
a-
confirmada' a

.

anulação do
...

_.�:o:..._ _

Úleito / de Turvo

. Almeida, entretanto, se en

carregou de desfazêr os ru

mores, declarando que ígno-

;.���:r��:J�<i.;
,�"Ifo"':",.

RIO, 10 (V.A.) - O sr. I p;unda seeretaria, exercida

Nerêu Ramos, segundo os I pelo-sr, Carvalho Sobrinho,

prognósticos unânimes, se- representante do PSP, sob

rá reeleito para o quarto r) pretexto, todo ano reno

período; presidente da Câ- vado, de que deve haver 1'0-

mar:a dos Deputados. dizia. A direcão nacional

Surgiram rumores �e que do 'PSP, ou melhor, o sr,

o sr. Cirilo Júnior, que se Ademar de Barros repeliu
manteve em longa conversa .

de maneira bastante con

reservada com o sr. Rui de tundente a pretensão do sr.

Farah,

SERÁ REELEITA A ME·

SA DO SENADO

RIO, 10 - O ·EGRÉGIO SUPERIOR TRI BUNAL ELEITORAL, POR UNANIl\nDA DE DE VOTOS, CONFIRMOU A DECI

SÃO DO TRIBUNAL REGIONAL' DE SA NTA CATAR1NÀ, 'QUE ANULARA O PL EITO MUNICIPAL DE TURVO, EM VIR-
TUDE DA FRAUDE VERIFICADA, pAR 'rIDA DO PRÓPRIO JUIZ ELEITORAL.

, ,

=::�w_--�,��_w_w.w,um�À�mmm�;��JãbãidõnÕÜãTüíH'''''''''·--···-_.._
-

v :::�!m:.� I : ��n1�.:�4 ,'I Eu. Dártc e.�.I�i�!������aqU�e�,'i��
d. - Aquino , t reira declaro, p,ara todos os carater lrrevngavel,

.-i�"""''_:
_ :.-.,

I>(
fins, que, a partir desta da- Outrossim, quero tornar.

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Quinta-f�ir,a, 11 de l'/.farço de 1954 Clt 1... ta, por mính-i livre e ex- público que passarei a per-

Flee-l-e--.-lg-ç--a'N--o-J-.-.
,--

INomeado 'um homem de cõr ::n!�ne�:�:�a�:;,,::::.�:; :;���oas�:;::, �,::i:':á;i�
Nacional (UDN), partido co (PSD), a cujas hostes

, •

It
-,

d·· t ·0 de que era membro no Di. darei os esforços � os ideais

M· d C
Pd ra a o cargo na 8 miniS raca retério do distrito de Ribei- políticos que haverão de

das' � duas' esas' 11 ongresso dos Estados Do"idos rão da Ilha, onde dei o me- Iazer= cada vez maior o po-.

'""",' II
'

lho!' de meus esforços inu vo e a terra catar ínense,

WASHINU'lUN, 9 (U. .le um ministro", declarou tílmente, pois que não cum- 80b o comandu dos cmlnen

P.) - O .presidente Eise- Q Sr. James' Haggerty a- priu as suas í'inalidades tes chefes drs, Nerêu Ra

nhower nomeou o Sr, Er- nunciando a nomeação à- para com I) Povo. mos" A�erbal Ramos da

nest Wilkins advogado de imprensa. A indicação do Tambem de�bro (IIIC 8· Silva e Celso RlImO';'. que

Chicago, para o posto di Sr, Wilkins deverá/ser con- bandono as funções de suo tantos e tão asstnalados

secre-tário adjunto no De firmada peF) Sênado. plente do sub-del-gado dt servlços têm prestado ao

partamento do Trabalho _' Estado de Santa Catnrína c

�;tnê:�:b���_;:�,�o cl:l�iSS��' Também abandonou a. ,DUN aOR��:::!'o da Uh!!. 10 de

para ficar com o pov. ma��;i:eC���:!Çf'O ?>Iol'eira

Firma re,�ot.heci:b 11;1

Tabelião Ma�h'l(i.'j· ..

ser, mais uma vez, reelei

to o vice-presidente -Mar

condes Filho.
A atual Mesa é compos

�a dos srs, Marcondes
.

Fi ..

lho � (vice-prsidente}; AI"

íredo Neves (1° secretil-_
rio); Vespasiano Martim.

(2° secretário); Francisco
Galoti (3° secretário) e

Ezequias da Rocha (4° Si'

cretário}. .

li;' r: o. "r,' a primeira vez

pel» que Sa1)-::1110s, que un

l'a a existência de qualquer Conforme previramos, es

movimento e que considera tá acertada a reeleição d:

pacifica a reeleição da Me- I todos os membros da Mesr

S3, não _se solidarizando Diretoria do S\nado Fede

mesmo com qualquer coisa ial, para �o que foram mes

que haja em sentido COIl-. �Q aj;li:eS€�tados projetô:
tráiio. de resoluçãq irrtroduzindc ]

FARAR' PLEITEOU ,.,]t€raçõ�s no Regimento In·
.. Sabe-se que o 'sr. Benja-I terno, já que havia dúvidas

,nin Farah pleiteou a se- quanto à possibilidade de:

Declaro para fins ue di.

I Ess9. meu l1ill,,:tumenh'
reito e ciência de llIHI,� amí- Irrevogável, mais !OI; alicer

Pr!lso de constru-ça-.o !:s'p�:.�e[d;:t:ad:a�;h::::�� ::�:�:n::�:{�:,!:�i�;8cre:�. Conferencia de
ti Muuicillal lia t'lIiãu Demo- homem �!lido eb pov,o-,:- co-

I C
"

.

d
·

d {' J:
. .:l'á�a---N'adOlHlI de Itupo- mo oé, 0.81', Vergiüo Schel- I, ara ca s

a os.na _�1��9�1'1,�:aP:����,��!��tl:'���:OI:m:lr:l�:":n:4;ôpl:e���.����d�.W;.1�1�����;a�3�C���i�P�··1'�'�'2���'�����r-I � r;'
çoes, e ln 'it(jt, para exer-

-"RIO� 10 (V,A.) - P mi, .sGVCl'pO proíoi i;l. despacho nado Partído, LJ)111 ves que cer o cargo ie Prefeito Mu-
nistro da Fazenda subme- de acordo c�m1 o ÍVIi11.1��erÍ(

I nomern de cõ: é <norueadr

l�:n'H um po -de adjuní

CAIRO. 10- \u.p.)

-11ah
Salem, '':);'11 1.lfolmação

Mohammed Naguib ':olto� :1a re�taura��i.r. c()lnplet� de

a ocupar ante-o,.'li,:,!lP.. a nOl- �agUIb. M_:us, tanjo:!, fOI a

te, os cargos que Jt�empe- nundado qUE ;) ceI. AbdeI

nhàva 'anles, �e primeiro Nasser voltou a,� sel" _>ntigo
ministro e pl'esjdenle do ::Josto, isto é, ncJle vice-pri
Conselho Revo1úr I(,.;.�:rio. A meiro ministre, A !,leSma

comunicação úhcial infor- comunicaçã':, diz �ambem

mou sobre a l''i!3ta.ll'ação que ficará SH1. efe:to a mo- Os
dos poder�<: que teve Na- rlif�cação do gahinete, efe·

guib até 25 de fevereiro tuada deprJis e:a c�:· . .1issão

ldt mo, QL1, ,1) s� ':o'l11itiu de Naguib. Ahdel G,}il -,El

da.presidencia da Repúbli- Emery, qu� na sC.:mma pas

c,., do pl'lrui:::�'e .. Mil .... tro e .
sada foi norricúdo vi;t;-pri

d .. , presidén{'�a 1.' Conse- meiro ministro sem pasta,
!hL� Rev(,luC!ionill'ic, Trê; Salc�m declaJ�uu ljU8 8erão

."

dias depois de sua demis- mantidos toda:; os .:lcordos em que o S1'. João Goulart

'-:io o galo :·'�'.'_,u;:.: poncor- concernentes Lcm a teunião deixou a pasta do Tl'aba

dava em OCU�ja': a pesi- de uma As!'en":,léia C'011sti- -lho, quando se teve conh�
deneia, ��1qU:1Elj Abdel tuinte pa,:,[\ jí.llilO e qllantc cimento de que o l'elatorio

, GamaI Nns"u él-';"; :rrÚI, as ao levantamcr 1,0 'da lei fôra en caminhado à apre-
"-

funções dp. ))l'ilr.eiro l!.'inis- marcial e Sl,lSP"H:';<lO ,Ja cen, dação dos orgãos do Minis-
tro e presidellt� do) i"'nllse- sura. teria ,d� Fazenda, tendo en,

lho Revohwiorlaeio. Depois
dt> reunião 2or!jnnta cte 4 f

horas entre o �ohselho Re-INovavolucionario � ;; g',b:,;ete, o

�el' conheciflo C'f, t ílJOS (JS der ao con'pr'>' í:Íssr) de dis-
dência e liberdade" da In-

"'leus. aD1' 'lg"'''". • r,
.'

_

"'� curso na qUclú� -rell':�, pe-
dochir.a, como preço da ces- ,Ituporanga, 4 de mnrço de rante o fO�ur!l do ' Phila-
sação da guerra de oito a- 1954 delphia E�'2ltini� B_llletin.
nos nesse. pals, Em um edi-

O oficial do Uf ]:.:artml'ento
torial em que analisa a prQ- Pedl'O Jo�o r.t!rem'as de lmpren.;;u, Hellry Suy-
xima c�nferên�ia de Gene- \ Autorizo (, jornal ·'Tribu· dan, declarou que Dulles
bra, o Jornal dIZ que a opo- na do Povo" a J..It,Lt:rar a ficará mais tempo:io que

Sil- Slçao da Fr,a:lça à "inde-I presente decldtpção. se espera"a '=1.1 Caracas,
pendência e liberdade" .da. Data surJl"a. d d

"

I
a o o ln.en's:a·� nas reso-

�ndo-,China :é'rá "u� ,empe-I Pedro João Gel'elllia� .luções án-ti-C()l�.1l111is(as que
nho é', soluça0 pacI!1ca da i (Da Tribuna" 'ti, PilVO de os Estados U rÚiGS j' atroci-

.

'luestão indo-cbJnesa". Rio do Sul) nam. ,

�������� .�,� t!��I��� aO' ,.p.·"r"e.L'rsJ�I:·d""""'-e"Jn·""t"�e&""""-V--a-r·Ur"a""-s�·-:--ao pela Raio PeIpmg e ,
.

.:.:unto está em andamento -

,Cé'6taj�:n:;s�:lr�=�a�onde_
.

�o inquérito «Ultima IlorS)i
mi ;;_ "interv("nção dos

Esta-,·
RIO, 10 (V.A.) - Foi Inquérito que investigou_asdeterminou que osestudos· ,

dos Unidos", na guerit'a da encaminhado ontem ao �re· transaÇões entre' o Banco
L:lc1�o-Chinà c a "alguns mi- sidente da República cópia do Brasil e o Grupo "Ulti

n�strcs" do. grihil;ete fra�-I do r�la�ório e conclusões da ma Hora" - Samuel Wai

ces, aue Ul1l1'am seu desh- Comlssa,o Parlamentar de ner.
a rmanifestacão dos niveis é

-

r
'

no à política àitlúmática de
serem, é'provados '

. .uua ve'i

t d · ......t d 'I,'Iiaf>ttington,
Janlo' 00B'dros'lU':: o pon o e Vl:S a aque _

la secretaria de Estado se

l
.

:'á su1:metid� primeiramen· Faltoo agua ." é processa· um
:��i;:o C�:elsi�:n�:v�;asR::�� I

DO Villete•• - jornalista , PE;ROPOLIS, 10 (V.
ANKARA, 10 (li,P.)

-I Dis�era!11 e}e3 ·que a nova

I
sicler3cões eeonomico-finan- RIO, 10 (V.A.) - O Rio RIO, 10 (V.A.) -

In-,
\

A.) - O sr. Getúlio Var-
p, " fsembléia Nacional' da lei tinl1a po:c firn sd"f'ar' as ';eiras"

,

cGntinua com terrível crise formam de São Paulo que gas está acamado; desde
Tm'Cjl.úa aprovou l1ma nova criticas ao' gov'el'n,? e aos

I
de água, pri�cipalmente o prefeito Jânio Çuadros ,cntem, atacado de bursite

U NOS AIRES 10 (U I'
- . _

1 I lt f
"

_("'_'o'_'�oe.<""l b 'd 1 ti' IhB E.
,

' ',el ll,e lmp�'ensa pe a. qua a os ',un�lOnan05 po,' par- r.. os alrros a zona su
..

'

promoveu uma re�resen a- no Jae o, segundo revelou
P,) - Faleceu ontem à e dE];tp de llnpr�r."3 "msul- b da 1mpl'en:::l e, ,o,danto,

O T
_ Ontem no Leblon as tornel- ção, perante o JUIZO auxi- o exàme da chapa radiográ-

noite o conhecido dirigente ta.'.' a honra" d,� �ualquer ajudaria o go\'ecno nas elei- ,emDo l'as não .forneceram uma liar do juri, contra o jorna- fica feita pelo Presidente
e deputado da UniãO' Cívi- cidadão turco 0'1 publif'ar \ões nacio.1ais para ti esco- gota siquer do preciosO' li- lista Antonio Saiani Neto, da República, na véspera
cr. Radical dr. Emilici Ra- 1�1�OrfJ\ações sobre SU,l vida lha' de nrjva A:;"p !';bléia, Previsão df) tempo até às quido. E já às 10 horas da redator 'do jornal "Fran- de seu embarque para Ca-
vignani. O extinto, que con- partir'u1l'l:' A voin�·:ir. foi,

I
centro de Ulll L.lê�. O pri- 14 horas do dia 11. - , luanhã havia �cabado todo fulla"., Afirma o queixoso xjas do Sul, no consultório

fava 68 anos, era uma fi- d'.' 3(:1 a 32. A 1.: i. �,; �,bele- rr eiro miil:.:;tl'c1 A d n a m Tempo - Em geral ins- o estoque de água mineral que o referido jornal pu- do, dr� Sidney Lopes, de
gUl'a muito respeitada e ha..: cc: penas de 9 an�)s-de' pri� .Mendei'es manifestou pe- tável. do!> armazens e bares da- blicou dois artigos subscl'i- que demos notícia em'nos-
via ,escrito vários livros sô- 3ãJ. 0 partid,'J democl ata, 11'ante a 'Ass�mbl;�ia que a Temperatura - Estáveb quela aristocraticd zona. O,' to� po; Antonio SaianLNe- sa edição de sexta-feira, dia
bre história e filosofia. Seus ,lue predomina no r'dí.::, vo- lt:.i era to d:�elOcràtico que Ventos - De Sul, frescos. pior 'é que no própr·io pa- to, nQS quais são feitas se- 5.
restos mortais serão vela-I �ou a fav8r da i�i. Os de- Fnl!a por L:1 pld r.er a

I Temperaturas - Extre- l&cio do Catete. faltou b I rias acusações contra a sua

elos no Palácio d.o Congres- 1,utados da opr::'ição ,� 9ue d�gddade e .� l�·P·I· R :êo de II11?íS de ontem: /Máxima j,.recioso liquido hoje- pela' pessoa, atingindo-o em sua

E�, ! s� pronunó:v:mn c�m[l'a elaj tr.:hs os ci liJc!<1os. ' 25,6, Mínima 21,6, .rlanhá', I bl)a fama e reputação.

Condição
na

para o 8rmislici.
Iudu-C·hina

cieste, assinn o pl't-3('nte pa· conferência intel',a:l:el'icana
ra ser pum',' ado c possa de Caracas, 3.flfn-r1� aten-

'o ueneral Naguib rejuteU.rado

leu à consideração do pre
sidente da República o. pro
cesso em que o. ministro da

Vjação propõe o envio de

mensagem ao- Congresso
Nacional com o nrojeto de

lei que estenda IjIté 1958 o

tn'azo do contrato de cons-

:rução da usina termo-ele- LONDRES, 10 (U.P.)
ll'Íca de Candiota, no Rio O órgão oficial do govêrno
'--;rande do Sul, bem como comunista chinês,' "Diário

,.1 vigencia r:lo respectivo ao Povo", ins;nuou. em têr

,'J edito. I
mos gerais, que Peiping exi-

A respeito o chefe do girá da Franç;a a "indepen-

d« Fazenda, que emitiu pa
I ecer favorável aos termo:

propostos.

. ,) mesmo nã" \ em ('orres

pendendo á cspecrat lva , dr.

-ampanha poHl ica ellret,ad.,

li Il:mdo eril Ill'o,:,i.c,;fí ,l,

nicipal de Itupuranga.
Ante isto e po..que motí

''os vários M·;!, fazem agir
desta mane1t,l, pa\'a ficar

ao lado do PíH'O, já (Iue o
.

goveno não esüí. ao lado

WASRINC f( .x. 1\� (U.
P,) -- O Depa: :a!11�nto de
Estado infon,lo.l'1 ser duvi

doso que :) ::;eL�'�tál'io de

Estado, Jolm Foster Dulles,
possa estar :le VI) ta da

RIO, 10 (V,A.) ,- A fi-

f
vista o� aspectos de ordem

-. ação dos novos niveis de l conomico e financeira que
;a16iio minin!o não tem si- essa questão enfeixa.
�o ventilada

.
desde o dia Ao que se informa, o as-

Çi') m:nisterio da Fazenda,
.Jndc q sr, Osvaldo Aranha

novos
. niveis do

,

lário mínimo

iives5em carater de urgen
( ia, nào havendo porem

qualquer informaçã'o sobre

Acamado
.

o sr.
Gelglio -Vargas I

lei d_ i'mprensa ,

na Turquia'ministro �lê (.). ieribç50, Sa·

Baviguauj
morreu

-

Acusa a radiografia
ce�so de calcificação
gindo a articulação.

ex-

atin-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO .Florianópolis, Quinta-feira,' 11 de �arço' de 1954
._-------_.__ .__.__._--------------

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGAN'Z_A
- do-

DR.GU
M E· D',"I C: ._0. ',.5.:

.

\

-. ' !
A D V O G A DOS O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

,

'" do Hospital de Florianópolis
r'IrA'}?IO DE LARl\10 I DR.' ALFREDO "

• URA.'WLADYSLA.VA : DR. JOSE
r

MEDEI-
. ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos.u. .. ..

..: Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças d� especialidade.' C��E_,.TDIIÇCOÃO I CHEREMA" I'. W. MeUSSI ROADSVOVGIEADIRof.\_ Conselheiro Mafr.a, n. 160 ULTRASON (Trata.nento das Sinusites sem operação)
lVl

.

I
Te!. 3022 -:- Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO, NACIONAL DE
'DR ANTÔNIO_ DIB, Caixa 'Postal 150 .- Itajaí Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS DOENÇA.S MENTAIS

"
•

MUSSI"
'

'I
- Santa Catarl�a - 'RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas --: Ex-diretor do Hospital Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO - FIGADQ Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos, Em muitos
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA

e

.

Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno doa tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILlS Impotência Sexual. " Serviço completo, e espe-. CONTABILIDADE ra, Ltda, e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira· Rua 'I'iradentes- n. 9. cíalizado das DOÉNÇA$ DE
I

AiJVOGADO: Rua Senador Dantas, 40 ·RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9, Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr; Estêvam Fregapani - 1'\0 andar.

. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORARIO:. horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis' e -trabalhístas Te!.: 22-5924 RIO de (OCULOS)

Das 9 às 11 e dás 13 às 16 FONE: 3415.
,I

tratamento. " .CONT�Bn•.(STA:. I·Janelro,. I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de,',
horas

-

Res.: Rua Santos Saraiva, : SULPOSCOPIA - HISTE- Acácio Garibaldí S. Thiago Reprejnr Ltda. lesões dos Olhos)
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. IRO - SALPINGOGRAFIA Ass�ntos fiscais em geral, Rua Fel ipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO
·--2,276 - Ftortauópolis. l'EL. - 6245.

,-
METABOLISMO BASAL

II
Ediflcio "lPASE"-5° andar �1 �- �� anda�" _

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de.

-

-. . Radioterapiap or ondas -.---.---- '1 el.. ()2-987� - Sao Paulo
. Pulmão e Esófago"DR�-ROMEU BASTOS ,DR. :MÁ:RIO WEN- Icurtas-EletroCOagUI'ação -I

DR. MARIO LAU- ASSIN�T�RAS Coneuitérío: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
- PIRES .• DHAUSEN. Raios UlI.l'a Yíoleta e Infra RINDO Na Capital Belo Horizonte.

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE !Vermelho.,,. e
Ano Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2,365

. . iI,' I ADULTOS E CRIANÇAS Consultórlo : Irua Trajano, Sem,'�stre' .". Cr$ 90,00 Consultas - pela mao/lã no Hospital - A tarde��m prática InoA ?Splla 1 Consultório _ Rua João n. 1,1° andar - Edifício do DR· CLÁUDIO No Interior
, das 2 horas em diante no Consultóriosao Prancisco ( e SSíS e na ".

M t i OR�ES A. (;1'$ 20000Santa Casa do Rio de pinto, 10 - 'fel. M',769. on �? ,?' .
" B ou � I' no � "

Janeiro Consultas: Das 4 as 6 ho- Horário : Das 9 as 12 ho-
ADVOGADOS Iseme�tl'e, �1'$ 110,00

,ras - Dr. MUSSI.
F" 1 R" Anúncios mediante con-

N
·

M I r C JCLíNICA GERAL DE raso .

01'0 em gera, �CUl'SO�
,

.

aVIo o o arADUI,TOS E CRIANÇA� Res idêncla..' Rua Esteves Das 15 As is horas - Dra.
t S Trib I trato.' _. «�, .

peran e o u�remo ri una.
Os ori inais mesmo não .

Consulto' )'1'0' Av Getúlio Júnior, 45. ''fel. 2.812. I MU�SI.
. Federal e Tribunal Federal' .

g -' _

I
. .,

'IResidência: Avenida Trom-
I' un publ lcados, nao serao devo -

Vargas, 2 � BIGUAÇÚ. I( e recursos. .

. Horár!o: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - 11;owsky• 84. '

l'
ESCRITómOS, vido-

. _ _NAinz E GARGANTA - F'I
. .

I' Edif'!
, A d irecão nao se respon-tas feiras das 8 "O a' s 11

1
orranopo IS - I' ICIO ..' itos emi

n"- c ,'� .

_

J T' 19 sabil íza pelos concei os emi-:h(lras. DR. NEWTON ,Sao orge, rua rlaJa1no, �

tidos nos artigos assinados.

'; �,�esicl�n�ia '�'"Lux Hotel, DR. JÚLIO DOIN D'ÁVILA ,-R�: ����l�ei,ros� a

Edifício
'

,

-_-.o ilpt...
: no T.eJ.,

_

2021.
I VIEIRA CIRURGIA GERAL .

A" �arma�·t"a·s- ----.. iBorba Gato, Avenida nto- 1 \..
Doenças de Senh�rasDR. 'WALMOR ZQ-

I

ESPECIALISTA EM DOEN- Proctologia -:-. Eletricidadc
nio Carlos 21)7 = �ala .��s: de Planta o

MER GARCIA, CAS DOS OLHOS,OUVI- /' ,�e.dlca " DR. CLARNO G. 7 Domingo - Farmácia
D�I)lomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA I

Consultório : Rua VltOI
GALLETTI . Esperança _ Rua Consc-t

• • ',. Meireles n 28 - Tetefone: .
_

.

Nacínnal ,de Medicina da Ex-ASSistente na Policlínica '

"

,I ,_ ADVuGADO _ M fU·
\. I d d B '1 3307 lheiro ara., nrversn a e o rasr Geral do Rio de Janeiro, na C· 1 ,'" Rua Vitor Meirelles, 60. .

Ex-interne por concurso da Caixa de Aposentadoria e on.su tas. Das 1.5 horas 13 Sábado (tarde)
d t FONE: 2.468. , d F' R FMaternidade-Escola Pensões da .Leopoldina Ral- -em l�n" e. "

_ Florianópolis '� Farmácia a e - ua e-I(Servico do Prof. Oct;Í\'io" Hosnít I S� J
� Resídência : Rua Vidal

Iipe Schmidt,
'

waye no espi a, ao oao
P T' I f 34'>2 IRodr-igues Lima) Batista .da Lagoa. ,:.amos - e e one . � .

F
"

.

._.,._.__.. .. .....__ ....... __ 14 Domingo. - armaClaEx-interno do Servlço cde Curso no Departamento N.a- DR. SAMUEL Lela Fé - Rua Felipe SchCirurgia do Hospital' cional de Saúde
I. A. P. E. T. C. -do Rio de Consultas diàriamente das FONSECA Inlormal'o-es rnidt, .

Janeiro 10 às 12 horas. CIRURGIÃO' DENTISTA
_

"V
_ '�I 20 Sábado (tarde) -,.

l\lédiec, do Hospital de 3as. e '5as. feiras de 15 às "::onsultório e Residência: uteís Farmácia Moderna _ Rua Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
Carfdade às'18 horas. Rua Fernand�-M"a'c'ha.do, 5.

, João Pinto. do Río, às 7 horas
pOENÇ4S DE SE�H_QRAS Atende no Hospital de Clínica Geral _:_ cii,urg.l!l I ..- t Para mais informações dirijam-se à-

...._. 'DoA C'A,VS ' ,

r:
" . '.:L' ".r.

� Domingo - Farmácia EM'PR-tl<SA NACIONAL DE '" 'VEG AÇAO �I()EPCKE
- .'\Jrro.,-OPB.ri-�� 'Carida.de, de-B -às W h_.as. Buca.l'1Qe,p.t.a,dlloru= P'ootés l-h .. elI1,r-..,I\;.;nçon rar .. 'n�i!l· '.I!. , ,

n/'l.,
..

_� c.
.

-{I'ons; -'Rua João Pinto n. 16. Consultório: Rua Vitor ;Y[ó�,eis e fixas: \ "i
'

:. "
.

�'�}flinll"'�ltiformac,;ô.� que li, derna - Rua João Pin-
. ' ! -J.,

_

das ,'16,:00 às 18,00 Meireles, esquina c�m Sal- Raio X e Infra-vermelho. jeCe�8It� diàriamente e dr to. Rua: Deodriro - Caixa Postal n. 92 - Telefone:- 2.212
horas. danha Marinho. tr'ORARIO: De segunda a ime<l.iato: I 27 Sábado (tarde)Pel,'" manha- atende R 'd"

.

T sa f' d 10' 12 hn ,eSl enCla: raves õexta- el,ra as as 0- t

Farmácia SantQ Antônio _diàriamente no Uos- Urussanga 2. - ms, 'e das 14 às 18 horas. 'JORNAIS Telefont>
R J

-

P' tpital de Caridade. Apt. 102. Das' 8,30 às 12 horas aos

10
Estado

3.022'1
ua oao ln o.

Hesidência: 'a'bados'A Gazeta 2656 28 Domingo - FarmáCia
DR VIDAL

" . •
.

Rua: General Bittencourt -

•
o.

I DR UIB CREREM Diário da Tarde 3.57P Santo Antônio - Rua Jo�o
101 CLíNICA DE CRJANÇAS· Diário da ManhA .. , 2.463 Pinto.Jl.

Tel�fone: 2.692. CONSULTóRIO-- Feli- AD�O?ADO.. A Verdadeort 'i' i' . .. i:���: O serviço noturno ,s�l'á_______.___ pe Schmidt, 38. Causas GlVelS, comer:clals" Imprensa c a ...

; efetuado pelas farmaClas
DR ARMANDO VA* I CONSULTAS - Das 4 criminais e trabalhistas. HOSPIT�IS -

I
\'..

.

Doe Caridade: Moderna, Santo Antônio e

,LÉRIO p,R- A.SSIS I
qS 6 horas.

_

..

Consultas populares
(Prov_!dor) •..... , 2.314 Noturna, situadas às ruas

.

;_ 'MÉDICO - RESID1l:NCIA - Cl'lSplm Rua Nunes Machado, 17 (Portaria) 2.036 .João Pinto e .Trajáno.n�s Servil':)8 de Clínica, ln- Ml'ra,. 25. (esq, Tiradentes) - soo-ra- Nerêu RamGtJ ..

'

•.. , S.S31...

I
A presente tabela não [10-

'

fanfi!' da Assistência Muni- FÓNE _ 3.165. do - sala 3. lUilitar 3.157
cipnl e Hospital de Caridade

"
São SebastiAo (Casa clerá ser alterada sem pré,.

C
.

S
-

V t d P ICLíNICA MÉDICA DE I de Saúde) 3·153 via autorização dêste De- urso'l ao Icen e' e au a
CRIANÇAS E ADUVfOS DR· ANTÔNIO MO..; �

\'Iatermdade Iloutor partamento. Curso primárib _ Equiparado aos grupos escoh-- Alergia - .

Ã Carlos Corr�a .. / 3.121
"es _ Diretora:· EUDORA SCHAEFER MEYER _Consultório: Rua Nunes, NIZ I)E ARAG O H,\M.\D,�S cu- Bscola p'·lmArl·a b d 1 4' ,

dO
- a ertura as au dS: de março - imcio a matricu-Maehado, 7 - C0l1!';ulL1S d!1� 'I: (a��TES
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde deí5 às 18 horas, ,CIRURGIA TREUMATO- Corpo de Rombtiro8 �,31l11' Adv·8U'tl·5ta lO P 123LOGIA .

L (R I t
uro .ret,o. -

'..
'"Residência: Rua Ma,'pch�1 .

.
. Serviço uz ec a·

---,- _

Guilherme, 5-- Pone' 3783 Ortopedia mações) 2.40.j I Matrículas Abertas

N/' O
-

Consultório: João' Pinto, Policia (Sala Cc.mis-

ml.CssJa_ros.os: Primário e Aã-
.

&t..
!

g!i (t ,I t\ � te' r.a "'.,.',3 U'--------. 18. •

sário) .....•.... 2.038 ... illtilJJ II II \lIDas 15 às 17 diàriatnente. Polícia (Gab. DEle- Rua Visconde de OuroMenos aos Sábados "ado) . . . . . . . . .. 2.59-1
Res.: Bocaiuva 135. '

COMPANHIAS DE Preto, 75.

w;pi-
Forie: - 2.714. TRANSPORTE ----___,�---

AtREO.
TAC .....•••••...

,
3.700

2

,
.

Indicado Profissional
!

DR I. LCBA'fO
FILHO

.... � .

2.02]
2.276
3.147
3.321
3.449
2 h'�

.'-371
�.e59 ,

asl .- -.--- .-------

Duenças do allare'ho
ratórío

TUnEIÚ�ULOS-E -

P.ADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULl\1üES

Cirurgia do Torax
Fo,tmado pela Faculdade
Na( :onal de Medicina, Tisio
:ogista e Tisiol:Íl'ul'gião ,do I
Hospital Nerêu Ramos

0;] 1'so' oe eSTlecial izaçãe pela.
S, N, ':1': Ex-intel''1o e Ex-as
�isteÍ1te Je Cirurgia do Prof,

UgO Pinheiro Guimarães
(Rio).

Cons: Felipe Schmidt. 38
- Fone 3801.
Atende em hora mar"ada.
Res: Rua São Jo-rge 30 -

Fone239� I

.

O MELHOR JURO 'C'1"UZeird do Sul ,

Puna;r , .

\. arit{ .

'
.. , .. , , .:.

Lóide Aéreu ,

Real " .... '., ó'•••

,candinav8s .

ifOTlllS
f.uJ: ..••.••.

-

••.••.

\fa2e!ttt' " ,

\1etropol .

I.a Fort. . .

r,�ctqlle ,., .

��ntra: .. , •.. , ,

Elitrela
Idt'sl , J •••••

F.�TJtEI1·O

Z.50C
3.5r)'
2.32.
!!.402
2.3iJ!l
2.500

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E �FICIENClA 5·%
�

DEPeSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
_'-

.

. .. _.

:RUA TRAJÀNO: 16

fLORIAN6pOLlS'
. ,�.

Disque
--,-_._--

,

i
i

"

I

,l

Lavando com Sabão.
,

\'>ir.gem. ItsneciaJ.ida.dev
.
f' -:,r.sÁO VI",...

A

da ela; "ETZEL INDUSTRIIL�·J6ID,ille. (marca -registrada) � �- r\t.,ç\;-' !W',"� �.
_. ecoD'omita-se ·_empo e dinllei!_o,_ .. __c_'__�I;;,_';'.._'.;:..._'..:.---.-_\�.'-:---.--__:"'.

..,-·_
_._,-.-----_._.. --_ .. __ -

.,.-

Hoeocke»
RAPlDEZ - C')NFORTO ._ SEGURANÇA

Jiage'ls entre FLORIANOFOLIS e .RIO DI<� JANEIRO
Escalas' intermediárias em.... Itajaí, Santos, São Se

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

As escalas em S, Sebastiêo, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) c

SANTOS (Volta)
ITINERARIO

. ....

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA

Fpalis Itajaí Rio Santos
o.

,

S 12/3 13/3
16/3 18/3

.

,23/3 .24/3
27/3 29/3 3/4 4/4

Kua Deodoro esquina da
Rua. Tenente Silveira

Viagem .com-·segurança"
_

e rapidez' .

S,O NOS CONfORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO {(SDL-·B,RASlLEI·BO)
,Florianópolis - ItaJa1c'"-- Joinville � CuriUba

---.I,

Agêneia:

A SUBRAL, com escrHório no Edifício São
Jorge - Sala 4, oferece á venda:

Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca
sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;' .

Duas casas de alven�ría e uma de madeira
(construção recpnte), situadas á rua CeI. P(;dro De�
moro - "ú:streito;

Um conjunto de casas de méldeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida ,

Estreito, em prestacões suaves e sem juros;
Dois lotes situ�dbsJ na Av<mida Trompowsky:

medindo. cada um, 13 x 50.
Uma vila de alvenaría l1a rua Arací Vaz Callado;
Uma Casa de alvenaria na rua Fernando Machado:
Oito casas de alvenaria na Avenida -Mauro Ritmos'

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);' ,

Um terreno na Aven}da Mauro Ramos, medindo
13,20 x 22,80;

;: Uin magnifieo' terr!:::no no Sub-Distrito do Estreito,

'1
medindo 13 x 30, 'distall�e' cincoenta m_etros da praia.

.

Ve'"de-se··
CASA com seis quartos,

;:,ala <le jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante_

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

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

Vitor, Valvulas e Discos.
ltua Consf"lheiro Mafra.

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 11 dé Março de 1954

BSTABQ
- ,

,NO LAR E NA SOCIEDADE
ESP�RANÇA BALDADA

GUEDES DE ;}OUZA
Lapís come
Imorajivos
r ?a firm� G. da Costa Pe-

roira & -Cia, recebemos:

"Ilmo. snr. Diretor do

Jornal "O Estado"
Nesta
'Prezado Snr.:

Tomamos a liberdade de'

enrregar a V. >3 •. 1)01' ordem

-

Para alindar meus versos, invoquei
As graças de Minerva e os dons de Flora:
Desta, porque perfuma e borda e córa;

,

Dessa, por mui saber, que pouco sei.

x x x

/.1 ( r.ciosa- �� t,uri .-, cões".

Eis, pois, porque meus versos aparecem
Sem ter de/Flora encantos que enebriam.
Sem de Palas adornos que enriquecem.

I

d'l nossa rep-esentada In
du trias Brcsileírs s de La- ,

pis Fritz Johansen S A, de'

� Ú,LTIMA MODA

/Ç)'-: .

.

-.
...

•

I

-:

,

Um vestido fresco e mui-

to prático '. pará, andar em

(asa, feito em tecido de al

godão listrado, corpo ,-Ieco-

.fado com alças abotoadas
na frente e sáia bem ha.1-

zida com cinto aníaral.lib
,1tl'ás.

MENINA ODETTE
MARIA

A galante menina Odet-

te-Maria, estremosa filhi

nha do nosso conterrâneo

sr. Arony Natividade da

Costa, alto funcionário do
'Tesouro do Estado,. festeja,

FAZEM ANOS, HOJE:

he"k;
.

- - Sr.' Gelscn I?,emaria,
. (!1)lLcrc:iário;
- Sta. I,=d& Souza, filha

c1;_, sr. Elpidio Souza Jr.{
Sr. Hamilton Cami,

Preceito do Dia

São Paulo, alguns lapis co

memorativo-i do 4(' Cente
nário de São Paulo t' He �o
]p\ão, afim ele ser aoreciado
"! ,;;> produ.o [01 ':'sse con

(\: ituado i '.�mal.

Agradecendo o seu aviso
de récebimeno, bem como

<13 suas referências sôbre o

assunto, apres=n [!-lmos no.';'

COMO ESCOLHER O

CALÇADO

No trabalho, como nos es-
sas

portes, é necessário usar

sar-stos que permitam in

teira liberdade de movi-
"'.I):!clJ1,ente g ',,� , »ela genIncuto. Na escolha de um
t.leza da ofe: 'a

.

O rSTAD:_� n�;�! iíesta-se

calçado deve ser levada em

C:Ollt�� principHh�énte, a =. Igradecl·'me tonodidade dos. peso . ! A n
�J'Ocu1'e -poupa1' os pés, ! �,>grad�ço a São Judas

r;refe1'indo colçtulos de I 'Iadeu, uma f!l':;ç[J alcan
[õrmo» adequadas. -

j ';;2/'a.
SNES. i_ 'W . ..l. A

LIra Tenis Clube
FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO'

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

s. E. N. A. C.
'ESCOLA LAFAYETTE BELFORT UA;�CIA

'.
- ESTREITO -

Acham-se abertas as matrículas "do:;' Cm'sos do
SENAC nos dias 10, 11, 12 e 13 do corrf:}nte mês, a

partir das 19 horas, no Grupo Escolar.Jos� Boiteux.
A Direção

.

�.a. Exposição.Fei�a���gro.Pec�ária ,I

•

-,

,t).' e Produtos'Denvadas de Sao JQaqu�D1
BovinosJ Equinos. Asininos

, .'

M�:�:so:�:�s fiiii
/ 1

Peq'u__"o� A�imais
Prodo1,os

�

, -I.nllllstriais

1'1
.(1

1'1

3

!

VITZ
As 5 e 8hs.

Albert LTEVEN - Lili

PALMER.em:
CORAÇÃO !Nl�VIÉTU
No programa:
Atual. Atlantidas. Nac,

Preços: 7,60 - 3,52
Livre - Creanças m,LO-

res de 5 anos poderão €l.

trar na sessão de 5 horas,

1'1
- 1'1

1'1
1'1
1'1
1'1
e-

-".�

II
Produtos ,:

Agri(:nlas1'1

1'1

:1'1
1'10 1'11'1

MISSA

Baldado foi-me o tempo que esperei
Pela visita amiga e protetora;
E esperara inda mais, menos me fôra
Da incerteza a certeza em que fiquei.

Mas o carisma têm dos que porfiam
No encalço de conquistas que enobrecem
- E só nesta nobreza é que se fiam.

Eisenhower intt ressa",se pela, com
paollia �e Billy 6rakam

, t
no dia de hoje, ,mais um A c::\Usa do ev:mgelismo elH Londres. Convidou o dr.

/anivel�sário de 'seu nasci-' tOl'nou um dos seus maiores I Graham a encontrar-se con

n1ento. ; :n).j)ulsos· da história quan- sigo novamente no dia 16

Nebta oportunidade a do o Presidente Eisenhower
-

dêste mês, antes da viagem
• I

g�'[lciosa aniversariante reu- :jrome·teu as suas ('rações a do ,�vangelista, marcada

nirá suas inumeras amigui- fRvor da campanl:� de Billy para o dia 17. A grande
nhas em torno de lauta Gral:am, que será realizada (;am'panha em Londres de�
uesa de doces e guaranas, orevemente na I�glaterra.> VI:T� começar no dia J.o de_

na residenCia de seus geni- A pl'ome�sa do Presidentê,·· março.
bt'é'ó" comemorando tão :�c unil' E:uas preces às mi-I"

.

significatlva data. G�es que serí!o feitas pelo --:----
O ESTADO apresenta' mundo afo�a por um avivá- . �

fElicitações. mento esp�ritual, na Ingl�-I
�cTra, surgm após uma re-.

j.
,eição no Hotel M�yfloweT,
2m Wc:�,hington� à qual

- Sr. ,Osor� Candido

I c,()mparec�ra� cêrca de 600

Perreira; . lIderes cnstaos, que trata-

Menina Nilcela, filhi-·I ra� .�e assuntos atin_:ntes à

nha do sr. Emanuel Rosa; rehglao. Na conclusao do

- Menino 'Na�fredo fi. programa, o sr. Eisenhower
, , ,

lIw - do' sr. Walfredo . Gel-

Um filme violento como

I PERDEU-SE I !��;��:�:::::�\Iin
Com: David BRUCE

I P d
-

âb d I Kristine MILLER 1h1-
-

er eu-se, no sa a o, pe- ,

l' .

di trai
mian O FLYNN

" o meio la,' no rajeto en-I
'

No programa:
. LUIZ ALBANI JÚNIOR .

tre o aeroporto e. a Far-,I ,.

N t
Cine Jornal. Nac.

, , .,' ..

•. i
rnaera o urna, na ru,.

Viúva Dotilia C, Albani, filhos, genro, noras e netos Trajano, uma carteira con-
Preços:' 6,20 - 3,5ü

�onvid2n: aos p�rentes e a�igos, para assi�tir,em a ,missa, tendo regular importância Imp. até 14 anos. \
le 4° amversario de falecimento de seu inesquecível e d' di 1

'
.

luerido espôso, pai, sogro e avô '. I e m leno.
_ /'

,

,

LUIZ ALB�NI J�NIOR ,'. I Pede-se a 'pessoa que a

O ato sera celebrado dia 13, as 7,30 horas, na Igreja encontrou, ou quem souber
.le Santo A?:ônio, ! dar informações a respeito,

'Desde la antecipam-se agradecidos. / I f d di
.".

,::' avor e §,e
.

mgir a ge- Dan DURYEA em:
rência da Livraria Recor-

SOB O MAN :'0 DA
de. Gratifica-se bem,'

T Missa de 6- mês
Tom Wildi Junior

Synowa Wildi e filhas, Tom Wildi � ��nh()rZ1, José
Hasil e família, Georges Wildi e família, Francisco Mou-

, •
'

no terreo do Salão Grêmio
'a e senhora, convidam seus parenteso amigos, para a-;"

istirem à Missa que mandam celebrar na Catedral Me- 21 na' Rua "Blumenau
.ropolitana, no dia 18 às 6,:33 horas, pela alma de seu Um armangem e Bar.
[uerido TOM. Ótima freguecia bôa c�,sa-

-
-

.. Ant'ec�pan.l�gradecirnenios. Itajaí.
....

Tratar no meslJ1�o;._�
. ..-.emj!1���11�,nr'nl-'_MoiW;';" J d
/

urgencia.
Preço: c-s 90.0UO,00.

Grande Show da "MAIOR': da Rádio Nacionalpelu .�'�'\,.•
"

..

"

.

.primeira vez nesta Capital, diretamente par� G _�.�,ÇhJbe" -
.

' ..
•

O
da Colina": _

.

�
.. _�. .' _

.

_

- /. ' ',' t
.

Apresentação da Orquestra do Lira com r.ovo re

pertório de músicas do momento.

"Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller".
Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,;0,
NOTA: Exclusivamente para Associados.

-

..
Em 1542, chegou a ,Assunção, Paraguai, a ex-

\ _peclição de Alvar Nunes Cabeça de Vaca, pro
cedente do litoral catarinense;

..
'

em 1778, no Pardo, as corôas de Porrtugal e Es
panha assinaram um tratado de amizade e ga
rantias reciprocas dos respectivos domJ,yâos na
.América;

.

em 1717, El-rei pediu informações ':!')m referên-
cia a um r-=querimênto de Sebastião da Veiga
Cabral, para que lhe fosse doada a "deserta ,�

inabitada" (segundo o suplicante) Ilha- de San- •

ta Catarina; ,
_ bição:

-'\ J_ 10m 1746, de regl'esso da Colônia do Sa('rclmentoI. --".

chegou a antiga Desterro, neste EstaJ ..l, o Brl- " .• Arturo de Córdova

!��1�56��:a��is��v;i��e�andeira; o intrép�do : EMPREGADA PA��Ic;�aR���:DO
lagunense ,ir:nã� de Rafael: d€stro<:!)lI L'm ab-I' Frecisa-se de una quP. No. programa: O 'Espoite
que de mIl mdlOs Çuarams, e chenndos pebs . '1

.

h.

't' F
-

d R' P' d
Sdl)3 COSln ar.

lesUl as, no orbm. ,0 10 ar o; ..

I ..' ,

em 1861, �oi' instal�do o Ministério da Agricul- I ratar a Rua F'eliciano

tura, Comérc,i� e. O'!?ras PúblLcas, �o Br.asiJ; II, �'lunes
-

Pires - n. 14.
- em 1808, o Prmclpe-regente D. Joao organizou '

o primeiro Ministé'rio cónstituido no .B\·asil;
em 1839, em ;Lajes, neste Estado, foi proclanw
da à Rc=pública pelos famosos �'farrap('sl';
em 1866, o' segundo corpo de ExércitO, coman

dado pelo Conde de pôrto.Alegre in:cioú a tra
vessia do Uruguai, em São Borja;
em 1948, iniciamo� esta coluna, em o. n. 10.208
dêste J,o1'1wl diário.

.- , �

anwersane

,-�-_-_4 _

• 11 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos ql!c:

-._------

Parttcipação-_
JOSÉ LUPÉRCIO LOPES MAFRA E SENHORA
Participari1 aos seus parentes e pessoas de suas re

lações, o nascimento d es.ua filha, que na pia batismal
r('cebéà o nome de Ângela Maria.

i Po, moYnt �.1?i�v:n�,�a., .-con-
feitaria "SCHMIDT", situado à Rua Geronimo Coelho

I ilr. 18; nesta Capital. I

\ Traria n:o mesmo local à qualquer h.ora do dia,

;·hamoú o conhecido evan

gdista à platafcrma e o

." \

�O�lvid()u para viajar consi�

go de volt� à Casa Branca._:
Observad'l;es dizem que é
a primeu'a VE:Z na história
dos Estagos'Unidos que um

evang�lista é convidado a

•
l

't As Shs.:
Albert LlEVEN - Lil:

------...;_----I PALMER em:
,

, .

, I CORAÇÃO INQVIÉTO

Parjicipação No program.c

"Arthur Moritz e Sulami-I
Atual. Atlaaüda. Nac.

ta LevyMoritz, participam Preços: 7.(i') -,,_- 3,50
Imp. até ]4 anos.

Vende-se

aos parentes e pessoas ami

gas, o nasciment� de seu fi
lhô Hélio, ocorríido dia 23'

na Materniqade Dr. Cárlos
Corrêa.

Fpolis., 23-2·54.

As 8 horas

As 8 hs.

INTHll-;A

Ação Vertigmr.sa e

ql •encias aleúIZ[;:utes!
No programa: ,

Noticias da S�ana. NdC

Preços: Cr$ 7,00 - 3,5:-).
, RIGOROSAlvrENTE

PHOÍBIDA ATE' 18
ANOS"

As 8hs.
Ultima e Defiljtiva F':l-

na Tela.

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

----------_. -�-

Bordadf iro- Pontr gra lo
Preçisa-se para tear pontografo. '

Paga:se bom ordenado.
Caixa Postal 2.891 - Tel.' 52-2437 -- Ma�rici'_;

SÃO PAULO

:. Gtla.deíra Norge à 'Vendá
'Por motivo de -transferênc;a vende-se wm urgf'r.

cia Ulna geladeira Norge ameriéa1!a com 8 pés 3/4 'com
pouco uso; UlUa Eletrola Phillips com radio de 11 val
vulas, toca discos Webster ultimo tipo COlr. 3 -rotacõe3
e long-playng em móvel moderno estilo jareira; � ..na

coleção de discos em perfeito estado; um.;, copa rustica
e 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain Ccistels" com

42 peças.
.

Os interessados d�vem procurar à Avenida Ri;)
Branco n. 100.

�.�.".W!t'"n" �
. .

viajar junto ao' Presidente.
- - Foi duraúte essa viagem à I• PLACAS 81J'ILITICA8 Ca, a Branca que .o sr. Ei-

IlIxlr,dtrNoU08lra senhower expressou gran-I ../

de interêsse pela cruzada
t

IIIMt�.c&- &uUtar •• &I'a-
tlUi_t. da ilfül.. relip-iosa que será efetuada
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Esport
�.��04..�..�1a��..�..�..����..�..�..����..*I.P2SZ � '�.�••••8�.�••, � ,i �r

·

�..r�..�n� ��r��»�-..�7 ÇD·..�Q��D>IJ.. �

"O Es-tado
•

IVO
Fracassaram -os en endimentos I

INTERESTADUAL
DE ESGIUMA lenem com· um pé 80

Figueirense

FLAMENGO

I
I

Teve início ôntem, na

sala d'armas da Poiícia Mi- I

-Iitar, o torneio de esgrima:
I

"QUADRANGULAR DE

CONFRATERNIZAÇÃO
CMT. BRENNO PERNE- i

TA, disputado entre as po-I
Iícias Militares .do Paraná e

I

Santa Catarina e os Clubes

o ()'rIMO MÉDIO SERA' A PRIMEIRA
GRANDE CONQUISTA DO

ALVI-NEGRO EM 54

Ante-ontem anunciamos

'ter Q Figueirense entrado

em entendimentos ;,com a

diretoria do Grêmio Espor- ,

tivo Olímpico para a efeti-I
-!.'ação de um amistoso en

'tre os esquadrões do "Fu

racão" e do grêmio blume-

.
nauense, hoje, á noite, nes- ram num fracasso, pelo =ntâo, o alvi-negro sôbre a

Ontem o Figueirense. te- Brenno Pernetta e Barriga-
b Capital. que hoje não haverá: jogo possibílída�e de realizar o

léfrafou.Lpara o Flamengo, Verde.
As dernarches, ao que I no camp� d� rua Bocaiuva. jogo na próxima quarta- (te Laguna, convidando-o a.

íúmos informados, result�r I O Ohmplco consultou, feira, obtendo resposta .ne- vir disputar um amistoso

Em prepàrativos o Figueirense JE�::;'�::o::�::���:;�

Não chegaram a UUI acôrdo Figueirense
,

e Olírapico para um encontro ria
noite de hoje -Possivelmente
domingo o alvi-negro re-

ceberá a visita do
.

Flamengo,. de Laguna

I gativa. E' que naquele dia
preliarâo Caxias -

e A�aí,
consoante divulgamos on-

tem,

.

CONVIDADO O

,-

--�
'VAItZEANO

Conforme fôra noticiado, t�ve início, domingo, pe
la manhã, no gramado do Abrigo de Menores, o Torneio
Início do Quadrangular i Varzeano, com os seguintes
prélios:

I

AMÉRICA F.C. X' CRUZEIRO F.C.
-'--.-

Abrindo o Torneio, tivemos o duelo entre as equi
pes acima mencionados. Foi um jogo que se caracteri
sou pelo nervosismo dos litigantes já que são equipes
de nível técnico iguais. Durante o tempo regulamentar
não houve abertura de' contagem, sendo então, decidido
.por penalty. Maury e Béto foram Çls encarregados de

, cobrar, sendo mais feliz o segundo que assinalou r-ince
dos seis tentos., enquanto o Americano assinalou quatro.

Os quadros alinharam: Cruzeiro F.C. - EV€tàldo,
Nagél e Manéca; Saulo, Salvador e Amilca; César, Hi
polito, Béto, AfonsQ\ e Ney.

América F.C. - Carlos, Itamar e Lili; Carlinhos,
Alberto e Caréca; Ivan, Mauri, Osvaldo, Tonólí 2 Be
tinho."

Apitou a peleja o Irmão Rogério com .boa arbitra
gem.

Classificado o Cruzeiro.

DESPESA
c.s 4.743,00

Everaldo (Cruz.) Itamar (Am.) Armindo
Carlinhos (Am.) Walmor (Vasco) Osni (PaI.)
(Cruz.) Francisco (�al.) Béto (Cruz.) Ton6lí
e C91so (1":1'1)

.

Cr$
Pago pela aquisiçao de um Bronze :'l.100,óo
Despesas de remessa 147,00'
Contribuição à campanha nacional, promo-

ZE' DO MENGO vida pelo Jornal "Tribuna da Impren-
Os jornais esportivos estranharam . (!"Je o [ogo sa", �ar� a aquÍsiçã? de um presente.

"Brasil x Paraguai fôsse disputado com 11111a só bola, I
' do 'I'écnico C�mpeao : _. 1.400,00

apesar da penumbra ou quase escuridão que se notou DeSl?eSas de expediente : :
' 93,90

'no segundo tempo. Os jornais de Assunção dizem que
-- ...---

a red.rnda, quando chegava em baixo das traves bras.- Cl'S <1.743,00
Ieiras parecia !�cJ1 ar, perder, o impulso e desaparecer. Florianópolis, 4 de fevereiro de 1954
Tudo se explica: a bola comum, 'no escuro, fie" escurí- A COMISSX0

I nhà também, .não é, seu Pereira? Como o Veludo é bem O Cf
.

S '

pretinho e estava pegando até tiro de canhão, a bola N 'fI 'AS DIVER i\S
- A Federacão Atlética Catarinense num verda-preta, quando chegava alí no seu arco, desaperecia nas '

f deiro "tour de force" acaba de conseguir resposta favo-I i'uas mãos ...
rável do Welcome, famoso conjunto cestobolístíco uru

guaio; para uma temporada nesta Capital. Fala-se que
t

.

bé J' '11 h '

tesori --1 "f' " .

I. - Pinheiro, c grande zagueiro do selecionado, che-, am emA' omv� e c,on �era o ca egorizado rve .�i'1-..-Fol· 'um [ogo=dísputado de igual para igual, vencen-I,·, � ental inda nao foram marcadas as datas mas tudo ln: gando ao Rio teve algumas horas de--:-fol�H. E ao sair
di '. _,;;,_'

.-do. aquele que soube aproveitar a única oportunidade I� de uma boite, alta noite, foi apanhado por um autQ.,.1
ica .que sera .em fms �o �orrente mes,

,surgida. Celso o autor,. . '"
. I I q'1�, o. àeixou e:Tl_� estado de choque, Não .sab�m,os. se no-

e �b�- C��las, de JolI�vlllel que a 18 e 2? dOAco:�r.en ..Os quadros alinharam: Paladino F.C. - Gersino,
dera JQgc.l; domingo. Que esta fora de perigo �a foi anun.; I

t eXI .lr se a nesta.,Cap�tal, frente ao �v.aI e tle.t�c,��Armindo e' Chimbé; Zé Rosa, Ildebrando e Osni; Ail-
lei.ado. Pf�J( qUE sr' passou vemos que Z<?zé Moreira tem , respectivamente, te]? hoje, �m seus do�nml(�s, um difícilton, Francisco, Waldomiro, Clóvis e Celso.

"
. I Gerson Demaria, um cto� razão, quando dá duro .na concentracão. Se: largar .�ó cO?1PNmlsso. J_9gara o alvl-�,g�O nortIst� contra o prJ-

.

'Vasco da Gama F.C. - Érico, Hédinho e Zeca; -

,
. , . . '.' ''',. d d b '. O f' l' deroso esquadrao do FerrovlarlO, campeao paranaense.

'

R' L' CIP l' P d
.

1 'novatos -

na dIflcrl e eSj)l- llns 111stantes ]L! tpm or e ca eca... ato eva a

I N t" h d d B' d' . _ .
Claudi, Walmor e ogerio; UlZ, ar os; o I, . e r11110· .' d

'

•.

'

1 "�f' d .

'

D', ' ,. J '

•

Y'
o IClas"c ega as e rusque lzem que nao mal�'

'

h ,h
.
t d arb'tl'ar p'" ",ente a (Ie:-;col. lar e certas cOlsas. ls",e_am que e.n

t" l'd d f t" "d co-
e Zéquin.a.., ,E osa ar e e 1 ._.

A
- -- '.

d 'd t"" fI' se apresen ara naque a Cl a e o or e onze o i:>aoI "M" . , .
. ssunçao .:)� ll(E�OS Joga ores, uran e o Jogo oram a -

-
. 1

'

.Serviu como reféree o popu ar
.

àscote com leJas futebohsÍlcas faz anos vejéldos pela l�sisfência com garrafas. Será verda�h? Paulo, pelo fato de nao �er o C�r os Re�aux concorda�() ,boa arbitragem. na data de hoje. Desconfio é que os paraguaios estivessem jc.gando gat-
com .a.proposta qe �O. mll c�bu�e!ros 12edlda pelo campeaoClassificado ° Paladino F.C. .

rafns CHEIAS' NO CAMPO E NÃO NOS .TOGADO. pauh�ta pO,r uma �mc.a eXI Iça0.
.

O jovem esportista, grano
_ Apos estar 111VlCto em nada menos de 34 Jogo.,d entuSl'asta .lo espol'te RES...

. . .

d V d R f
e '.\ -

X
'

x mternacionaIs, o conJunto' o asco, o io, oi venci�
.

, bretão, tanto que atuou pl)r ,.:';'
X do -- espetacularmente �elo �ol.uca, no México, pela C0n-Deram entrada no gramado com as mesmas cons- algum tempo no FigueiL'2n- O b '1"

.

l'
'.

t .... tagern de 3 x 1, dommgo ultImo.tituicões' acima. Venceu aquele que melhor jogou, poi" _

d d'
-.

3 0(10 � raSl �Ir�s que assI� Iram to Jogo ---, �alS (.e
�A Portuguesa de Desportos, de São Paulo, jo.o Cr'�zeiro não tendo preparo físico, não -poude' supor- -se para se e !Car ao apI"

f
'

-

orar; mUl o fr�vocat ,o� pe tS �aragU�lOS par; ,gando domingo' em Charlerol, empatou por zéro, a zérotal' seu poderoso adversário tombando por 4x1. Gols de'l to, vem progredindo 'entre I C\7.td'rcm apos bas, codm 'd epAaTeO"SgoBORsA;T:T!nNOagS�mD'�� I com o Royal Çharleroi Sporting Club, local.
.C 1 W ld' O· C

-

L' •

d élIn a eram c ,31na os e 'J_LJ·, .. 1
J O C B '1' d N'

_ __Francisco, e so, a ômlro e SUl para os ampeqes,;.os seus companueI�'os t)
.

t f ..
...

, -. a_mpeonato.
,

raSI elro e ataçao encerrou .. _

' .

d A 'd R'
.

. zem os jornais _-que as apos as oram enor.Tles, pOlS so
d' . . ,..

d .
, .

311
enquanto Beto marcou para o bme a vem a lO Departamentà de A'rbitros t' d' j 'd A

-

V lt t ,1)' I se ommgo, com a vItOrIa os carIocas, que somaram . ,

.

....
C!'?n é rIca po la er 1 o a ssunçao. o aram o (.'; .

9 d' l' d' .
Branco. -

da Federação CatarineD' c' �al& contentes do que o dr. Milton e eu .}wmdo o M0n- .1 Pd'ontos co}ntra 2128d os pau Ista'5, 1�02 os

mlnelfros; .29.

Api.tou aindà desta feita "Mascote'" com ótima at'-
.

. h' . "t '

,

' .os gauc lO!? e os paranaensE's. certame emlnmo'de Fut boI pelo cI'l'te'rio e !lO vence. gan aram o Jogo. e a gal a. . . ,
. c··

.

'd 1 '1' t 167
bitragem. . . e, '

"'_ ' "
.

"'01 maIS uma vez vencI o pe as pau IS as, com pOl1.-honstidade de !'uas at112- x x
tos contra 104 dos cariocas.' No Polo Aquátieo o triun-

<;ões, a pon'tc r);' merece c' a
x

Io coube aos cariocas que venceram os paulistas no eo-

confiança d,H cluheS e da
- O Figueirense vai jogar. Oba! Mas 2e perder da tejo derradeiro por 4x2: Nos saltos Orndmentais, ven-"

/ � an1rada·... não deve ,joga.r mais, segun'tlo a 'opinião do ceu São Paulo que assim reconquistou o título.-fn�H::;;1de que, ém nele umé<
sei.! Pereira. Perder" para êle, é comprvlneter as gltS-1 _ Ao ser vendda pelo Ipiranga por 2xO; domil�,gf):.uranüa par:=. O:i jogos pt': liaE. último, a equipe da Portuguesa Santista classifiCOU-Sé(PaI.) ,

d>. i tam. x x- em penultimo lugar, devendo ser rebaixada para a Se-
.

Césa�' I Ú,' je, dto. de seu nata'! x"\
, gunda Divisão de Profissiou.ais.-

.
.(Am.)' .

� - O Avaí também vai jogar. Mas esse já E:stá acos- - Divulga-se que o arqueiro Mossirrian, titular '::la�: �. Gerson àevtrá s�r .

.

"'""'-_......."".. turnado. '-. Quando êle vencer pela primeira vez, �ós ::;deção barriga-verde, é um dos elementos pretendi.1os..

os avaianos, \'al'n03 ·ficai empanturrados de f,Jegria .. , pelo Vasco, do Rio e Internaciona,l, de J:lorto AlegJ;:e.

U 'R U· BUS E R 'V, A N�D O

.•

PALADINO F;C. X VASCO DA GAMA F.C_. x x

x

PALADINO F.C. X éRUZEIRO F.C.

Aqui, por esta simples crônica queremos felicitar ao

Irmão Rogério e seus pupilos, por mais este bonito fei
to conseguido. Conforme os jogadores que estiveram 811l

ação, poderemos formar a seguinte seleção.
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Palria de Bolivar IFabrica de I
r�lI!) C!�f�t���_I�J�I!ta���!��Da Vassoura
'JCIAS INTERAMEÍU- DURAÇÃO' Ve�de-se compelta com

NAS _ RELEVÂNCIA ",����cldade pará 120 dzs
..

.

' ,
"

dwhas, por 30.000,00.. F�a- 'IRA OS ASSUNTOS E- _ A reunião preparatória Lricacão manual. Facil a- '

. õMICOS:_ INSTA- da Conferência realizou-se prendizagem, Industria lu- !
�ÃO 'SOLENE DO a primeiro de março e ne- crosíssima, I
NCLAVE NA CIDADE la ficou assentado que a Tratar á rua Conselheiro

,

de Mafra, 46 - Fpolis.
IVERSITÁRIA DA VE- mesma terá a duração
�UELA. três semanas. Instalou-se

solenemente a conferência,
no auditório da Cidade

Universitária de Venezue

camente, a capital da la. Dentre as 21 repúblicas
Iezuela está altamente americanas só não compa

lenciada para a realiza- receu Costa Rica, por mo-

da X Çonferência In- tivo já amplamente dívul-,
.mericana. Caracas foi gados. O discurso inaugu

êrço de Simon Bolivar, ral foi pronunciado pelo
íbertador, a cuja inicia- coronel Marcos Perez Ji-

e ideais panamericanos menez, Chefe do Govêrno V d[eve a primeira reunião da Venezuela, que saudou • en ..- se
nações dêste continen-. ás delegações presentes ao

I'
Duas casas de madeira

ao Panamá no dia 22 de . conclave, �o qual se em- no) fim da rua Ld1.Jl'H Ca

ho de 1826. O Brasil se presta a maior significação,

I
nl�Y ha:Meira:

representar então pelo dentro do panorama atual T: atar na Casa ,.A CA-

D ministro em Bogotá, ela América. PJTAL".

conde de São Salvador

'ARACAS (Do enviado

�cial da A. N.) - His-

Campos, que compare

na qualidade de obser-

101' do govêrno brasileí-

� Congresso do Panamá

a primeira tentativa no

tido do ideal 'panameri
o. Anos mais tarde, a

le' outubro de 1889, sur-
a primeira consolida
dos princípios básicos

sistema .jurídico do con

ente, na I Conferência

eramericana de Was

gton.

iTEIRO DAS

INFER�NCIAS

f\ primeira Conferencia

eramericana foi a de

ishington (1889). A se

Ir ternos-a do México

�01-1902); Rio de Janei

(1906); Buenos Aires
, 10) ; Santiago, (1923);

1928); Montevidéo

93?); Lima 1938); Bogo-
(1948) .

Mecanógrafu
A Escola de Escrita e Fa-

--_-------

zenda necessita de um Me-

canógrafo. '

"

Procurar o Tenente Bar ..

roso, no edifício da Escola,
no Estreito.

;..,------------------------

PREGUIÇA E FRAQUEZA
_VANADIOL

MOÇAS DES.&.NJ-M,\il.i8

HOMENS SEM ENERGIA.
.. Não é sua culpa:

� a fraqueza que o deixa causado, l1a1hh

-om moleza DO corpo e olhos sem ;:',i1t .•

:\ fraqueza àtnu a ,lida porque rouí»

as fôrça� ).Jara o traoalbo.

VAN.ADIOL

..umenta uS glóbulos 'sanguineo" e V1TALIZ.� o saDIOl" CD

traqueoído. t de gosto delícíoso e pode ler uaado eo. t".I.

u ld.dea

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

Os Veteranos
;:::olJado velho não é ve- na postura ei e ct .. · 110 andar

tt ranol Veterano é um ti- ! cadenciado na \ 07 tonitru

tulo que enobrece aquele ·ante, nos bjgu;!;, provo

que em duras lidas con- cantes ,e naquelr ;,que" .de

quistou louros para sua audácia e 1, .' z.ta qbe o

be,ndeira.
Tãó mercenária é a épo

.a que vivemos que até pa
saldados assim

diferencia do J.'.,.,,�p.o. Fó

ra da caserna, o velho

gur 1'1'Cl1'O S"Ol :. erio e sem
desânimo. i en.le-se e mor-

I
re de melancolia. Ele que

permanecera inabaláyel an
te a ameaça reluzente do

aço das baionetas, indife

rente ante o agourento es-

1\ atual conferência de
, dé

rece que
racas e a ecima que se

_

1.
. I nao existem mais.

iza e assume excepcio-

I importância em face

s contingências mundiais.

r isso o Brasil

. Que a J10f�a Polícia é

ainda uma polícia do mes
se pre-

mo tipo j q em use nos ins
IrOU para ela, realizando

elimfnarrnente uma Reu

fío de todos os nossos em

ixadores nas repúblicas
ericanas, tendo estudado

lnuciosamente item por

un do temário. Pela pri
aira vez na história di

mátíca do Brasil se rea-

um conclave dessa (sorteio militar c as re-
incertesa e o perigo, tudo,

I enfim, faz-me tanta falt.;l
tureza, evidenciando a fr--mas (;f)lJ:;,l'I�·;,í;·i:::.s, exi- \.

como se fôsse o próprio
riedade com que o nosso g':-r,cias que () progresso

lls encera a X Conferên
� Interamericana de Ca-

E:LEVÂNCIA PARA OS

SSUNTOS ECONÕMI
DS

Os assuntos de ordem
onômica parecem polari
.1' as atenções da maior

trfe das delegações I pre-

Intes à conferência de Ca-

5!as.
-

Seg�mdo declarações
� Ministro Vicente Rao, o

rasi! dá a mesma
.

rele::
incia para GS a�pectob po·

hcos jurídicos e econômi

�s, pois sómente da solu

�o dos problemas
.

dentro

este trinômio inseparável
que se pode esgerar um?
;�l união das nações dês
, continente com reflexos

a sua política extr-conti

ental.

quadros e l'c·i"gm·élm para

J Iusco-tuscc romântico do
Veteranos .da velha guarda

.

1 f' d f
os subfenerite s Braziliano,

3t'CU o 111 D) <13 Iguras se-
, . ,

, .. d' vv'· ... ··RANOS' I
Joca, Bernadino, sgts. Lau-

cuonalS os .L!d,!!_, ,
.

•

. '1 rindo Araujo e cabo Ko-

li
·

.

d T b Ih
v:-

Vf:�f';':mos Ci'l".u

;����' bus �ue já se foram, have-
;,. usllça O r� a' O�� 15

�;i\r;�A��:·i�j\�OLE4-0. mos de traçar-lhes os per- ". U 11'11,
Um pugilo de bravos en- fís,marcantes, bem como Diá"11,' às 14\ horas: Processo N° JCJ - 36/541

I. :dos 'nl a'I" >r Ja m
ao velho cabo Matos, o sol- Processo N° JCJ - 34/54 R..eclamante: Abelardo

1/.) "" '. "cu s ar- I.

cwi� de lend"ls guerreiras. I dado Lira e outros. Será • Reclamante: Luz_Macha- Dionísio Vieira Os Batistas do Sul dos' ci,jlé1l'�'_<;, foi destinada a mis-

S:,'d:ldos �risH'hc:> neles hpmenagem <:ingda para os do
-

Reclamado: Emprêsa' Estados Unidos, em 22 Es- ".;'j(,S estrangcil'as, e .

t
' 4 1 ., muscu-I que

o Milícia deram o me- Recl�mado: Pedro Rube Florianópolis, SIA.
•

tados, mais o Alasca e o I z, í�. 7.796 a missões nacio-
2 !:z e Crc'i.al:-l, '" I'(. !;Jl'a é _"j:;.dli e 1 ija é a

lhor das suas fôrças. Objet.o: Salários.
,

Objeto: Aviso-pr0vio, sa- Distrito de Cc-lúmbia, con- nÓlis, acrescentou o sr.

U�mpera. Sã:) \'(lhos mili-
Rui Stockler de Souza Dia 12, àS' 14 horas: lários e anulação de.pena- tr�bL1iram com 15.359.142 :Rvl�h.

Wr""" que €D,b'.E'ceram: o,
/ lidade disciplinar. dólares durante o ano de I

1�5;� l::ara os diversos fins
corpo e o eSDlrito nas l011-

gas' marchas
.

sem. fim e nQ.

fr'lgor de cei'"! l,atalhas.

-lu século ).,.SS<Al�O, já o te- trondear das .granadas rrror

mos dito. repetidas vezes; tíferas, baqueia � ceda.ante

.11é", por f3rc;a da evolu-I a ausência do seu mundo.

;;:_ju, jú não S8C as mesmas As vezes de Comando, os

a!'

.

caracte: ísticas indivi-' loques de corneta, o rufar

.Ju.os ebqu1:,"o que a ser-' dos tambores, as ordens as

v 21:'. marchas, as surpresas das

...... , . . . situações imprevistas, a

os
ar.

.mpoz, rejuv€ ncsceram

Dr. Miguel I NBUH �Ferreira
.. CLíNICA GERAL '

CASA
lV�arciais gL,('�':'I}il'l)� que as

Úlcera do estômago e duodeno
c:'�dtrizes 0�1é'.11onl Jorgu_ Clinica, Medica, doenças do aparelho digestivo, ú Ice-
ll!(�amente, ras do estomago e duodeno e allergia-dermatologica.
filae-Ihes a lmda e ve- Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de 'Ja-

r€Ís estiolar 1.\}i:Jumente
I moiro, atende á .rua Victor Meirelles, nO IS, 1o n�ld.
diariamente das ,9 ás 11 horas:

;-11'" ela exu!:,f't :a('i.l que lhe Chamados a qualquer hora do dia ou da noite no

i:�:,np�ime o t.Tl1brt" marcial Hotel Cacique, á rua Felipe Schmidt.

"'�"1ool: ._.,

\

-o motor .'\.

' ... :

o
min_h

-

aoseu co

•

. � ,.-

,I'

.. ,. '.

SHELL X-100 MOTOR OIL

I

contém "aditivos':
que' limpam comple
tamente o motor

por dentro, protegeu
do as suas partes vi

tais contra a ação da

rOEIRA, dos ÁCIDOS,
do CARVÃO e de outros

agentes causadores do

DESGASTE

E CORROSÃO!

" '

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

mílhêes dólares para
obra 'missionaria

a

Vende-se o Bar e Sorve
teri" Americana silo �I Rua
Saldanha Marinho n� 13,
Edifício Machado. Tratar
:"0 local com o sr. Umberto

\1achado, o qual explicará
,( T'lOtiVO da ven';]a.

:.k·nominacionais, foi di�ul- ,BAR E SORVETERIA
gach t:m Nashville pelo sr.

AMERICANA

VendE-se- u'ma com 3 I P(,l'tN Routh, tesoureiro da

quartos, sala de jantar, co- Convênc;ão. Essa quantia re

zinna e quarto de banho,. I r.J1·eSEnta um 'aumento de

em terreno 10�30, 'com en� I J.47��.l17 dólares, ou· seja
trada para automóvEl.' ,lO :�1 (� sôbre o ano de 1952.

Informacões: Rua Mon- Mai's, da metade das contri-

senhor To�ps, n. 11. I b:lio;:;C'ES, ou ';eja 8.373.63b

L

..
, /

'--
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Lua Nova: dia 5 às Oh 11 mino
Quarto Crescente: dia 11 às 1411 51 mino
Lua Cheia: 'dia 19 às 9h 42 mino
Quarto Crescente: dia 27 às 13h 14 mino
CORRESPONDÊNCIA 'ENTRE A HORA OFItIA� E,

SIDERAL
-

21 horas legais dos dias 10, 20 e 30 correspondem
respectivamente a 7h 47 mino 35,60, 8h 27 mino 1,1 sego e

.

9h 6 mino 26,7 seg de trmpo sideral.
VISIBILIDADE DOS PI,.ANETAS. FENO�{ENOS_
Mercurio - Invisível pelas proximidades elo Sol. Em

conjuncão 'com o Sol no dia- 1° de Marco e com a
. Lua no' dia 4. .'

-

'I PRÔCURA-SE
Venus _ No começo do mês próximo do Sol c, portanto, ,.11 #;<-, • ..

«-r I

invisível. Pel� fim do mês se deit�rá � hora depois I 'A R R U U Ai D E I n Ao
do Sol, aproximadamente. Em conjunçao cem a Lua � � ., Lll

no dia 5.
.

,.Marte _ Na, constelação do Ofiuco, sendo visível na S�- para pequena família. Ordenado Cr$ 300,00.
gunda metade da noite: Em conjunção com a Lua. Exige-se referências.

r. �o dia 26.. I
'..

'I
Rua Nerêu Ramos, n. 21. /

Jupiter+-c- Na' constelação do Touro, sendo visível na 4/11- �. ;_
•. -

-:;_.- .....
-

•

t' primeira metade da noite. Em conjunção com a Lua
Q ..

. '-no 'dia 11.
-

•

I

CORAÇÃO INQUIETO (Beware of Pityr-
Foi em 1938, que a primeira novela completa de

STEFAN ZWEIG foi traduzida para o inglês, e já en

tão o diretor MAURICE ELVEY' compreendeu 'suas

DE possibilidades e tentou obter de Zweig os direitos para
a filmagem.

Zweig, refugiado da' Austria, que sobrevivera duas
vezes as torturas físicas e mentais da dominação ger

aos manica e que se encontrava sem posses num país estra

nho, reéusou a oferta de Elvey, tia. esperança de que

Hollywood lhe oferecesse Uma de suas usualmente Ian-

'�tasticas mas satisfatorias somas'para transformar'
.

sua

I {t(f
novela em um filme. . ,

.

�
f:\

A oferta nunca veio, e em 1942, na cidade. bl'<1Silei-, '�?t ,
ra de Petropolis, Estado do Rio, Zweig suicidou-se.' �1'<4; �Foram estabelecidas negociações entre+os �

seu S ;1-, � �I=1L
gentes e Elvey ·teve enfim a oportunidade de realizar o b ijls_..._

filme pelo qual esperava há tanto tempo. PERFEiçnõ SUl IGUf7L
.

Este filme CORAÇAO INQUIE:rOI 'produzido pela

IT�O
Cities e distribuido pela Art ''Films, é interpretado

por LILI PALMER, ALBERT LIEVEN de O SETnV!O
________________ VEU, CEDRIC HARDWICK e GLADIS COOPERo

I.
Coração Inquieto "mantém as melhores tradições

dos filmes ingleses.
Notável atuação de um grande cast".

----

Efemérides Astronomicas
Mês ,·de Março'-

Fornecido pelo Observatório Astronômico' da Esco
la de Engenhai-Ia, publicamos o boletim abaixo, com as

efemérides astronômicas do mês corrente:

NASCEH E OCASO DO SOL DURANTE O MÊS

Dia '1 nascer: 6h 15 mino ocaso: 18h 59 -mino
\., 5 " 6 18,5 " " 18 55 "

" 10 " 6 21,5
" " 18 49 "

" 15 " 6 24 " " 18 43 "

" 20 " 6 27,5 " " 18 37,5 "
" 25 " 6 30,5 ',

" " 18 31 "

" 30 " 6 34 " " ·18 24 "

FASES DA LUA

fi;;lurno - Na constelação da Libra, sendo visível toda I
.

.: a noite, exceptuando o começo. Em conjunção com I
,

. a Lua no dia 22. '

No dia 21 às Oh 54 mino começará o outono.

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

.Curso «�ão
.Triretora: Professora MARIA MADALENA

MOUR�\ FERRO

Curso' correspovuievue aos Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão

Ginásios.
Professora dos 1° e 2u anos --'- Sra.' Alaíde Sardá

Amorim.
_ PrOfESSOra dos 3°. 4° anos e Curso Médio - Sra.
Maria Madalena àe Moura Fêrr�. .

..

A matrícula ach:1-se aberta rio dia 10 de fevereiro
em diante de 9 às 11,30 11 rua Saldanha Marinho 34
todos os dias úteis.

' ,

Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - 3:737.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE

FLORIANÓPOLIS

Fundado êm 28-10-51 -'- Reconhecido em 3-12-52

IMPÕSTO S,INDICAL DE 1954 (EMPREGADOS)

Â Diretoria d€s.�c. 5,;1,·ndi.cat? .leva ao c?nhecimento Idos Senhores. Emp��$ª-dl)J.�s gráficos ou sejam os pro
prietários, dir,etore�;;'!g;ei'entes ou seus prepostos das
.Ofícinas Gráficas desta Capital: Imprensa Oficial do

Estado; jornais ou periódicos; livrarias; emprêsas e ti

pografias; etc., que deverão, em observância à Consoli-
. dação das Leis do Trabalho, descontar dos salários do .

corrente mês de março a quantia de um (1) dia de tr::..-I'balho de todos os seus empregados gráficos e anexos,
inclusive da expedição e auxiliares de serviços, sujei- I

tos a legislação do trabalho e previdência social, devido:
ao Impôsto Sindical do ano de 1954 para o Sindicato ;
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Florianó
Polis � Santa' Catarina, quer sejam ou não associados

.

deste, devendo recolherem, em guia, com 4 vias, isentas
de sêlos e .os recibos nas mesmas pelo Banco, fornecidas
por' êste Sindicato aos respectivos empregadores, até o

fim do mês seguinte, abril, sem multa de mora, que é I
de 107c, ao Bânco do Brasil S/A, desta Capital; à Pra- I

.

ça 15 de Novembro, esquina da Rua Tiradentes, que, I·
após o depósito do total da guia que êste Sindicato for- ,

necerá, gratuitamente, a cadaxemprêsa, em março, C01'- I
rente, devolverá a la. que ficará em poder da emprêsa !
E a 2a. que o mesmo empregador enviará a êste Sindi
C3tO, acompanhada da relação dos empregados e �es-
pectivas quantias descontadas.

I
-

Florianópolis,
.

8 de março de 1954.
.

Celso Geraldo Vieira, 1° Secretário.

--.�-- -�I
.------�------�------I

'1/--f rMmANTHODU*
/

I� . nos \lA/)�JOS

•·D'�"ft�"t� <.' hJ iJ&� � -t -

,

I
�

�

�

�I
��•.�!��w�����:_'"� I

. Vão SEr iniciados. Temos ótimas cotacões: Afeit� .

. Azeitonas, Bacalhau, Cereais, Condimento;, Conserva,,:'
1 Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vinhos, etc.:
I etc ...OFERECEIVIOS EXCLUSICIDADE A IMPORTA
I DOR: Arame farpado, liso,' etc.; Metais ferrosos e não
ferrosos em lingotes, chaps. Tubos vergalhões, etc.; -

'Breu ('Resina de pinho) Aguárás, Barilha,
.

Litoponio..
Soda caustica, Parafina, etc.; MATERIAS PLASTICAS

I far� rnolda�fm, ínieção, compressão, extrusão, etc. c-. -

luloide, Lucite,etc.. ..

I'
.

D. D. L. LANCE - C. P. 1396 - RIO D.F .

QL3 Teleg. LANGECELLERIN.

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

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
(

EM CORTESIA'
E EFICIENCIA·

Fr.quezls em geri'
Vlnbo ereolotado

(Silveira)

.(
i

I t • 0,,--" �
, � .• _

r -:
.

o ESTADO
- _.- ==--"'" ____ ...... :iiiit!ll!.

I
�

,

•

o Centro de 'Jrradiaçã<l
I
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.

-

! I ENTRADA FRANCA
t_

_

Atenção
Precisa-se de uma moça com prática em serviços

de Contabilidade e Dactilografia; as interessadas quei
ram dirigir-se a ENAP.CO, Santos.Dumont, 15.

-

Casa a Beira Mar
VendE-se aprasivel vivenda situada a Hua Bocaiuva

n, 43, nesta Cidade. Máis inforrnacões, com o Senho;
Alcibíades Dias, rua Alvaro de Carvalho, n. 19 .

Vende-se.
Rádio-electrola de marca inglesa.
Preço - Cr$ 8.000,00.
Tratar à rua Fernando Machado r-i- 40.

I I' 8AHCOdeC�f�ITO POPULARI'� AGRICOLA
.' I I

Rv.o: d'W.iQ.N\.O, 16
..,

, FLOnlANOPOLlS - srõ..(}J.lo.rlnõ..

Participação
Mi\NOEL GONÇALVES VVA HELENA FERNAN-

SENHÓijA
Participam aos parentes

� pessoas de. suas relações
.) contrato d� casam�nto de
ua filha JANETE' com' o

Participa o noivado de
seu filho . GUMERCINDO
com a senhorita Janete

z

DES DA SILVA

.1', Gumercindo Fernandes Gonçalves.
da Silva. I

Fpolis., 3-3-954. Londrina, 3-3-954.
Jariete :e. Gumercindo
..

I.
.

apresentam-se noivos

.00 .lfaruh.l O.oJo,.. 34 r, ' .•• "d••
1

, .....0'

CUIIITIIIA reu: "" PROSEaR""
--�....... ._

-_._- --�-.:,.----, ---,-

VENDE S,E
Um lote situado na Vila de Fátima, distrito do Es-

trcito, próximo à rua Pedro Demoro, contendo 426.25
I

.. -')2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.
Tratar com W. SANTOS.
Distrito do Estreito - Rua 24 de' Maio - 1261.

__-o_--1 ._. ._

Exporfação do' Exterlor
Qualquer procedência, produto ou artigos em qual

quer ramo. Informes a pedido

LEILÕES DE FRANCOS FRANCESES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira; 11 de Março de 1954

L.. Mater.1 de Dr. Carlos
Cor.rea·

O doutor Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito
da comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na

formã da lei etc.
.

,.

".

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por parte. de José Joaquim
de Carvalho, por seu -advogado dr. Oswal Pereira Baixo,
lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: �xmo. �r. dr.
juiz de direito da, comarca de Biguaçu. Jose. Joaquim de

Carvalho, brasileiro, casado, agricultor, re7ndente e do
miciliado na' localidade Inferninho, município de Bigua
çu, por seu advogado ínfra-assínado, inscrito na O.A.B.,
Secção de Santa Catarina, vem, com fundamento nos

artigos 550 e 552 do Código Civil e segundo as regras
dos artigos 454 e seguintes do Código do Processo Civil,
propor a presente ação de u�ocapião, prova�do, median
te prévia justificação, o segumte: 1) _ Que po�ue por
si e por seus antecessores, há mais de trinta anos, man

sa pacifica, e ininterruptamente e sem oposição, um ter

reno na localidade Inferninho, município de Biguaçu, de
forma regular, medindo ao Norte 1.100 metros, onde

�

confronta com terras de Pedro Domingos; 220 metros ao turos.

Oeste onde confronta com o morro do Pavão; 1.100 me-
DE LABORATóRIO

tros a'o Sul, onde confronta com terras de Aristides Ho- COMPLETOS SEHVICOS
Es (exames de sangr-e, urina, �scarro, fezes, secreções, etc.,

norato Ferreira e de Benta Dionizio-e 2.20 metros ao -

, .

'd
.

.

li t ê provas biológicas para diagnóstico precoce a graVI-
te, onde confronta com a estrada; 2) Que o sup ican e

dês). Exame de material para o diagnóstico do câncer {e-
sempre utilizou o citado terreno para lavoura; 3) Nes-

.'. - .

� , '1
.

'.
. di desl di mmmo pela citologia, biópsia, e co poscop.a.tas condições requer: v. �x�la. se l�ne.. esignar la e

I '. . _hora para a. j';lst!f�caça? p.revla, c�m ciencia do represen- I· BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE.
tante do Ministério Publico, ouvll:do�se as testemunhas, SIA POR GASES. (Foregger}.abaixo arroladas que comparecerao mdependentemente " .'

,.

de intimação. R�quer, '�inda, q�e fei�a a �ustificação da ] � GABINETE DE RA:OS X E O LABORATÓRIO
posse e julgada a mesma, s� �lgne v. e�cla. mandar ci- j ATENDJ.<:M AOS PACIENTES EXTEl1NOS NO' }�E
tal' os confrontantes conhecidôs=e por edital, com o pr�- RIODO DE 8 ás 11 e 1'1 ás 17 horas.
-zo de trinta dias, os iateressados ausentes e desconhecI-I

'

.

'dos para acompanharem os têrmos do proc�sso até final,
_

.
.

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

Sub pena de revelia e para, con�e�tarem, se bver:m o q�e Ialegar. dentro do j.razo O,'" lei Julgando-se, afmal, pro- i

cedente a acão e expedindo-se o competente -rnandado --..;..-------�-=-'!1mImm�--.....-:__--1
para a transcrição no Registro de Imóveis da sentença . T!.� I.
que atribuir ao suplicante o domínio do referido ter:€. S_rIíl . ". .�. �
no. Protesta-se pelo depoimento pessoal de quem queira •

. contestar a ação, por inquirição de testemunhas, juntada I
d d Com ist. vAI., .... �S.de documentos, perícia e por to os os meios e prova

1 d doi Ab..i...i umA ContA que'permitidos em direito. Dá-se a presente o v� 01' e. OIS .

:I�:�.ij.,!!:'
lhe ..endel'<i.jul"ó com.mil e cem cruzeiros. Testemunhas: Francisco Jacmto

� pensc.do..dos Santos, João Honorato Filho e Pedro Domingos. N. e

d d 1954 ��II5���!$§2:E2:E�.1ê levó,..';' pó,r'ó, SUÓ, residin-termos P. Deferimento. Biguaçu, 4· e janeiro e_. ::

d C ".� ri '. I ciG um lindo e útil p,.esente:(Ass.) Oswal Pereira Baixo. Estava sela a com l'il':.�o

/umBELÍSgIMO COfIlEde ;4�O eROMADQ.
tle, estampilhas estaduais, inutilizadas. Em. dita pebç.ao
foi dado o seguinte despacho: _A. como requer, desíg- "NCO AGp,.��.curl!ChOJO·e"��VAOnando-se dia e' hora para a justificação'prévia, ciente o t::J; r{'.L.J
dr, Promotor Público. Biguaçu, 8-1-54. (Ass.) Abelardo 12.w4�. 16
da Costa Arantes, juiz de direito. Procedida a justifica- rLORIANÔPOLIS - SANTA CATARlrtA

(;[10 foi esta julgada por sentença do teor seguinte: Vis

t:ml;' etc.�Júlgo por sentença a justificação produzida pe
lo-requerente José' Joaquim de

_
Carvalho, para .que -pro

J_ü'Za.Ds seus -jurídrcos e;-lq�"üs efeitos. Cite-se- por man
dado, "Q dr. Prômotor Público e os confinantes 'do imó
vel. Para ciência dos interessados incertos, expeça-se
i-dital na forma do art. 455 § 1° do Cód. do Processo Ci-
vil. Custas afinal. Bíguaçu, 26-1-54. (Ass.) Abelardo" da I

'Costa .Arantes, juiz .de direito. Para chegar �o conheci-I
1:,ento dos interessados, passa o presente edItal, com o

praZ-0 de trinta (30) dias, que será public�do e afixado
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Bigua
Cll, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de
�il novecentos e cinquenta e quatro. Eu, Pio Romão de
Fatia, escrevente juramentado, .0 dactilografei, e subs
creví. Biguaçu, 29' de janeiro de 1954. (Ass.) Abelardo
da Costa Arantes, juiz de direito. Confere com o' origi
nal afixado no lugar de costume. O escrevente juramen
tad�: Pio Romão de Faria.

o E::lTADO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

s.uua de citãção com o prazo de .trinta (.�D) 'dias

E 1:), I TA 1-1
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE-BIGUAÇU

,

Edital de citação com, o pmzo de trinta (30) dias

O doutor Abeía'rdo da Costa Arantes, juiz de
.....

direito
da comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei etc. '

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que, por parte de José Joaquimr

de Carvalho, por seu advogado dr. Oswal Pereira Bai

xo, 'lhe foi dirigida a .petição do teor seguinte: Exmo.
sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu. José Joa

quim de Carvalho, brasileiro, casado, agricultor, resi
dente e domiciliado na localidade Inferninho, municípi0
de Biguaçu, por seu advogado infra-assinado,. i�scrito
na O. A. B., Secção de Sal1ta Catarina, vem, com fun
damento nos artigos 550 e 552 do Código Civil e segundo
as regras dos artigos ,454 e seguintes do Código do Pro
cesso Civil, propor a apresentação de usocapião, provan
do, mediante prévia justificação, o seguinte: 1) Qlle
possue, por si e por seus..'antecessores, há mais de trinta
anos, pacífica e ininterruptamente e sem oposição, um

terreno na localidade Inferninho, município de Biguaçu,
de forma irregular, medipdo 1.100 metros ao Norte, on
de confronta com o terreno da família Cardoso; 125 me

tros ao Oeste, onde confronta com o morro do Pavao; ao
Sul, no sentido Oeste-Este, 980 metros, extremando com

terreno de Manoel Flores, onde quebra no sentido Nor·
te-Sul, com 88 metros e extremando com terreno de Ma
noel Flores, onde quebra no sentido Oeste-Este com 120
metros e extremando com terreno de Leonardo Paulo
de SO'uza' a Este com 215 metros; onde faz Jrente com a

estrad'á; 2) Que o suplicante sempre usou o citadõ ter
reno para lavoura; 3)' Nestas ,condições requer a tl'.

excia. se (,ligne designar dia e hora para a justificação
prévia, com ciência do representante do Ministério PÚ
blico,' ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, que

comparecerão independentemente de intimação. Reque'c,
ainda, que feita a justificação da posse e julgada a mes

ma, se digne v. excia. mandar citar os confrontantes 00:'
nhecidos e por edital, com o prazo d� ,trinta dias, os in
teressados ausefites e desconhecidos para· acompanha
rem os termos dO' processo até final, sob pena de revelia,

..

.-
; J

.. ,.....

-o

FOlie: 9-3 L..,96 .:_ Atende Rápido RIOMAR
Eild. 'T,·legr.: SANDIlADE entas e quatro (1954). Eu,

Agências '110 Rio de .Tap.eiro e em Belo Horizonte co,,!
I

Regino Antunes Maciel,
'ráfego mút'ilo at2 'SãO' Paulo com a Emprêsa de Tra1'l-s, Auxiliar Judiciário, classe

port�s Minas Gemis S/A.)

(D:\ A-8S0CIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia 'Ginecol:ogia Cirurgia

Completa assistência �
menta clinicas e operaçôes
saçâo em apartamentos c;",
classe..

gravídês e ao parto, trata

de senho+as, com hospítali
luxo e quartos de la e 2â

l\'IODERNA AP.\:REUIAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phillips, para exames radíclógicos em g�ral (c?r?�ão,
pulmões, estomago, intestinos, vesícula, vias urmarras,

etc.) com dispositivos especiais para HI?TERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI-
METRIA, (medidas radiológicas exatas da bacia). .

Gabinete de fisioterapia, dispundo de ondas curtas, I
eletrocoagulação, raios lnjra-vermelhos e ultra-violetas.
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-

---------.......----.:��...,.__..._'

':"'-. �. - .........

fxpressoJ "FI
de

ANDRADE &. KOERICH

franspol'te de cargas em gel'Ul entre Florianópolill
Curitiba e São P.aulo

Com via)�ens diretas e permanentes
Matriz: - n,Or..IANÓPOLIS

Huo Conselhei.ro ],fqfrã, 135
Fone: 2534 1-' Caixa 'Postal. 435
End. Telegl".: SANDRADE

Agência: _ CURITIBA
h'enida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: .- SÃO PAULO
r�ua Rio Bouilo n. 1247

.

CENSo

7

I

Icol

d ria, sub�crevi.contéstando, se tiverem o que alegar, dentro o prazc;>
da lei, julgando-se,- afinal, procedente a ação e' expeçlin- Hem'ique Stodieck, Juiz
do-se o competente mandado para a transcrição no Re- Presidente.,
sistro de Imóveis da sentença qúe atribuir ao suplicante

,
.

� domínio do refe;ido terreno. Protesta-se pelo qepoi- _._.....;�'......;;.._
11€nto pessoal de quem queira contestar a' ação, por in- ,

qUll'il;ão d� testemunhas, )J:Ltada de docume�tos, f'lelí-

C
'

/Fi
-

"5"" Acia e por todos os meios de prova permitidos em direito.

'j'
,

:::>ú-se a 'presente o valor de dois mil e cem cruzeiros _
,

'

:.

Cr$ 2.�00,00� Testem';lnhas: Fi'ancisco �aCinto dos San- 'Aluga-st!� uma d� alvena-
tos, Joao Honorato Fllho e Pedro Dommgos. N. Termos

l' 't
,� -

14 d Júll. .

. .

5 'd '. .

d 1954' (A ) na SI a a rua e 10P. DeferImento. Blguaçu, e JaneIro e . sS.,
.

A' , •

Oswal Pereira Baixo. Estava selada com Cr$ 3,50 de es- 1'.11 595, no porto mar�hmo
t�mp'ilhas estaduais, inutilizadas. A.

�

Como requer, de- ,':de. Estreito, . com
..�lI!la sala

sign;mdo-se dia e hora para a justificação ciente o dr. de visita, f'ala ,de' jantár,
Promotor Público. Biguaçu,. 8-1-54., (As�.) Abelardo da taranda 'ampla. �osinha,Costa Arantes, juiz de direito. Este o despacho dado na I é� •

"'" ','

T V·I fi' ·dreferida pe,ticão. Procedida a justificação, foi esta julga- 1
QOIS quartos e um quarto

e"'reoAsl '<'0aí'I a' "*' ada por sente�ça do teor seguinte: . Vistos� �tc. Julgo por
i pf.ra empregada no, sótão, lé Ui :

.

.

.

,: ,H' .-sentença a justificação produzida pelo autor José Joa-, &"<1nitária complet.a CaJU chu- '.' .'

qu�� çle <?aival�o, para. que produza os seus �urídicos e ';eiro, ág)..l3 -e lúz,ColU abun-"
,

(Estr.eild)'�eg?lS efeitos. CIte-se por �a�dado os .�on!mante.s do
, dância.

'
.

_
. .' _,' ,_'

.

\_lmovel e 'o dr. Promotor Publico. Para ClenCla dos mte- I .'
):....._..... _ MA9NIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN 10 A

ressados incertos expeça-se edital na forma. do art. 455 I � trata!, no mesl:n0' local. -LONGO PRAZO SEM JUROS
� 1° do Cód. do Proc. Ciyil. Contas afina�. _Biguaç�, �6- I

. ,

. �pol'tunidade especia-� para _aquisição, com 'grande1-54. (Ass.) Abelardo da CO'sta Arantes, JUlZ de dlrelto. . faclhdade,.de um esplenq\do lote na VILA FLORIDA.
E para chegar ao conhecimento dos interessados, passa I ; r.

' I
.

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducãO'.
(l p;esent� edital com, o praz� de trinta (30). dias, ,qu.e . y.r

�

, .

d' ;'�' :: (" Pr,iviliglada 10calizaçãQ." n� :P�OXT,MIDAn];S D9 E�sera pú15hç�do na forma.da leI. Dado � p_assado "nesta �l- -en' e-se JA:D!O DO,)fI�UE�REN�E,. assE;!guran�o valol'lzaçaodade de Blguaçu,._ aos vmte e nove dIas do mes de Ja- I' .

,

.

,

. unedlata'...' .

'.
ne1ro do ano de mil novecentos e cinqúenta e, quatro. I 1?uas casl'ts de tnade,ira OS TERRENOS .EJM; zq�<AS MAIS DISTANTES

-

Eu, Pio Romão de Faria, escrevente juramentado, o no'fim da rua Laura Cami- NÃO PODEM OF.BRECER AS MESMAS' VANTA-
dactilografei e subscreví. .Biguaçu, 29 de janeiro de 1954. I

nha Meira ,"
. Peça hoje mesmo infur'lnações a

(Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz 'de direito. Con- I T'
.

C . "A C
'. SOCIEDADE IMOBILIA_RIA SUL BRASILEIRAfere com o original afixado no lugar de costume. O es-

ratar na asa apI- ,

LTDA. (SUBRAL)
creve.nte juramentado: Pio Romão de Faria. -'

.

I tal".
. Escritório: �difício São.) Jorge, Sala 4 _ FGrie: : 2-1-9-2,

e

Ca 5
QUARTEL GENBRA1f1I:'DA'r. D/5a.

IAVISO .AOS CANDIDATOS À ESCOLA PREPAllA
TóRIA DE CADETES

,

De ordem do Exmo. Sr. Gen. Cmt. da Guarnição ele

Florianópolis, faço público que o Exame intelectual, obe-
ldecerá ao seguinte calendáríoe ....

··

.

.+.... " 1° AN9
-a .Dia. 8-3-54 _ la prova _ Português e' Francês.

Dia 9.-3-54 _ 2a prova _ Inglês.
Dia 10-3-54 _ 3a prova _ Matemática:
Dia 11-3�54 _ 4a prova _ Geografia do Brasil e

História do Brasil ....
Local _ 14° B. C. .: Hora: 13,00.

2° ANO
Dia 8-3-54 -. la prova _ Português.
Dia 9-3-54 _ 2a prova _ Francês.
Dia 10-3-54 _ Sa prova _ Aritmética.
Dia 11-3-54 _. 4a prova _ Geografia �a América

(especialmente' do Bra

sil) e História da Amé
rica (especialmente do
Brasil) ..

Local _ 14° B. e. _ Hora: .13,00.
i Observações: - .Os candidatossó poderão ter sôbre
.a carteira a �áneta-tinteiro, o documento de identidade
(nas provas de Álgebra e Geometria, o material de de
"senha; nas provas de Espanhol, Francês e Inglês dos 10

2° anos, os dicionários). E' obrigatório o uso da tinta-

"azul-preta para elaboração das provas. As provas terão
início às 13,00 horas. .

GEN. BDA. OCJA'CILIO TERRA URURAHY
Cmt. ID/5a. e Gu M Fpolis.Edital;

O Doutor Henrique Sto

dieck., Juiz do Trabalho da

Junta de Conciliação e

Julgamento de Florlanópo
lis:

SE'N'. .• .

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAG;EM
COMERCIAL
S.E.N.A.C.

ADMINIST.RAÇÃO REGIONAL _DE lSANTA
�

CATARINA,
MATRÍCULA AOS CURSOS _ De 4 a 14 de Mar

Co.
ÍlORÁRIO _ Das 18 às 19 horas.

INFORMAÇÕES:_ Séde da Escola
dentes, 17:

Faz saber a todos quan
tos o presente e�ital virem,
ou dêle conhecimento tive

rem que o público pregão

I
de venda e arrematação
dos bens penhorados na

I execução
movida por WaI

I mor Scheidt, Estevão Fer

I nandes, Brick Scheidt e
,

Ivo Jacó Fuck contra Theo-

doro
- Haemíng, publicado

no "Diário 6ficial de San

ta Catarina", 'edição de ..

10-2-1954, e n2 jornal "O

Estado", desta Capital, edi
cõc s dé �1, 12, e 13-2-954,
erá levado a efeito no pró
.cirno dia doze (12) do cor

rente, à� treze (13) horas

Rua Tira-

Imobjliátj�, e � Age�.�jameDtG
C

f • - •

I .•r.:J �-.

anl.O:� � I-a.�" ",_.,

_ RUA CEL; PEDRa-DEMORO, '1.663
ESRE:I'TO _ FLORIANO'POLIS

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

Schram, 24 dê Maio, Bomi Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoça.

-

...

condições

•

LOTES E TERRENOS ·A' .vENDA:
Barreiros, Rua Pedro Q€mom, Bairro'-.N. S. de Fá

já tima, Bom Abrigo, Sao José, Pâlh.oça, Rúa Tereza -Cris-
previstos no n�encionado tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Catarit1a
Edital. E, para que chegue Automóvel marca FOR·l)h49- - 2 portas 110 H.P .•

.ao conhecimento de todos c/ 28.000 Kl. rodadO' � Pneus"HovOS _ Máquina perfei-
ta ._ c/ rádio. Tambem aceita·se _troca pGr casa ou ter-

os interessados, é passado -.... .

reno.
o presente edital, que será Preço _ 120.000,00.
publicado pela imprensa e PEQUENA FAZEN:0A.· ..

f· d 1 d t Vende-se uma, sitlJada entrt. Serraria e Forquilha
I
a !xa o, no ugar e cos u-

no Município de· São José; �bem, instalada, nu}na área
me, na séde desta Junta,

de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 're-
Florianópolis, 8 de Março sidencial e 1 destinada á instala�ão dE! Engenho de Fa

rinha .Ol,l tafona; possue também, um ··estábulo para 12
reses; área já cultivada cOffill1.50,O a 2.000 pés, de bana,
na, parte com aipim e mandioea, ,amed@im etc., Gado va

cúm e cavalar _ 1 parelha de animáis novos com· uma

carroça; 14 reses,. sendo 5 vac�s leiteiras, 5 novilhas, 2
bois carreiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de ocasião- _ Cr$ 150:O0(),00).

'ALUGAM-SE:
CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM>

,

OU SEM REFEIÇÕES
-

_ Seguros contra incêndio çle casas, de automóveis,
de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga,
carga em trânsito ou armazenada etc.

ATENÇÃO:
V. S. deseja comprar, vender. ou alugar: casas,

terrenos; ,ponto para casas c{)merciais, armazéns, loja
u seu móvel?

Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

Agenciamento CANTO, das 8 às 22 horas, que será
prontamente atendido, sem compromisso. pelos dirigen
tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto
público de Florianópolis.

e trinta (30) minutos, no

!;)cal e nas

. de mil novecentos e cinco-

"E", o datilografei e confe

ri, E 'eu Antônio Adolfo
Lisbôa, Chefe da Secreta-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ILiga Operárí� �eD.eficcote',De Canasvieiras
I

' de Florlanopolls, ,

! Banes que prOVO(}81 r88�aO. Apelo
ao Sr. Vigário da Ilha

'

, I
•

•

Os bailes no Teatro da Igreja estão 'dandO' o que
falar. O povo aqui não esconde a sua revolta e graves
Incidentes, afora os já verificados, ainda podem ocorrer.

As últimas danças realizadas, recen�emente, no aludi
do Teatro provocaram apedrejamento do predío, que
ficou com o telhado bastante danificado. E da grande
briga ocorrida as consequências, desta vez, ainda fo
ram as menores: quando as facas reluziram, 'as moci
nhas pularam as janelas.:. Tudo isso ainda é revolta
pelo baile que' ali foi feito, há 4 meses, quando, um tro
no da rainha foi enfeitado com os cordões destinados
ao andor da imagem de São Francisco.

Outros utensilios de uso da Igreja teriam sido usa

dós nessa ocasião. Disso tudo, a revolta do povo. Por
(a.) 10 Secretário intermédio do nosso jornal, pessoas gradas de Canas-

Desejamos à nova Diretoria muitas felicidades vieira apelam para o Revrno. Vigário da Ilha, no senti
nam perseguições a adver- 1dministrativas. _

I do de uma providência enérgica da sua parte, afim de

::�;�e t::t��os _:::e��::� Azes dà��PeSêã�SubiDa:' r f:;!�.r'E�s: ���i�� ��: �a!�i�;�l:a::re:e:����c:�����
ça,

.

entre tôdas as pessôas e os moradores estao certos de serem atendidos, em

de bem, um grande, vastís- rina em Florianópolis ?enef�cio .da tranquilidade e do respeito que devota",
_' as COIsas sagradas.

-ímo círculo de amigos e Dentro de alguns dias -------------------------

admiradores, I
'_

-

.. chegará a' esta cidade um

daA�!U�:n�::�:��'�:sa ::sí� I Ainda, o desastre �;:r�::á:'�;c�: :�o �l���
/'alguem" ha de ver, por d' 'I t

.

t neiro, para um período de

tant�s motivos, e 'tambêm O, S rei o pesca, na aprasivel Ilha do

t
. ' As vitimas do trágico acl- Campeche.por es e, que, o povo canoi-

dente. com o' '''gipão'' do
nhense está contra os que
fazem do ódio prática de Serviço, de Hidrografia e Segundo estamos infor--

governo, e nas urnas da de- Navega?ão do �1'inistél'iu I mados foram convidados

moerada, a 3 de outbro da Marinha, conforme nos- pelo Clube de Caça e Pes

deste c do próximo ano"
sa reportagem de ontem, ca "Couto, de Magalhães",

?fové}rão a esses elementos continuam em tratamento. desta Capital, que dá início,
Ontem tivemos conheci-

que quem desafia a vonta- assim, a um loúvavel e

mento de que o Marinheiro .proveitoso inte:câmbio es-

Paulo Duarte Pinto conti- portivo com o simpático
..elube carioca

COM OS . O[[[G�OOS
'Nov8 diretoriaOS' bons não servem' Recebemos o seguinte ofício:

- "Comunicamos a V.s. que em 'sessão de Assem
bléia Geral realizada no dia 1° de fevereiro finclante
ficou resolvido o assunto abaixo:

Posse de.diretoria, no período de 1 ano.

Presidente - Osvaldo Silveira, (reeleito)
Vice-presidente - Aureliano Stuart (reeleito)
Lo Secretário - Francisco A. Ferreira (reeleito)
2.0 'Secretário - Eulalio José Tomas (reeleito)

,

1.0 Tesoureirs - Domingos J. Veloso (reeleito)
2.0 Tesoureiro - Heitor Melo,
Orador - Hipolito do Vale Pereira (reeleito)
Bibliotecario -:- Leopoldo Pires

/
,

,

Con. Fiscal - Dario Ouriques, Bernardino Heis da
Silva; Acilio Paulo da Silva, João Palmerio da Fontou
ra e João Ferrari.

exercício de sua espinhosa
missão sempre soube 'man
t�r-se acima da pressão da

�aixa politicagem, com o

que provocou as iras de

eleme-nto� que em todos a-

Para o atual govêrno, os I oficial correto c sereno, se

Delegados de Policias que, gundo consta, vai ser su

sabem cumprir seus deve- \ bstitu.do por estes dias.

res, que se mostram sere-lO-de Canoinhas já o foi.
, I

nos e i�parc!ais, que não A propósito deste, trans-

usam do cargo para fins Ci\:l'eVemos a seguir o que es

eleitorais - esses não pres- creveu o brilhante colega
tam e, não servem. Barriga-Verde; daquela ci-

Os bons são os que fa-I dade: '

zem as truculências e a- "Há muito acompanha
gem criminosamente como • vamos o "caso" da remo

o delegadinho irresponsa- ção exigida por elementos
1:el de Imaruí. do Diretório udenista ca-

A substituição dos Dele- noinhense, do sr. Edgard
gados já começou, que o Perdigão Pereira, 'que vi

mês' de outubro, das elei� nha exercendo o cargo de

ções, não está longe. Delegado Especial de Po-

.

Para Çhapecó foi manda- licia de Canoinhas.

do o Cap. Simões, com va- Finalmente a hidra polí
rios cargos e uma só fun- rica venceu, e Canoínhas

. / ,

ção: a de organizar .os di- vê af,astar-se / daquele pos-

retórios da UDN, nos mu-, Lo um cidadão que, embo-

-rnclpíos ali crl?dos. I ra pertencendo abertamen-
O Delegado de Lages, te as fileiras udenistas, no

/

','Da comitiva fazem parte
alguns dos azes da 'pesca
submarina no Brasil.

penas querem ver "capa
chos" maleaveis a seu gos-

to.:
,

O honesto Delegado a-

fasta-se 'de Canoinhas, mas

deixa no seio da população,
mire udenistas que conde-

-

FI�rianó�olis, ciuada-feifa, 10 de Março de 1954

.le de povo e contraria essa

nesma vontade, terá en-
nuava em estado grave, a

presentando melhoras os

t\.1:arinheiros
-

-

Ewaldo Fet__..
reira da Silva e Cláudio

Notícias fim a "justa recompensa ...

BARRIGA-VERDE, que

sempre teve em seu nobre(Correspondente) I O estabelecimento desse

, 1 conceituado técnico, que

EXCESSO DE VELO-
'

tão bem vai servindo ;:10 po-

CIDADE . vo do Estreito, e se encon-

A rua Pedro Demoro ou tra a rua CeI. Pedro Demo-
_,_

seja a principal do Estreito, ró n. 1657, recebeu o nome

I'oi �scolhida pelos volantes, de "Casa Eureka", .. nome

esses novos Pintaeudas que bem significativo, pois, é

guiam automóveis e cami- um achado, encontrar-se lo

nhõés, para pista de corri- go à mão para o concerto

da. de rádio ou qualquer apa-

De vês. em quando" um .elno elétrico, um estàbele
dêles mete os pés no pedal cimento bem montado e

do carro e chispa a CiO e 80 um técnico competente. /

quilometros, até bater com

o frontespício nos postes do UMA RAPOSA COMO
AS OUTRAS ...

sdversário politico. sr. Ed
Valério da Silva.gard Perdigão Pereira, um

bom amigo .aqui registra seu Quanto aos demais, em

pesar pelo SEU afastamen-: número de oito, por apre- A. Diretoria do Clube
.o desta cidade, porquanto, I sentarem melhoras sensí- "Couto de Magalhães", ten
como democt atas sinceros, veis, foram transferidos .de de à sua frente o esforçado'
.aben-os sempre reconh.ecer hospitalização, 'estando pre- Presidente sr. Luiz Oswal-
18 virtudes dos homens de sentemente no Hospital 00 D'Acampora, está pre
bern, sejam eles correligio- desta ,Guarniç�o Militar parando 'um inter.essante
nários sinceros ou leais' . Contínuaremos.,a dar n(,.' programa que, oportuna-

. idversários no campo da tícias sôbre as vítimas 'rio mente, daremos publícída-
oclitica partldária". ,Jcidente de segunda-feira, de.

I/f Aniversário.
Pela secção livre do "Olá.

.

da Colônia' «Sanla Tereza»
t'Ío da Manhã", de ontem, Transcorre hoje o 14° dos diploma� do curso de

I
Dia 13 - Re_gresso das

uma Raposa como as ou- aniversário de orga�ização Corte e ;Costura e abertura Delegações.
tl'US, achou que "estão ver- da Colônia "Santa Teres·a" d- E

. -

d t b Ih
-,

O

I
' a xpOSlCao e ra a os.' s jogos serão apitados

eles" as uvas de nossa Cor- o modelar Estabelecimento Às 11 30 l;oras - Churras- I I 'b't d F C D

I
' _". 'I pe o ar 1 1'0 a . . ., sr.

também é outra pista de respondencla� e acabou e_:n J que,
tanto honra e eleva o cada, na Praça Oberamer-, Tourinho.

corrida, preferIda poc esses berafunda tamanha que nao nosso Estado. gau Brasiliense. Às 16,30

I
-

C"
'

-. •

ad ,1 :;ahemos, em verdade, o que I h 2°umpeoes ImproVls os úO
" ,oras - 'jogo: Rio Gran- - '0-

'vola"nte f .. l Raposá, com aparências P bl' b
.

d d S 1 S Ca,
. u lcamos?, alXO o pro- e o u x anta tarina.,

De certo tempo a essa,' de Zarrii,ho, dêsejou positi-
gra,ma dos fest.ejos cO,me�o- Às 20 horas - Show e Tea-I Nesta oportunidade é-nos

t
" .

d var! f dpar e, em conseql.lenCla o raüvos que 01 e esta sen o tro.' grato manifestar, a quantos
'ex�esso de velocidade dos Raposa que .. d<\ patadas! �umprido, sob intenso jubilo Dia 12 - Às 10 horas � na Colônia "Santª Teresa"
automóveis, os desastres es- p.Jis não foi o bicho encon-

'por quantos aH cumprem VolIey balI. Às 11,15 horas exercem suas pr�fissões,
t- lt' l' d traI' até humorismo em os d d

'

ao se mu IP lCan o e pre- com ver a eiro estoicismo _- Churrascada oferecida Diretor, Médicos, Enfer-
.

'd t- d
. noss,os recõnhecidamente d f 1 I I

CIOsas VI as es ao sen o ceI- , os seus everes ul1cionais, pe os Escoteiros às Delega- meiros e Funcionários as

f d I f
.

d . _;;entidos "Contos de Natal"? b
' , ,

'a as pe a utla esses Ir- em como os que alí se re- ções e autoridqdes locais. nossas mais calorosas felici-
, ,. Qüe adianta discutir com Ih

-
- , •

responsavelS. , co eram para tratamen,to. As 16,30 horas -, 3° jogo: tações pelo transcurso de
l'apesas que zurrelll? I P ,

R G
.

,

,I
arana x io rande do tão significativa data, bem

Não haverá quem possa Por mais de uma 'vez VE:- ,PTIOÇRAMA DOS FES- Sul. Às 19 horas - Encer- como votos de restabeleci-
dar paradeiro a esse estado nos' c:}eclarado que ,não nos TEJOS eOMEMORATI-

-

a f
.

'ramento os esteJas cQm
dd cousas? Ad�antará por anima nenhuma ambição ou VOS A014° ANIVER- Sow da Guarujá.
acaso, apelar para a IVTP., vaidade de cargo político, SARIO DA COLô-
que não tem autoridade nem mesmo os de Inspetor, NIA SANTA
üem para c-oibir que se fu- de Quarteirão ou Juiz de' TERESA
me, DOS veículos de trans Paz' I

�.

,ode coletivo?!...

-

tnoT:�:i��a::de'�::!::�:: le���,- Ch;a.g:!�d:S ���' [xcursa-O(]jljt� ESTABELECI- mos com um nucleo conSI- Grande do Sul.

i.1E�TO ÚTIL der:lvel de amigos e admi. I
Dia 9 _:_,Às 20 horas

d d
.

t'"
. I1'a ores e OIS ou res 1m- ,Abertura dos Festejos

F,,'" Uma feliz idéia a d� I migo� gratuItos, pelo fato I
Sessão de Cinema. I,' , " .,...' ,

". ,únic() de propugnarmos 0\ D' 10
' -

9 h'
Em nossa proxlma edlçao dl\u}garemos

competente tf'cmco de ra-' I la - As oras -

.

I
"

d
-

d
dio e eletricidade' sr. Oto- �'progresso Ido lugar, conti-

I
Pass�io peios arredores da sensaClOna reportagem a excursao o sr.

..>lar G. Bq_hm, e�tabelecer- I r.ilar��os a trabaíhar, por-
i Colônia. Às 15 horas ,Governador d� Estado a Caçador. Por ela, o

se'no Canto do Estreito, que � n<;lsso de�er de reco-
i Desfile das Delegações. Às pOVO conhecera o que foram as inaugurações

com um- bem aparelhado ' nhe(;lmento,
.. a�sm� procede.

i
16 horas - 1° Jogo: Para-! presididas_por S. Exa. - um mixto de ridi-

, mos. Quem nao tIver de a- ,

S t C t .. A- 19 I d
'

t' d' uI'- destabelecimento, onde o pú- A" _. I
na x an a a arma. S CU O e e escarneo a Ira o a pop ara0 o pro-

h,:
.

t·
-, corno com esse nosso eleva- h' C t d A

I
• • , • • ' �.

_
1.CO encon ra nao somen·

o , • •

I oras - oncer o e, cor- O'1'eSslsta munIClplo que fICOU estarrcClda com
, ao proposlto de bem serVlI d 1 1 d A

04 , "

te loJa a sorte de aparelho�;... 1 ' '. , I
eon, pe os a unos a ca;,..__

O desplante goverminiental
� ar1igos de eletricidade,: c,o\ �ugar, sem VISOS de re-

I
demia "Santa Cecília" . .lÀ§ ,

�

cumo o necessário copcerto compensa, que, proteste de- ; 20 horas - Teatro. '

cm aparelhos de rádios,' 88s&ombradamente e- não I Dia iI, _ Às 9 horas _
o -Essa reportagem, fotografandó a reáli-

mnpji_ficadores;tl:ansforma- me�id� na pele da raposa ou I Missa CampaÍ. Às 10 horas' 'dade� mostrará ao povo catarinense os méto-
'dores, motores, instalações enta� Impetre contra a nos- '_ Í�augul'ação das placas dos do átmH govêrno que, exagerando-se n:!

o I f A

d b
sa Filtude mandado de Se- L P R I d

.. '

'd' til d
.

ue uz e orça, car_ga e a-' . rates e . Buc 1mann. emagog13, 'cam num rI IC ,o e cnusar PIe'
, �;l.lrança. . .

.,

10 �o h
'

d d
'

terIas, etc. As ,u' oras - Entr,ega a e ate ao mais insensivel dos mortais.

caminho ou enveredar por
uma casa ou quintal a den-

.

'

ti o, quando não desconjun-
ta ou amassa quem descau
tElosamente tnmsita pelas
calçadas!
A ponte Hercílio Lm!

mentos aos doentes que alí
se acham em tr'atamento.

,Loteria do Estado
HOJE:

C'R$, 200.000,00
�

O MOTlyO

O comentarista dos Elaçromies, Políticos, do
orgão rosado, voltou à atividade.

Durante mais de um Inês andou afastado, por
.terras longinquas. ,

Dizem que foi procurar pouso noutro centro.
Explicando o motivo dessa ausencia, recebe

mos, com data de 28 de fevereiro, o seguinte:
"Guilherme.

Como VOGê deve saber, o Radar anda fora.
Uns dizem que ele foi visitar celulas.

- Não é verdade. Ele foi prOCU1'a:' abrigo longe
daqui. E sabe porque? Apenas porque espalharam
aqui na Capital ,que o nosso ilustre patrício, o S1'.

Almirante Carneiro desejava deixar-nos. E, que se

'ria -substítuido pelo seu colega .Pena B' to. Quandl'
esse ,boato éhegou aos ouvidos do Pl'of. Radar, o

homem, de vermelho que é, ficr)u, branco. Como,
felizmente, não se confirmasse a ;,aida do ilustradu
Comte. do 5° Distrito, o Professor, ilV' ::-ado diss.l,

� regres,s0u.
._...-c

Frei Lllís"

-PLACAS

As placas de realizaçúes dos govêrr,os paS<;fl ..

dos são implacáveis para o <ltual, que nO:;o tem, onde
colocar as suas.

As obras daqueles govêrnos, quando recebiam
subvenção do Federal, não escondiélrn os ;1'..1-

xílios.

.

No govêrno Aderbal R. da Silva, segundo o

Diário da- Manhã, de ôntem, os auxilios federai�
foram cortados pelo General Dutra.

As obras do govêrno, pois, ,ou serão obras es,

taduais, por inteiro, ou o jornal está mentindo.
Nas- realizações do govêrno Nerêu Ramós, to

do o centavo de auxílio federal foi computado.
Quem ler os relatórios do eminente administrador,
ali encontrará �tudo, esclarecido.

Nerêu nunca usou o chapeu alheio porque ti
l).ha o seu. E tinha compostura. E tinpa auto-crítica.!
Seria absolutament� incapaz de, mandar colocar
uma placa de Posto de Saúde num Posto de Pueri
cultura, já construido há vários anos, e inaugurá
la sob as vistas, estarrecidas do povo, como. o sr.

Irineu Bornhausen fez agora mesmo em Caçador.

-

,REPTO

Das grandes realizações de Nerêu a única que
recebeu auxílio federal razoavel, para a constru
ção, foi a Colônia Santa Teresa.,

O jornalzinho bornhauseano acusa o sr.' Ne
rêu de colocar lá na Colônia uma placa indicativa
de realização exclusiva do seu govêrno .

E' mentira deslavada!
Reptamos o Diário da Manhã a publicar, no

integra, os dizeres da placa que lá está.
Como sempre, o pasquinete fugir� ao repto.

-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


