas:

ria sel� evitado sI'! êle tives- crigipal. joar. . . as disposições acima, é GRANDE CARNAVAL I Crianças - Cr$ 3.00

se cumprido o seu dever de E' porém, num artigo do Atlante", colocando o efetuada no ato da aquisi- INFANTIL - com Adultos - Cr$ 5.00

cidadão amigo da ordem e 'inado professor William J.. acento tônico na cultura la-

V' d
,çao. '-..

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

lio !espeito. a lei e à pro- Entwistle sôbre o ensino, tino,-am�ricana, muito .p�-J e'n e ·se Tambem é muito impor- -·D'fl·'cl·al, Adm"I·g,',I'slrall·Y,,OlJl'iedade pública ou ãlheia! 'la Inglaterra de matérias dera fazer para COrrIgIr b
.

tnnte o servar que em ca-

O serviço de transportes 'eferentes à América L�ti- essa situacão" Continuem Um armangem e Bar.�
so algum será permitido

,pid) 'cos, é um benefício à na, que "Atlante" mais se os anglo-s;xões a nos bio. Ótima freguecia bôa casa

cdci'vidade. A Viação Sta. iustifica. Conhecedor do I gra�a�'em em ci�ras, que

Catarina,' melhorando os problema, o professor En- mUlto gratos fICaremos.

sC'nE" serviços está corres

p"nc:lendo à confiança do pú
Llico, portanto; ajudêmo-lo
a CO,:li'ervar aquilo que foi

adqi.:.:rido pê1;'a n03 pl'opor-
2;' II lar benefícios, evitando
a Cf predação dos_seus car-

Assegurar o trabalho contínuo de suas máquinas ... eis a

preocupação dominante em tôda indúsrriá .. _ ,Por isso

mesmo, um, número cada vez maior de industriais, em

todo o país, está equipando suas fabricas com motores

TRI·CLAD G-E, que, permitem um ritmo ininterrupto de

trabalho das máquinas, graças.à sua segurança e-eficiência.

Planell uni cUtlá:
• Defeito. elétrico,
• desgaste. e avaria,
• Danos materials

IS 1,IIa.áSUllS rUIUl1I
T-II·CLA,D

Um produto da G E N E R A L E L E CT R I C s. ,A�

Aluga-se ótima Sala pró
pria para Loja com 5 por

tas de frente no ponto do
ônibus - ESTREITO.
Tratar com o Sr. Carlos

da 'Silveira.

LOTES PARA

CONSTRUÇÕES

·iil �·H.: (11 $ 2.500,00 ,'·OR- MES"
Ambos os sexos. Em seu próprio domicilio e

nas horas livres. Absoluta seriedade. Peçam am

plas informações a "COMERCIhL GERLYS" -

Agência Postal Jabaquara - São Paulo.

RADIO GUA'RUJÁ
:Boie 'doi,s g,raOd8J proa,ra.as

,

"i'DIIUits,
'

As 14 horas PITUCA

i Itajaí.
Tratar no mesmo.

Motivo' de doença com

suas companhias, pessoas

que não façam parte de
suas famílias.

Pontos para êste importante ,Concurso, p'reparados
por experimentados professores neste ramo .do D.AS.P.

Coleção' completa das 10 matérias por Cr$ 300,00
Porte aél'eo, mais Cr$ 50,00. Fdçam seus ,pedidos ao

LN.C.A. - Práia de Bptafogo; 526 - RIO:-
'

(Recorte e remeta-nos êste anúncio _:_' 120)
.

aos srs. sócios levarem em

no terreo do Salão Grêmio

21 na Rua Blumenau'

PRISÃO DE VENTRE

urgencia.
Preço: Cr$ 90.000,00.

Quer para 03 bailes ou

vesperal infantil, não serão L"
,.

T'fornecidos convi,ks, poden- ,-II'a I •
do,

'

entretanÚ); ',os srs. só- ",r

cios, quites cpJ:).� ,a Tesoura- PROGRAMA I?_E' FESTAS PARA- O M;�S DE

ria, solicitar
"

dà Diretoria, DE FEVEREIRO DE 1954

f 1
DIA 21 _.:.. Sábado - Carnava:l - Baile a Fantasia'

,para pessoas ou ami ias '

iníC'io 22 horas.
de suas relações: em tran- DIA 28 - Domingo � Baile a Fanbsiél Infantil -- das
,ito ou passéio nesta Ca- 16 às 20 horas.

pital ingressós-.'9ue a JUlZO 'M�S UE MARÇO
da Diretoria,' poderão ser

DIA 1° - Seguncfa-feira - aaile a Fantasia
,

-

-

� ." 22 horas',
'

fornecidos da seguinte ·ma- DIA 2 T f
.

Ier�a- eIra - Bai e a Fantasia - início 22
�

horas.

(JlnbePara o Figado�tr-Prisão de Vfotre

A "Última feira

, PILULAS DO ABBADE MOSS

I
Mas .olhem em tôrno com

As vertigens, rosto quente, falta .,e ar, cuidado e descobrirão de-
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a' l' d -f' d

'

• _. '81XO o ca e e os couros
, malOr parte das vezes sao deVidasao'

'

mau funcionamento do apàrelho diges. umas poucas idéias e al-,

tivo e consequente Prisão de Ventre guns livros nossos que me

As Pilulas do Abbade Moss são indica·, reCEm cuidado e que ex

das no tratamento da Prisão de Ven· plicarão muito mais do
tre e suas manifestações e as Angioco· ,

IIres Licenciada,,; pela Saude Publica, as Pilulas do Ab. que os numeras. (Agência
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o , Nacional) .

início

-:::'os.

�'-s F�IRAS LIVRES ES
TÃO DIMILINGUINDO ...

neira:

.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--�--""----- ................

ONTEM, HOJE E AMANHÃ 'Campanha Nacional de
',�NO PASSÃDO:. "

/ I
Educandários 'Gratuitos

I COmP.:li��a. q.. li� íic�u, se�.-
-'

elo ·"Rio de. Jane,ll'o Gas' Olnó I' loto I t d' Bar os(eo�ll)áF!�- L�da", com Oh ca- +, '.' ,
uu:S tl" ii e a e r

pital dé 6GO,009Jibras;"
- em 1945, 'a nossa, glo-

o J:8TADO

TR.
'

..'�'"'.' ·:·,:;·.'··I··.·:..··It·�·;,··.·�····.····ER"

_:, ; '����:�-' '}�� ����:" .

.
., - -)-

,;
-", -,-o,

•

-.
,

•

20 DE FEVEREIRO

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

MATRíCULA: Dias �3, 24, 25, 26 de fevereiro. So
mente para maiores de 14 anos, que tenham ocupações
durante o dia.

.

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

F.XAME DI!; ADMISSÃO: Dias 'lS, 19, 22, 23 de
fevereiro. '"

.Florianópolis, IOde fevereiro de 1954.
Luiz S. B. da T1'indade

Diretor

"_

A data' de hoje recorda-no»' que:
em 1649, o general Barreto de Menezes voltou
ao Arraial �0�0 do 'i�om Jesus, à frente de seu

exército, vencedor .da batalha da vespera, nos riosa Força Expedicionária
Guararapes, . sendo recebido com festas. Nossos
mortos foram sepultados no- campo de batalha,
com exceção, do sargento-mór Paulo da Cunha
Souto Mayoi, que foi enterrado na 'igreja, dà

Várzea;
em 1705, cincoenta homens, comandados' per no calendário nac'ional co

Leonel Gama e Luiz Tenório de Molina," saídos mo uma grande página de
da Colônia do' Sacramento em doís-lanchões ar-

nossa História Militar e
mados pelo general Veiga Cabral, apossaram-se

.

,. ' '.

'

dos depósitos dos espanhois na ilha de Martim
I seus heróis tiveram seus .---,-----.- ,. ----

,
.

--,.-----.---.

Garcia, e travaram dias depois um combate I nomes, aureolados de gló-! -, _

c.ontr�
os inimigos que reagiram, tomando um . rias, inscritos na placa da Mo've .-5' a· Y.e'ndalanchão: ,imortalidade. I '

.

em ,1749, o. governador da �apita?ia, brigadeiro Deste cantinho, com iodo i Por motivo de transferência de domicilio, vende-se
Jose da Silva Paes, comurucou a metropole a '. b '0 seguinte: - Um grupo estofado com mesa de centro
h d d t' '.

t 461 '1' I
entusiasmo, a racamos os

' � _. ,

c ega a e ranspor es com p��,soas c esti-
, . ,.3 de embuia e um tapete; uma, sala de jantar com 10 p�_.

,n�das �o povoamefto day�'rra ca!aru��se; Sa:gentos Dionísio Brema,
GUS e um tapete; um quarto de casal; um quarto de sol-

foi assinada pelo vlce-r�l _Gpm;s FreIre' de, A.n- j Jaíme-Medetros, Armando

I
reiro completo, e outros móveis avulsos. Também uma

drade _a _pate�te do, cap,ItaO-lP-.or .de �. 'Fl"ancls- .., Qua�ros, e Silvio C�eta'no excelente gel.a�eira de q pés, com poucos mêsesA de uso;
co, Joao Tavares de .Míranda; -

_ M
'.'.

t'
. urna enceradeira em estado de nova' um aparelho' de

1"'77 f' d'
-: ,

ds d C
. ..' ' arques como par icipan- '. " " � .

..'
em I., un ou na ensea a e anasvieiras a . s- •

di" ;,dlO PHILCO de 7 válvulas: uma bicicleta MONARK.
e dra-cas telh

.

.

h' . I tes que' foram este g 01'10- ,-'. A'
squacrra caste ,ana e� que vm a o genera I

-

"
arco 28, em perfeito estaao; um fogareiro de duas bôcas.

Pedro Çevallos y Calderon, com o.fim de' ata-
.

so feito e q,ue servem no Vêr e tratar à Avenida Rio. Branco n. 98, das 10 às
caro gs'tâ ilha; . A- �. • .'

•

.' I 140. B. C. e rendemos .

a L2,�0 hora". ou das 17 às .18.30 horas.
'

em 171J7, o governo '--_. metropole proibiu a vin- nossa homenagem aqueles '� 'I
da de degredados para esta então Capitania; à I bit _

-----�'"'-----'--.---------.;.....-

vista do seu excelente clima; I que. tom ��am na. u a, co

em 18�7, na batalha de Ituzaingó, tomam parte. � mo um preito de saudade.

algumas companhias do 4° corpo de artilharia x

de posição de Santa -Catarina, Qu�tro peças I
.

x x
desse' corpo eram dirigidas pelo' major Samuel i 22 DE FEVEREIRO
da Paz."Ne�te .combate, chamado pelos brasilei-

,

.",
. ,

'
, ..

ros de Passo 'do Rosário", pereceu e bravo co-
A data nos recol:da que_;_,

mandante da Vanguarda; general José' de A- .; Em 1512, ·.�In sevilha

'I'breu, Barão de Cerro ,Largo;'· faleceu Américo Vespucci,
em, 186?, � capital do Uruguai capitulou. para que foi Piloto-mór da Es-'

,

'as .brasIleIras que lutaram contra o caudilho
',Aguirre, das de Venâncio Flores;
'em 1948, como parte dos festejos comemorati-
vos do bi-centenário da CI,lonização Açoriana,
com a chegada à então Vila do Desterro dos
primeiros colorios, foi feito, com toda solenida
de, o lançamento da' pedra fundamental de um

monumento comemorativo, discursando a res

peito o notável historiador Dr, Oswaldo Rodri
gues Cabral. A noite, às 20 horas, no Teatro
ALVARO DE CARVALHO houve concerto da
Sociedade de Cultura Musical.
São decorridos seis anos e nada .maís se soube
daquele.monumento comemorativo, que deve
ria ser erguido em frente à nossa Prefeitura.

x

Brasileira, conquistou es

magadora vitória sôbre as

forças nazistas, em Monte

Castello, que foi incluido

Ve�nde-,se
·

"Vende-se ótima residência com área 200m2 re

ccm-construída, acabamento de luxo, situada à rua

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

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

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

,I

panha.
Nascera em Florença, em

9 de Março de 1451;
- em 1777, o comandan

te da posição fortificada de

Ponta Grossa, - nesta Ilha;

ameaçada pela esquadra es

panhola de D. Pedro Ce- t Missa de 3- mês

x

21 DE FEVEREIRO

MARA - MARU
Em MARA - MARU, ERROL FLYNN aparece

como o turbulento CapitãoMason, dominador e valente.
RUTH ROMAN é Stella, a única mulher que sabia

compreende-lo. e vence-lo também com sua cativante be
leza e 'seu amor sem limites.

MARA - MARU, não é somente mais um filme d�
ERROL FLYNN, é UI}) dos mais importantes da tempo
rada, pela história fascinante, pela ação interminavel,
pelos instantes de amor vividos com RUTH ROMAN,
pelas lutas travadas com RAYMOND BURR e com

PAUL 'PICERNI, este 'uma autentica revelação, inter
pretando de maneira correta e mesmo sqrpreendente, a

figura de um homem de duas caras: o sinistro Steve
Ranier.

Esta aventura trepidante em busca de um tesouro
enterrado no fundo do mar .deriva de uma história de
PHILIP YORDAN, tendo o sublinhamento musical, a

cargo de MAX STEINER.
Para um filme em que predominam ação, violencia

e aventura constante, um diretor especialista no assun

to: GORDON DOUGLAS, um nome que dispensa co

mentários MARA - MARU é mais uma, vitoriosa reali
zação dos estudios WARNER BROTHERS.

Oinemas

Louis 'HAYWARD

Y'. RIVIERA I Patrícia 'MEDINA
Aldo FABRIZZI - Gina I A ESPADA DOS

Lor LOBRIGIDA em: I· MOSQUETEIROS
FILHAS DO DESEJO I O PORTO FANTASl\tP.
No programa: FLASH GORDON..
,'�t-ual. Atlantidas. Ni!'

INI)
::>rograma:.

Pl'eços: 6,20 - 3,50
,
Cine J.ornal. Nac.

Imp. até 14 anos. p 6 2
'

3 5.� recAs: , o -

, o

Imp. até 10 anos.

As 8hs.
Aldo FABRIZZI -,- Gina

LOLLOBRIGIDA em:

FILHAS DO DESEJO

IJITZ

ballos, governador de Bue-:
.

nos Aires, recorre ao go-I ALVARO TOLENTINQ DE SOUZA
vernador da Ilha de Santa

I
.,

Catarina, Antonio Carlos Vva. ALVARO TOLENTINO DE SOUZA e famí-

de Mendonça' Furtado, o lia"convi�am'os par�ntes-: p�ssoas amigas p.ara a M!ssa
I Ih' '1'

de 3° mes que em mtençao a .alma de seu mesquecIvel
qu� reune conse o mI 1- A .,'. A

f
_

1 b' d' 22x
.

_
esposo, pai, so.gro e avo, aTa0 ce e rar no' la , se-

deiro Manuel Pedro de tar e responde que nao po- �ul1'da feirá, à� 7-noras, na Igreja de, São Francisco. Atual. Atlantida Nac.

Freitas Guimarães, 10�o de-I
de socorrer a fort�leza; .

As 2hs. Preços: 7,60 - 3,50

A data de lioje' recorda- pois deportado para Portu- - em 1822 - mstala-se 'Louis HAYWARD Livre.

1,os que' gal a bordo da galera "Sa-Q na cidade de Porto AI.egre A '-d' I IM·
.

I
P �

,. M'EDINA' 1
As 7%hs.

�� 1560 -,- Tendo Gualter". Nessas 'lutas en- a Junta Governativa da gra eClmen O e ISSa. A<;�;��DA DOS
ErraI' FLYNN - Ruth

partido da Baía a 16 de ja- tre brasileiros e lusitan�s I
provincia do Rio, Grande A família -de MANOEL Chefe, bem como agradece MOSQUETEIROS

I
R.OMAN em:

.

neiro, _cheg� á Guallabara, houve episodios horriveis,! do Sul, tendo como presi- 'FREDERICO DA SILVA às pessoas que dirigiram Mac DONAL:f1 CAR�Y .

MARA - MARU'

" t�endo' o' goverhador-ge- como a morte' da abadessa!. dente o capitão-general,
. cartões, flôres e telegramas, _ Alexis SMITH em: � !

No programa:

�'i-afM�� <k Sá,'<a ésqúadd- da Lapa, na ponta dEi uma! brigadeiro João Carlos de I vem, pelo presente, agrade.,. quando do falecim�nto. O SEGREDO DA E:;porte na Tela. Nac.

Ú1� :portug�esa que, sob o baioneta' 'I Saldanha Oliveira e Daun I cer ao dr. Antônio Dib Mus- Aproveita o ensejo para' CAVERNA Preços: 7,60 - 3,50
comando de BartQlomeu de _ �rr:. 1830, n�see nesta (depois duque de Saldanh.a si, ao sr; Provedor da 11'- convidar a' todas as pessoas I O PORTO FANTASMA lmp. até 14 anos.

Vasconcellos, destinava,:,se capital o distinto oficial de em Portugual), e como Vi-, mandade do S. J. dos Pas- amigas à assistirem a missa 13/14 Eps.
"

a expulsar os franceses, ins- marinha José Maximiano ce-pres�dente o marecl;lal de sos, às Innãs Superioras
.

e

I,e
7° dia, que será rezada' FLAsH GORDON

!7!:�o�e:;: ��;;, e��:b:: I
deR�-::':'d�l::·posto de ::m::,:e�:� de Deus Men-

; :e::::h�;�:a:!:::�7:: ��:,h:::'J::::��:::::.: �: !�ain", tltUl,m
liança com os povos Ta- capitão de fragata, ingres-

- em 1837, em Ouro pensado por ocasião da en- pelo que, aptecipadamente, Filme Jornal. Nac. <"-'

moios; 50U na marinha mercante Preto nasceu o historiador fermidade de seu saudoso muito agradece. . Preços: 6,20 - 3,50
:le que foi um dos lllais bri- Visconde de Ouro Preto, Imp. até 10 anos.
:hantes ornamentos. (Afonso Celso de Assis Fi-l '

As Shs.

Comandou anos seguidos gueredo), vindo a falécer I SOCIEDAtm CARNAVALESCA "GRANADEIROS ,Dé!lle K;AYE. - Gene

vapores da antiga Compa- neste' mesmo dia, no ano DA ILHA" TIERNEY em:

nhia Nacional de Navega- de 1912, em Petropolis; CONVOCAÇÃO ESCANDALO_S NA
_ em 1843, no Rio de De ordem do Sr. Presidente da S.· C. Granadeidos

ção a Vapor, depois trans- da Ilha, convoco os senhores membros da Diretoria da
formada em Lloyd Brasi-I Janeiro, nasceu o roman- refer-ida' Sociedade, bem como os da Comissão de Tra
leiro. _

cista Alfredo de Escragno- halhos, para uma reunião conjunta que terá lugar no

Na �ova organização, foi' ble Taunay, vindo a fale- próxÍmo dia 22 do corrente, às 20 h'óras, na caverna

d 1· t t

I
cer em 25 de Janeiro de dos Granadeiros, a fim de tratar da orgãnizacão do

um os (lre ores, pres an- '- ,- ,..., .

I
., >

1899' '" . prestnno para o prOX1l110 CaI'nava .

do ao Lloyd relevante 8er- " ;, I
.

.

.

_ em 1195 - nascimen- vicos. em ,1865, deu-se a - -- -

--.-

to de Francisco Manoel da ,I Como homenage!ll a' captul�ç'ãO'::de Paissandú; I �J:.,:. 'I!..i.:.��

Silva, no Rio de__Janeiro.. quem tanto esforço e de- - em }903; faleceu � in- I....... ••
• .11'· II

O notável musico autor 'do I dicação empregára pai;a o si�_ne:. '.
pintor catarinense ..........,"-1 {I.-.....:I4I._"· ••.I., '-,-

Hino Nacional, faleceu em, deseavolvimento dessa "ein-' V�c.Çot)VIeirelles 'd� Lima, CllRlTI... rJ'...u:....."'PROSt:lllU

terra carioca,' qtie,lhe "s�r- I
preza,. -deu-se-Ihe o non1e'a 'naséIâc5 'nesta então Dester- .� �,",�},

vira de berç�, a IS -de d,e� i um dos, vap9r,e�, hom�na- 1'0' em 1° de Agosto de IA.TE ,,€..:LUBE
zembro de 1865, quando gem que desapareceu com 1831.

contava, portanto, setenta
I
a Republica nova", que lá ���,�, André Nilo Tadasco

anos; J teve suas razões pàra- pre� . L/�i""
_ 1820 _:_ nasceu em Be- ferir outro nome... I

----"------. A Diretoria do Iate Clube de Florianópolis tem o

I' d p/o g��eral 'Hi-I O comandante Alvim era prazer de ,convidar: seus associadQs e exma. famílias pa-

.el� .0 a.a.. filho do chefe de és uadra V
.

d
-

ra a Soirée Carnavalesca, a ser realizada dia 21 de fe-
lano MaxI111Iano Antunes

I .. .

q

en e-a:. e \;ereiro, domingo, a .partir das 21 horas. '

de Gurjão, o qual, ferido MIguel de Souza Melo e' iilI I. Avisa ainda que SERÁ EXPRESSAMENTE VE-

gravemente na batalha de I Alvim, p�esiderite. q�e foi
I

Uma bem montada Vi- D�DO�A' EN,!RADA DE PESSOAS NÃO PERTEN

!tororó,' um dos encontro I
desta antIga prQ.vI.ncl�, em draçaria para colocação' de CENTES AO QUADRO SOCIAL.•

decisivos em que Caxias· 1831, e, portanto, Irmao do vidros em autonl0vel, cons-
destruiu um dos melhores' almirante Alvim, Barão do trucões e' tampões de mesa,

. .

exercitos de Salomão Lo.' Iguatemy
, c�n; operario /especialisado OLHOS - 01JTJDOl - RAaIZ .8AU:.&JfT.l

- em 1865, o Presidente no ramo. .
.

. I DR� GUERREIRO DA ·:FONSECA
da Companhia de Gás do A tratar �oin M. C. da .�..........1.1

Rio de Janeiro, 13arão de' Silva a '��a Durval Melq.! ltee.1ta ii. Oeulo. - lixam••• I'a.40 •• Ollle pr.
,

'
.' t�1&..Sf1 ..at'o da Pr... lo .A.rHrlaL ....._

o forte de São Pedro, na Mauá, vendeu essa Empre- de Souza 3.6 (Chacara do

I' lIod.ru Ap&l'.JhaCeDl. '.
Baia, e com êle .

o 'briga- za, em Londres, a uma Es Espanhfl). C....IU"y'Ü �' �luu.J••• O�J.". Pl'.... '1

As 10hs.

MATINADA

SHORTS",
- JORNAIS ...

DESENHOS ... '

Preços: 3,,50 - 2,00

. Livre.

As 2 - 4 - 6% � 9h57"

Errol 'FLYNN - Ruth
ROMAN em:

MARA - MARU'

No programa:
Esporte na Tela. Nae.

Preços: 7,60 - 3,50
- .

Imp. até 14 anos.

pez, veiu a fa1ecer no hos

pital de Humaitá;
- em 1822 - rendeu-se

As 2h$
MATINADA

SHORTS ...

JORNAIS ...

DESENHOS ...

Preços: 3,50 - 2,00.
Livre ..

As 3hs.
Délne KAYE - Gene

'1'iETINEY em:

ESCANDALOS NA

lUyIERÀ
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Pr'eços: 7,00 - 3,50
J,ivre.

As 5 - 8hs.
.

Errol FLYNN - Ruth

/

" RONIAN em:

MARA - MARU'
No programa:

Esporte na Tela Nac.
P: eços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

I . .

As 2hs
Dane KAYE - Gene

'IJERNEY em:

ESCANDALOS NA

RIVIERA
Aldo FABRIZZI - Gina

LOLLOBRIGIDA em:

FILHAS DO DESEJO
No progra�a:-
AluaI. Atlantida. Nac.

As 2hs.
Mac DONALD' CAREY

em:

O SEGREDO DA CA-
-

;'"

VERNA

, lVlac DONALD CAREY

o SDGREDO DÀ -CA-

VERNA

No programa:
Atual. Atlanticlas Nac.

Preços: 6,20 - �,5o
l'flp. até 14 ar:os.

ATENÇÃO:
Em vh!tude da Grande

Falta de NiqueI, a EMPRF.:.
ZA solicita, encarecidamen-
te, a cooperação de se\.:5

distintQs frequentadores,
trazendo o DINHEIRO
TROCADO..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maternldalfe Dr. Carlos·
.

Correa '

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)
Obstetrícia , Ginecologia

'
'

Cirurgia
Completa assistência, à gravidês e ao parto, .trata

I mente clínicos e operações de senhoras, com hospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a

classe,
MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar

ca 'Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTE�O-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
METR.IA (medidas radiológicas exatas da bacia).

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

BER'ÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO

(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc., Ie provas' biológicas para diagnóstico precóce da graví
dês). Exame de materialpara o diagnóstico do câncer fe-

minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia,
'

.

,

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-

:SIAfioR GASES (Foregger}, ,'

O GABINETE DE RA:OS X E O LABORATóRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE

RIODO DE 8 ás 11 e 14. ás 17 horas.

Prefeitura Municipal
de Sã;J��-1"

EDITAL DE CONCORR�NCIA PÚBLICA N, 1

Reconst1·'Ctçâü do prédio do Teatro Municipal
De ordem do cidadão Prefeito Municipal, faço pú

blico a quem. interessar possa, que pelo prazo de 15 dias,
a contai- desta data acha-se aberta concorrência pública
para reconstrução do prédio. d� Teatro Municipal desta

" çidade., ",
,

Os interessados poderão examinar a planta para .a

referida reconstrução, nesta Prefeitura, diáriamente das

·9 às 13 horas,
'

Deverão apresentar suas propostas na Secretaria

desta Prefeitura, em duas vias devidamente seladas, sem
rasuras e emendas, em envelope fechado, até às 12 ho-.
oras do. dia 18 de fevereiro, depois de feito previamente
_:!-!m depósito da quantia de duzentos (Cr$ 200,00) cru-

zeiros. para garantia da assinatura do contrato.

Deverão ainda apresentar quitação com as .Fazendas
Estadual, e Municipal.

As propostas serão abertas. às 10 horas do dia 19, no
Gabinete do sr. Prefeito com a presença dos proponeQ-tes
que quiserem .assistlr,

,

',." ,;.:t.",:':"�� •.�' ;.;-.:,�;.,;�:d�;,.;:_l
A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar tôdas

as propostas apresentadas, uma vez que as mesmas não

satisfaçam os seus interêsses.
./

Do que para que chegue ao conhecimento de todos,
lavrei êste, que será afixado à porta da Prefeitura e pu
bl-rado no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "O Es-

tado", de Florianópolis. l

' ,

,

Secretaria da Prefeitura Municipal de São José, 5
de Iovereiro de 1954.

,

HENRIQUE BASTOS _:_ Secretário.

----�'----�--------------.�.

Academia Militar
das AgulhéS Negréi8

/

U�...

� .... _ ...

produto digno
do mundo

'<,

�.
'

/"
.

Apr{.enrando o Novo Modêlo "120"
,'__

,

,

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120. se faz notêr em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa s6
• mAquina, eficiência e presteza - à "altura das cres

centes exigências dos trabalhos de escritório • e a

ramosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

prodUZ cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria, 'j

e el�gante e é -protegtdo por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

'te. no momento que lhe seja mais conveniente

_,.rt,'I" ·�4i·��t.fif .;:��.

'.,L\?,'" ,.,.��:��. ",' {t,
•

s. D.; casa PRalT� '_ .e

...,.,

C. RAMOS S/A .�r�mérrio ê j'Dênci'8�
Ru. João Pinte, '.eFpolis--Sta: Catarill8:;;:

-

I Expresso Florianópolis Curso-Yi�«�ão José"
·1 de

RUA DA QUITANDA. 45·1' AND.-TEL. 5Z-Z0U

.EdU.1
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

MOURA F&R,RO
,'Curso correspondente aos Grupo« Escolares

Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios.
'

Professora
Amorim.'

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
Maria Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro

I
em. diante de 9 às 11,30 à rua Sàld�nha Marinho, 34,
todos os dias úteis. _ '

-

Início das aulas. Dia 4 de março.

�
Telefone -

3.�37. ,

1EGISTRO DE IMO'VEIS
)A COMARCA DE SÃO

JOSE'

EDITAL

'Faz saber aos que ao

_

'ANDRADE & KOERICH
Tvansporte de cargas em geral ent'1'e Flõrianópolis,

C1tritiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - ::<'I,OmANÓPOLIS
'�:lW Conselheiro Maf1'a; 135

-

Fone: 2534 - _ Caixa Postal, 435
End. Teleg·.: SA-NDRADE

Agência: _ -, CURITIBA
11)�11ida -7 de Setemhro 3320/24

Fone: �47 (Linha Paralela]
,

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: ; - SÃO PAULO

Rua Rio Boniio n. 1247

FO�:�,9T:,:::,,-s����l'dO RIOMAR ITer'-re' 'nos' na' V'I·la Elo" r-ida'(Agências no ,Rio de Janeiro e em Belo Horizo'nte C011t
,".

'

t'l'áfego m1Í.ttfo ati São Paulo com a Emprêsa de Trens- .

. "
.

portes Minas Gerais SIA.)
""'

lo Registro de Imóveis da
':omarca de São José, Es
ado de Santa Catarina, na
orma da' lei;- etc:," '.-,.

(Estreito)

dos 10 e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá
Arnoldo Souza, Oficial

!rrs�n�e. e.dit�l vire,m, ou

de conhecimento tiverem;
LI interessar possa' que, de

, côrdo com o decreto-lei
1. 58 de 10 de dezembro de

937, regulamento pelo de
-reto n. 3.079, de 15- de se

embro de 1938, "O Bairro

Irasil", por seu represen-
ante Alencar de Souza
:antos e sua mulher, fêz o

.lepósito do memorial e 'de-
I .

riais papeis e documentos Qualquer procedência, produto ou artigos em qual
. -elatívos a propriedade si- quer ramo. Informes a pedido

,

.uada em Barreiros, nêste '

• LEILõES DE F_'RANCOS FRANCESES'

l:unjcípio; que vai. ser v�n;. i _'. . . ,.' _ .Ilda em -Iotes, a Justaçoes, Vão ser iniciados. Temos ótimas eotaçôesr Azeite,
oara efeito de decorridos Azeitonas, Bacalhau, Cereais, Condimentos, Conservas,
trinta (30) dias da data da

IAperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos, etc.;

rlti bli
-

"D" i etc .. OFERECEMOS EXCLUSICIDADE A IMPORTA-
una pu icacao no la- OR A' f d ll

.'-

.' " "" D: rame arpa o, ISO, etc.; Metais ferrosos e nao
.io Oficial do Estado e no ferrosos e� lingotes, chaps. Tubos vergalhões, etc.; _

iornal "O Estado", e na au- Breu (Resina de pinho) Aguárás, Barilha, Litoponio,
sencia de qualquer, im- Soda caustica, Parafina, etc.; MATÊRIAS PLASTICAS

ougnaçâo de terceiros ou para moldagem, injeção, compressão, extrusão, etc. Ce-
luloide, Lucite, etc.

dêle Ofício, proceder-se ao R. D. L. LANGE _.:.. C. _P. 1396 .; RIO D.F.
competente registro de que Teleg. - LANGECELLERIN. Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.
trato o artigo 2° .§ 1.o daque, -:'------------�--------------------------------------

le decreto.

•

"
.

Exp.orfa'ção do Ex.eri�r MAGNIFICQS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendído lote na VI�A FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
Priviligiada localização, nas PROXIlY,IIDADE;S DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando .valorízação
imediata.

' '

,
'

0S TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
GENS.

-

Pesa hoje mesmo ínformações=a" ,

SOCIEPADE -IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

,

VIAJ�' ,eONTO'QTAY€LM:eNTt:
€ CON{.l€aA O �UL t>O��IL
1lELOg -OOU(iLAª 'DA�TAl. ..

- � ,'.�. :.;14 .. _

.

.
'. \

�.t'-;"H'.; ......-:t�·c-::#'�
',' . �;. "','

-.

Dado, e passado nesta ci
'CALENDÁRIO DO PRÓ-, critos e comunicação indívi- jade de São José, aos qua-
XIMO CONCURSO:mE dual '

'

corze dias do mês de de-
ADMISSÃO" 17 MAl 54 - Apresenta- lembro de mil novecen-

cão dos candidatos' na tos e cinquenta e três.
15 MAR 54 � Início do Al\IL�N, impreterivelmente, ' A1'noldo Sousa - Oficial.

De 20 a 27 MAl 54 ....... '"
'

mentes de inscrição, na Sec- vo Período Le,

çâo do Gabinete do Diretor tivo.

de Ensino da Academia Mi��' OBSERVAÇÃO: Qual- Vende-se tima casa à rua

lí�ar. :!l}f'r esclacecimE!nto a res- Gene_ral Bittencourt nr. 67,
Entre 3 e 8 MAl 54 - )f'ito será prestado no Quar- nesta capital.

Publicação na imprensa ma- pI General da' Infantaria Tratar cO,m o proprietá
�"tina ela Capital Federal da r)�\ i:,jonárl�" ,Ja., à Av. Her, I rio à �ua Felippe Schmidt,
"p1élrão ,h:, candidatos ins- :HI') Luz" L, • nr. 48. .

Jecebimento, pela, Secção
Técnica do Gabinete do Di

,

I

reto!' do Ensino da Acade-
Exame Intelectual,
·28 e 29 MAl 5:1 - Exa-

;,;ia Militar, da documenta- rne Médico.

ção de Inscriçãe dos candi- 11) e 2 J(JN 54 - Exame

Físiw.datas.

19 ABR 54 - Limite MÁ

XIMO, IMPRORROGÁ-
J "�L, para entrada do re

querimento e demais doeu- \

(Matrícula ge
ral

14 JUN 54

(Inicio do no-

,

Atencão
Casa de famifa, aluga-se

quarto com cafê pela

ma-ln�ã .

a rua, C.onselhe�ro Ma-
fra n. 93 '

'

_

, ,

C"�'�A

��'-
�I' .. '
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Chegara a' esta Capllal' ",amanha O Geo' W Reequipamento �.�' ':�. ,

,

.. '. . : => ".;.,' ,. ., .Idare'e Paiaaa. 1P��t(). SCHMIDTBeld'erllndÀo che-Ie de, Secçao do f·xerclt10 lIarle-ISHota Calarlmll t T'd!a (�_l:�:e��)if&z,JJiOI.éStia �ue OB:rec�rsÓs.da
, li ,

" n crer ã�seg!\�ram ,�ebelar, faleceu on-

I'm'er"I·cano- d'a C' M M B f U -,' "mO,20 (li. P.) _ o pre- ��:�::� �::�:S�::t:':��od;r;sa:�:a:�i:t�!:OS;o::
-

-

'

sidente da Republica apro- terrâneo sr', Mitl'io Schmidt, antigo e dedicado Iino-
, • • • .,.. vou a exposição de motivos típísta da Imprensa. Oficial dêste Estado.

�"Wf"� que lhe foi submetida pelo I O seu passamento foi muito sentido nesta cida-
....

Procedente· da Capital nal Unidade, sob o coman- recepção" no Lux Hotel da de Honra desta nossa ministro da "Fazenda, refe- de, pois Mário'Schmidt, pelas suas elevada€! qualida-
Federal chegará a esta Ca- do do Coronel Virgínío Cor- prestâf\á, as Continências de tradicional Unidade do E- rente á autorização solicita- des, era muito estimado em vários setores da Bode-
pital, amanhã, o sr. Gene- de ira de Melo. As 16,QO ho- estilo a tão alta patente uma xército, da pelo Banco Nacional de dade local.

.
'

ral W. Beiderlinden, Chefe ras, visitará o exrno. sr. Go- Guarda dê Honra constitui- A, estada nesta Capital, Des$'!nvolvimento Econôrni- Fundador e Presidente do' Sindicato 'dos Gráfi·
de Secção 'do Exército da' vernador do Estado -e às da de uma Companhia de de tâo ilustre personalidade co para assinar 'um contra- ('03" Tesoureiro do Clube Recreatívo "-15 de Novem-
Delegação Norte-Ameríca- 16,15 horas, o exmo. sr. Guerra 'da nossa disciplina, e de sua comitiva, contri- to de empréstimo com a hrn" e elemento de projeção nas Liga Operária e

na' da Comissão Militar Prefeito Municipal da Ca- .da Policia Militar e nas oca. buirá grandemente para es- Rede de Viaço Paraná- San- União Operária, onde veezs várias ocupou cargns
Brasil-Estados Unidos. pital, indo em seguida ao! siões em que s. excia. o Ge- lreitar os laços de amizade ta Catarina, para que essa relevantes, Mário Schmidt ainda' encontrava tempo

S. Excia. se faz aeompa- Hospital desta "Guarnição' neral W. Beiderlinden vísí- !
entre brasileiros e norte-a- ferrovia possa utiliza-lo para se dedicar ao Teatro Amador, do qual era tor-

nhar da seguinte comitiva: Militar, ao Quartel da nos-I tar o Quartel do 14° B. C. e
1

merícanos, sendo o ilustre í�e�iata�en�e em, ob�as e ie esteio e um dos mais entusiastas, integrando, mui.
CeI. Johnes, I:.T CoI. Witte, sa também tradicional Polí- . quando partir para a Base t ,,1sitrmte alvo de signífica- serviços Indispensáveis ao 141 a contento, vários grupos teatrais.

'

'I'en-Cel. Montarroyos, Cap. da Militar.
"

[Aérea, formará uma Guar- tivas homenagens. ,Iseu reaI?areihamento. D�s- Como funcionário, sua conduta e a soma de re-

Moura .e Cap. Ayres. I Das 18,3Q às 20,00 -horas
_

I

•

O ESTADO ��res:nt'} ao
I ta,manell'� o Ba�co .Nacío- levantes servícos prestados à Imprensa Oficial, bem

A chegada da ilustre per- o sr. Gen. Octacilio Terra sr, Gen. W. Bew.erlmden e nal Ade. De/:>env?lvlmento E- o atestam e dizem do elevado grão de amôr ao tra-
sonalídade está prevista pa- Ururahy ê exma.. esposa o'

TIM
- .lustre comitiva os seu� I conom�j:!o vai at'flera� o bllMiü, nunca medindo sacrifícios e jámais reconhe-

ra às 11,30 horas no Aero- Ierecer-ão, no "Edifício Ir-
'. • • ii

saudares com' votos Ide feliz f�eqUe�lluento da aludida �CHiI() oh:láeutlos. que OI PdlldeSsem deter na marcha
porto, devendo ser recep- mãos Amin", um Cock-taíl," e::tada nesta Cé'.:fita .

errovJa. 110 cumprunen: o mregra e seus deveres de cidadão.
«ionado no Lux Hotel, às para o qual fomos gentil. " � Seu sepultamento realizou-sa ontem às 17 ho-
12,00 horas, pelas altas Au- mente convidados. POR Inquérito RacJiolônlco ras, com grande acempanhamento.
toridades Civis e toda a Ofi- Amanhã, pelá manhã, dO

POUCO POUCO ..

'"
.

" da I

�� .. 1'11_ 'e" ,

,

o ES,,'l'ADO prOt,fil�damente •. ge�tl��o com o seu

clalidade desta Guarnição programa estará à cargo o � �" • passamen o apresen a a exma, ranu la enlutada os

Militar. ! 5" Distrito Naval, estando que.eu �ão morri. De seus mais sinceros pezames,

Após visitar o Qua:Jtei a parte da tarde livre, de- tanto rir. �i' de pé, ri sen- Conforme tivemos OPl)f... tládío Esportes Atlantíc
General da Infar�.ari"a Díví- I vendo realizar-se, às 20 110.' tado, deitei-me para rir. E terá __ com Dib Cherem _ Dié-
sionária/5a., s. excía. acom- I

ras, o jantar oferecido pelá, tunidade de noticiar, "

panhado de sua comitiva e exmo. sr. .Governador do só par�i de rir quando o ri- ideio na próxima segunda- ,1 j�,)[i€nte - 12,40 horas,
dei exmo. sr, ffieneral Octa- j F'stado ao ilustre visitante. :lO (ga,rgalhada) criou em feira, o sensacional inqué- Deslumbramento - CO,rn

cilio Terra Ul'urahy almo- Depois de amanhã, após mim jHH probl�m� muito'sé- fito ra6iofônico promo,,-,do Acy Cabral Teive _ 'iúar
çará no Quarte� do 14 :s.�.: " ...i'Sit?r a.Ba;;e Aé�e� de �l�- ..io: o de ter que parar de pela Agência de Publicida- ta· feira - 21,00 hora,;.
onde, em segUld�, )I!.ssls�lra ;' t'lanopolts, s. excla. partIra, l ir. TUllo IS'so só por causa 1 ACI"1'E" J fiapsodia Noturna _, (.( lU
uma demonstraçao de·ms- eh: regresso, do Aeroporto. .,.

,
.' ,_' :

ue" '-!-. em co dí:J:,(Ci-,
..

tm<;ão pela nossa tradicio- I Amanhã, por ocasião. aa (:la �lstorla: do Bode, e da '-::i�O ('0111 a Drogariíl (' F ar, Dm cy. Costa _ quinta-ff'u a

_,_ . _:_'
.

" Raposa; que ê�se imensissi· - teta Catarinense. - 21,00 horas.
, , no sr. N. T. L. contou on-., �€'�'�oas de tôda�' às das-

:1 Em }:leIo jqrnal do govêrno. 'es' sociais serão cCeJ-nsultê.- Recordações C"lll a

�ue coisa genial! Que 111a- dr,:;; a respeito dos pl:ogra- Turma do Sereno '..,_ sel'.ta-
, a v i 1 h u, ,(maravilhos,a). :uas,- horários, cant,o!'e$ e í,t'ÍT'a _ 21,30 horas.

/

'!uem diria que' logo aqui !nC·,lÍores da Rádio G',lanlit, Rii�os em Desfile--- com,
lesta nossa (pacata) C_!lpi- dL'Sta capital. :'JaLiJr e seu conjunl,(.1 --

:11, alí nã rua Tiradentes, 'Cada er�Úevistado rc(:c. �exta-feÍl a _ 21,00 hOl a:;,

Ul'�is3e, sem aviso prévio" Lení duas, amostras de A- Hora Infantil ___,:. com 1\'[a-
m- novo astro da literatura L r:URA, ,o conceitu&do a- tia Alice' _ Domingo

o, Mu'·,.ndo :'''''ilclR'' -S.ete O�la'S.
;::lCioh�l? Um sucessor dei :13:g{sico fapricado pela '14,1)( ho�as.

!;� '_
_

,Tonteiro Lobato? E que su- D'logaria e Farmácia t;"ta-
'esso de sucessor! A sua fá- . rinel1se. Um tango' a meia luz -

,
, -mIa mostra-lhe o fabuloso' 'A título de csclarecimel�- conl Darcy Costa - sexta-

Acy Cabral' Teive chegaram à ('a,pital chi1ena.
Tivcinos um domingo chu� to, Américà, (amigo da on�

talento. Um bode (que so- to. ,'amos fórnecé abaixo, t'eú'(l --::,22,30 hor�s.
voso. O dr. Nerêu' Ramos ,'a) derrotou o FlUI,llmense nos nós, obrigados pelo gê- )5 r:onies dos prmeípD!s A voz que não morl'€:u _

(chegado "ábado) esteve '01' 3 a 2, na disputa da Co: 'em) e uma raposa (que 9rogl'aIrtas 'da • Mais PU} ú- �.:;m Aldo Silva - segU'nJa�
tom Palácia, agradecendo a la Montevidéo.

-

io �les, confessos C}uanto !�'.l.": fdra _' 22�OO horas.
visita protocolar que lhe fez -

-0- 10 gê'llem): foram fazer m'-
() Governador Irineu Bor-

-

O Presidente' Eise:'1hower
es ,num pcw,o,- para bebe-

ll·)ra Literária -:- Com,

llhausen. EM Assunção, o "nviou mensagem a':) Con- " L):1J !VaI Almeida >- Sj� ,n-1
-

Pttraguai clc'l'rotou o Chile· 51esso, pedir.do licen,,;a pa-
'em aiag'iLa. Depois hu..,lve ·:la.�.·eil.'a - 20,30 h�l.'as, .'8mara 101'1"lpII1,�)r 4 a O. '

I ','a dividir os segredos atô- (lá !la história (lO sr. N. T. ( 1-. d C b�1" "
.

_ êl5ln"a e a oc o
.

,
'

�o- _ ,nico_:;.Falat;t�o' sôbre, a si� �.) uma confusão biblio-ba- ,�')m J:lal�eiro da Fon(oul':l de Italaio. Papa P.lO XII (em �oz tuaçao pohtlCa d� paiS" (I, üilünica: a companheira do �__ n ' d -f
"

_ 21 00débll e val!llante) envlOU deputado' Baul Pllla (PL) '.,
d d f'b 1 M

"egnn a eH a ·1

d I
J 1

.'

G t' l'
" )0 e a a u a que estre bo!'" b dl.ma mensagem e esperan- ,lec arou· que o sr. ,_' U!y .

'

' .,::;. Hêce emos e agra ece-

�? aos enfel�mõs �e todo, o Va�·gas, é �,m�if)l', �eaç: .� Fontaine afir.mava ser-I R�::",{'nha J.-! _ (Iu,�ül" mos;

J��llndo. ,El�l Rom�, :08 tra- pala o l:<·t �e. �a ?a�n:r., ma r�posa:_ �;umlU. E el�11 mat:\o da Cal1<a Econb.!:u· ('fício·Circul�r n. 1/54IHiIhac10les comumstas rea- d-os Depu auOS, o sI. ,.,cugt lagar dela apareceu um bl· ca Fedt'f'l) - DI'a',' ." ,

}. d 24' d ')OP t
'. , . d, ua.Hen .lt<,]·aí, 3 de Fevereiro,de,'lZal'am uma greve ,( e _l-"ac�r " 11' r' c� arlê\enSe J cho abstrato, co� o nome "" _.' , 2 or ,

J',o1'as, em sinal de protesto :mahsoll � sltll::lçaO (dp"con '
t{ 2 ,00 hOlaS. 19,14

contra Scelba. 'Dois oficiais tentamentu', dos. servidOl'e'i Je Inveja. E o bode (nós, l\·!.:r.uento Esportivo Bnill- E xmo. Sr.
d" marinha francesa, tripu- ela Estl'ud:l de 'Feri'o

_

T�resa �s ela oposição) e a Inveja :;-;a -- com Dib Chel'iml--'
bndo uma campan'.1la de Cristina. Nc Clube Dúze_clt' (c--lf:S, do govêrno), com Lh5üamente _ 19,00 n,)i'as.
,ubmersão, ju�to ao porto Agôstoi tj·vpmos ,(;I <:\preseu, Lima sede de cearense, �;r� Háciio Discotéca _ cu:nlle Dákar. baterani 'O lecpr-" ,J:�ção da, -Orquestra "Cassi,

Ih
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- ' JU amos no tal poço e nos D Ctt .

fle mundial de prorundid'à�' 'no' .dé ,�ev,jlha". ·No Chile.
.

m:cy os a - erça·l'::ll'a
de, (4.050 metros). Falan-� ('s bráél,áro'r és,tivera�n em ��turamos até de lama! De- - 21.30 horas.
do sôbre o iá famoso memo'- )(;ão (trertl<J lndividaal): pois Eles (a Inveja) deram,
rial dos c;rcnéis, o Mini�.

'
"

--0- 'o lúa, e foram bai:r:m' nou- Baoco do Brasiliro da Guerl'a dedaroú que Os 4 chan,'eleres, r-=�nidos ti 0_centro. E nós (o bode)
"não houve indiséiplina, .::h1 BerlLl. deliberaram, D ' O Banco do Brasil S/A \01.::';[1 que dirigirá os traba,

d f "icamos presos no _poço. E
mas colaboracão eivada de 'Nllizac:lo e úma con e ,- comunica que nos dias 1° e ,�,('� desta Casa, durante o
rJptl'!·l)tl·sl'no". "Na G'l"lnaba. I·Ancia -d'�_lna7, dia 26 ele a .'li continuamos, sem l'ôder dI' I,... � ,- - !. J� março próximo, segun- 'r,,:,y!o o egls ativo do co!" .....

1'a, a lancha "Hainan" soco. bril; na (:i<Ltde pe Genebra ,ai!'. Mais adi,ante,' como o
." A _,ia (' terça-feira de Carna- lIlle ano, a qual ficou as-

h·ou morrAndo 23 pessoas. (Suiça) Chegou. a Porto �ode prelio no poço ficasse
AI b 1 1 vai, não dará exp<:>diente. 1111 constituida:Eegressou dos Estado:; Uni- .• egre, ,uem alxac vI' e a

'111 ta-lto qLlant t
d· B 'I R ., J

.. I o coac o' no y, 'd t }') Jdos o sr. Adéuar de Bar- 'n Ia no -.laSl, a)"l1 o·
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d S A C ] R' ;,;eu (OmlCllO o sr. . T L
1'OS, que teve rl.udosa re- Jm er en. oap lIO 10 I .'

. . J-:miIácio Malbül'f;
cepção em São Paulo, (cuí. Grande do Sul aumentou (SEmpre gemaI) resolve ti-

I
VI('e-Presidente _ Euri-

cús e tan)bórins. no aeropor· ';:;m 50- centavos o prt'�o do rá·l,) de lá e mandá-lo dar _'csa e da funambulesca his- r b 1
,. I
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to). Rumo n Santiago o ',€'Ite na capl a gaucna. urn passeio pela colônia. �orieta 'mt'lde in ,Timdente s
Jt' S t"Chile, seguiu a delegação (Que a nossa Coap não sai-

Passeio rápido, com a hora >ércet (pronunciar meide" .

ecre arlO Arllo I
brasileira de futebol (EH. oa!). O Avaí empato'..l c(',1'} -, , '1.111€1' )
•minatól'ias Cópa do Mun. '�arlos J{enaux (CanlPeão da volta marcada, pois, de Í11 Tai1'adent i� t1'it). A es- 2(' Secret.ário - Vicente
do). Re!!r�ssou ao Rio, o dr. de 53) por 2 tentos. ·Castrito I'epente lá está de novo o tas alturas, �e o bode não, F'l�

_

' 1 omeno. .

Nerêu Raif\os, Presidente c wa orque�tra apresenta. i'aio do bode dentro dõ poço tomava pé no poço, nós
\,,,lemo-nos d ensejo,d .... Câmara dos Deputado·s. ('<im-se no Lux Hotel. (de raio, curto). Nessa al- também não tomavamos pé

o

'--0-
.

-0-
fuí'a, os leitores habituados' na história. A confusão pnu apresentar á V. Excip.

Em Berlim, a RússÍ':l (Mo. Solicitou exoperação de; i 1" ,,�ú protesto -de alt� es-

lotOV) reatirmou sua deci. 'C'argo de Ministro da Guel'- ,ws romances policiais de (bí'utal) levou-nos a um es- lim,' e distinta considera.
são de manter a ocupação ,'a do Brasil, o Genernl Ci- (;unan Doyle e Edgar ,\Val-

' tudo psicalítico do nome do
('?io.

da Austria, A greve dos l'O Espirito .Santo Cal'l�(Jsc. 'iace perguntarão' (coçando' clOct01', como escrevé Mon- ,
,

O b t" t
'

G I A".l'JU Cugnier - 10 Secre-
cperarlOS comunistas" na

. -seU su s!tU o e o ·ene- o' crânio): _ "Como 6 que :::ieur du Fleury (Antônio
Itália, ocasionou a mOl'te de eal Zenóbio da Costa" O Go- ário
um cidadão. dezenas de fe. vernador Irineu ,Bol'oha;J. (lO poço 'volveu o bode·? Co-

.

Barbosa). E começamos a
Dr. Jc"'P. Bonifácio Mal-

'lidos e 500 'prisões. Em Bo. sen compareceu: (S. BX,ch mo é qti� pode?'" A é'om-
•

pi:Tguntar para o nósso bes-
�,u-'.';; - Presidente

�otá, a Comissão de Estudôs foi visto uma tarde d�stas, plicação chega. mesmo [I tunto o significado freudia
l'€:jeitou (9 votos contra 8) passeando às, 17,3{} !10,:"E';;;, �(-r esfingétic'a, pois como é, no daquelas letras N. T. L.,
o projeto de ,sufrágio uni, na rua Felipe Schinidt).

que o bode pode ir à colô- � das quais, afinal, eranlOS o
versaI para a múlher co� �o-

lombiana. Violen:to incendio Não há sábado sel�l só]., nia, se es�á preso no poço? bode (expiatório). E !á do O'"Tempodestruiu (J Colégio de S. Ja- Mas há domingo sem }ute- Claro que o bode não pode! ;\mdo do supe1· illo, quando
('oh, de N, Hambur�o. A ból. A UDN progt'amou Mas como bode é bicho' conséguimos neutralizar os

UDN de São Paulo divul· uma visita política à cIJac!e muito sarado aconteceu u ;'igores da censtt1'a, saiu a P14rellvoil:aa'i"so ddoodTl.aem21Po; até as

f�OU enérgico manifest·.), pro- je Palhoça. Irineu, Adolfo' . .' ,q e
I -

-
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t:stando co�tra a intromi�.l:- Wa�del'ley. coma�1(laram �sse ludl})l:lOu a b�a �e do, ��luçao: nome incom_!lleto. lTempo b��
cao do PreSIdente da Repu� as açoes. (MIssa, dIS<':1..\TS0S

I sr: N. 'r. L. e do proprlO La Falta·lhe u� B. Soluça0 ar-
I TemperatUla - extavel

} lica na vida política do, I
E! churrascos). E, fiq!l. rlL')s ' Fontaine e fugiu EO poço e

I mada: B. N., T� N. Solução Ventos de su�ste a noroeste

Estado. (O manifes�o foi

I
por aq.ui, es�eran:do que (;1.1-1 escangalhou tutta -la g'l.tel·� bat(itolil1ica: A B... Não fre�co.:

'

comentado em ambas as' ca- iros dias cheguem -e t'IH," 0 .' • Tempelaturas extremas de
I'.

" .
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I 'ta, quer dizer, todo o enge- Tem Limites. . . '

t�as do çongw"sso Naclünal). '·canRl'lO possa cantar l_e- ., ,

'

M
' rm e�l'!' "';0 ... cJ

Os jogadores, bl'a."ileiros pois da muda". ü}10 e 1:!�te ,d� fabula, fran� ... U MaXi111a ;' ",�,;6 m�l1lma - 22)I

------------�--------�------

Florian6polis, 'Domingo, 21 de Fevereiro de 1954

J ,'iletor do Jo'",nal
"0 ESTADO"
Excelentíssimo Senhor

com a presente,
'(.I, .. n1-ca1' á V. Excia, que,
;111 !cessão, ontem realizada.,
'oi eieita e empossada a

ELES

Ele/são assim ... Não gostar�u de Jns cartazes
profusnl!l€nte nre!�udos,pelas 'paredes, com o retra
to· do dr. Adolfo Konder e coni a sua indicação para
o Senado da República. E porque não gostaram si
lenciaram-por inteiro a passagem do aniversário na·
talício do ilustre conterrâneo, ocorrido a 16. Não
lhe dedicaram uma só palavra, ao contrário do que
fez toda a imprensa da Capital e do Estado. Em
compensação deram um enorme destaque à data
natalícia de um comparsa l,á do sul, que há três anos
chamava o govêrno de doce de côco e depQis se
'vende'it também ...

.:- "_' � .'

MA' fE'

Perguntam-nos pelo telefone: _ "A visita qUl�
o sr. Governador mandou fazer ao Presidente da
Câmara terá sido feita ape!1aS para que (, protoco-
1�L' retribuição venha sendo explorada politicamen ..

te pelo próprio jornal do Sl;. Bornhauseu"?" ,

Resriondemos que a resposta devia ser procu
rada em Palácio. Eles lá devem explicar se isso é
má-f� ou falta de cortezia!!!

AINDA O CHAPÉU ALHEIO

Já estamos eJmustos de perguntar aos rosados
clã TÜ'uclentes quais as ohras do governo Irineu Bor-

� rihausen em benefício dos colonos.> E_eles, mO'ita! A::;
sementes vem do Governo do sr. Getúlio Vargas.:A
maquinúria também! A n1uquinaría também!" Os
adubos também! Os silos também! Os m·manzens
também! Os grupos escolares t�mbém! Digam lá o

que é que o sr. Bornhausen fez. Mas digam assim:'
i$to e mais isto.

Não dizem e nunca dirão porque toda ca re

de assistencial vem do govêrno do sr. Getúlio Var
gas. O oxilio que os agricultores e cnlonos deviam
receber do governo estadual seria o dás estradas.
E essas, justiça se faça ao� jornalistas, não podem
nem devem ser citadas ... Em todo o caso aguarda
mos a reTação das benemerências do atual govê1'no
um'a com os colonos .. :

'

,

PORQUE'?

Os colonos e agricultores 'dó sul do Estado não
sabem lJl'umode que todo o adubo que vem para
Santa Catarina vai para Joaçaba, para de lá ser

vendido. Ir buscá-lo lá sai caríssimo para eles, pois
a viagem é longa e duro, por essas estradas que ,0

sr. h'ineu nos deu. Não seria possívél mandá-lo pa
ra .Ilnbituba, quando alí são diários os navios que
vem vazios buscar carvão? Indo tudo para o Oeste,
a distribuição é tão onerosa,' que a carga não paga
o frete. Eis aí um oxiliozinho que o sr. Bornhausen
poderia prestar aos homens' do sul. Para evitar com
plicações os que pediram esta' reclamação infor
mam que o encarregado desse servico em Joacaba
é filho do sr. Itagiba Barcante... Não sabemos' se

isso inflói e contl'ibój par� facilitar ou difultar �s
dificultadas facilidades de o sul conseguir adubo
mais perto .. ,

\
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