
M! w

DIRETOR
/ IRubenl ele, IArrud. R.mol

,

. IEftENTE I
Dominlol 'F.

Id. Aquino;

"

rr:

-

.�(����-
!

'

,

IOmsi. anti,oDií-'
trio d. S. C.,.,j". '

I
A�o XL I

.
N. ,�.835 .'.' l

.IO(��

\
IV. ÓRGANIZAÇ,AO SOCIAL

,

�I\ Política .Democrtitica
, 52. Desenvolvimento da imigração, sujeitando-se

às 'exigências do interêsse nacional, a selecâo, entrada,
distribuição e fixação de imigrantes..

-

53.. Formação de núcleos. coloniais de nacionais e

estrangeiros em conjunto, localizados de conformidade
com as conveniências do povoamento,

'

.

.

54. Fixaç�o das populações rurais, pela melhoria
de suas condições econômicas, instituição de serviços

. Tempo - Bom, passando' sociais, em proveito dos trabalhadores da agricultura e
.

tá 1 realização de uma obra educativa que preserve e aumen-a lns ave. .'.

te os valores culturais próprios do campo.Temperatura r:o Estável. ,..'

A Cidade. e o. Campo ,Ventos - Do quadrante 55. Construção de obras de urbanismo, com base
Norte, frescos. em planos diretores, devidamente estudados, para o fim
Temperaturas Extre- de assegurar às cidades e aos demais núcleos de popu-

Sua Excia. o sr. Governa- r.creditando mesmo que ain-
I
recursos financeiros. Disse solver os grandes proble-

de ontem: Máxima lação as necessárias condições de expnasão e melhora-
dor do Estado, veio a nossa

I
da êste ano serão iniciados que sempre que apela para mas com o apoio das elas-

mas
mento,

. .

I . I 13,2. Mínima 246.
cidade hoje, para receber

I
os trabalhos - Para forta- as classes conservadoras do

,

ses conservadoras que fica- 56. Realização de serviços de utilidade pública
no Aéroporto local o sr. lecer o que tenho dito em Estado, só tem recebido riam tambem . físcalisando Um

.. pa,ada-o- o'_ principalmente os de transporte, saneamento, suprimen-

Hl'ldeb'rando de Góes, dire-
I
meus dircursos - disse-nos! resposta negativa e.que não' rizorosamente a aplicação CC, ti » a to de água, fornecimento de fôrça e luz, tanto nos een-

I
�.

b
tros urbanos como nas comuniclades rurais.

tor geral do Departamento o sr. Governador - já fo- compreende porque as mes-' das verbas.
.

ala OOlOubara. \
57,. Revigoramento crescente das rendas munici-

Nacional de Rios, Portos e l ram iniciados os serviços de mas procedem assim, quan- : Estas foram em síntese as .: RIO, 25 (V. A.) _ Mes- pais, assim como facilitação de empréstimos às munici

Canais de Santa Catarina, Barragem do Rio Garcia no do devian; apoia-lo com

I
declarações do sr. Irineu mo sem amassa fria, a tem- palidades, no sentido de possibilitar e apressar a realí-

di· " d P Ih t díná B 1 h- d zação dos necessários empreendimentos urbanos e ru-que veio a nosso Esta o. :11Ul1lClplO e a oça, e recursos ex raor manos, orn iausen, na. man a e peratura caiu sensivelmen- 'r�.
para visitar em companhia! que ficarão prontos dentro) para que o Governo pudes- hoje no Hotel Trocadero ao te nas últimas horas, Para A Instituição- da, Família
do 'sr. Governador as

I
ele dois anos, com uma usl- .:::e calçar a pararelepipedos Reporter Catarinense, num ISSO contribuiu, .sem dúvi- 58. Defesa da instituição 'da família, como base da

obras dos Portos de São na- construída pelo Estado, 'l� principais rodovias do desabafo como os ouvintes da, a nevoa seca que antem _organizaçã? so?ia�._. ,
_

"

Francisco, Itajaí e os Por- que fará ligação com a Li- Estado, que _não suportam i.uderam observa.r, ao pes- t"· d' 1 '

,59. 'Constitniçâo da família pelo casamento de vín-
- ... on em a tal' e envo veu a I

' .

di l' 1 . , - A

tos do Sul do Estado. O sr. nha Capivarí Jaraguá, au- .nais sem calçamento o in- simismo dos Joínvillenses Guanabara e o Pão de Açu-: -f:çãoll�r���c�::l eb��:il���l�lzaçao nos termos da legís-

Governador aproveitou a mentando. a potencia já censo movimento que àu- e tambem- das classes Con- /

N S d M
. 60 At ib

. -

d f
'

I car
'.'

o erviço e

ete-I.
. 1'1 uiçao e e eitos civis ao casamento reli-

sua Estada de algumas ho- Existente para mais 12 mil .nanta dia a dia, com ca- servadoras para com o seu rología obtivemos a expli- glOSO.

ras em nossa cidade, para xolwate - Dissemos então, .ninhões de até 20 tonela- ;::;úverno, cujo julgamento -' f A 61. Efetivação de medidas que à família assesu-�açao pára o enomeno, co- " �

cntrczar pessoalmente aos que com 'todas estas provi- das - Disse ainda o sr. Go- deixamos a cargo dos inte-
rem inteira proteção jurídica, moral e material.

� no sendo um "paredão" 62. .Estabelecimento de saneões eficazes contra aPresidentes de Sindicatos, dcncias, não teremos o fan- «ernador, que só poderá re- ressados. (b)' d
• .

, uma nuvem aixa}, que mcuria os pais no cumprimento de seus deveres para
;�o bolsas Escolares para o tasmas do Racionamento. 1 com os filhos.se acumu a no espaço,
Colégio Bom Je�us coníor- Respondeu o sr. Governa-

O 5EC'RET'
,

R O quando se prolonga muito A Casa
me havia prometido no seu cor, que apesar do pessi- ...... A I o estio. A previsão para as

63. Instituição de medidas tendentes a facilitar a

U· or ocasiao da .nismo de Joinvile para com

d"
.

I
aquisição da casa própria. .iscurso P.

� a o m�u', .exemp o, próprias horas é de. tempo 64 S I d_ ti . o ução o problema da habitação popular, me-inauguração da Linha Ca- t: seu governo, nao teremos
\. b b 1 id d di t difi

-

d d 1.

; Q d b·d d Ed
-

d f om com DE u OSI a e. ian e a e 1.lcaçao e casas e a uguel barato, quer pela
pivarí-Joinvile, nais racionamento e den- I uan o a OI amos o ca- e.. ucaçao pensa e azer. -

-

di t d
.

d 'bl'1"
,d' , .1". "

.

f di' Temperatura em, ascensao. açao Ire a os po eres pu lCOS, quer por iniciativa de
Disse 'l• ..."..-E..,...,;..,.,--"i'ü�.� iro de dois anos, estara 1;"e-1

so o ensmo em nosso mu- o_sta Zona o seu eu o e el- emprêsas ou de indivíduos, com as cômpensações ofi':
_-

\';rtude de falta. de recursos ,.:;olvído o problenÜl de ener-
.

nicípio havíamos, dito que toraI, afim de que êle possa PIO' XII PRECISA ci�üs necessárias. .

para a construção d� Giná- ,i?l' Elétri�! no Est,ado. Foi I at� o p_:óprio Secretário

d�a
c�l1tinuaJ: servindo o go- AINDA DE MUITO Associação P'l"Ofissional ou Sindical

-"ios do Estado, deseja su_!,llaiS onge amda em � e Cultura e As- verno de S_ua Megestade. ItUIDADfi 'ME'DICO
�5. Liberdade e fomento da associuç-ão profíssional

'tO J"l 'G ,;istência -SUC�.� -"""-,,, -,

t. '-', u ou smdical. .

prir em, pa'rte esta falta cu lcas a omVl e o SI. 0- - povo nao e rouxa. . .

C
.. I ld d S .

l,

. ador censurando seve-
nando de Mello, andava (Da 'hnih..... , Povo de lp,ADE DO· VATICA-

.

gua li e OCla

com distribuição de Bolsas ver n ,
" d l"t' , R',· !J' e 1)'

4-J: ,

NO 25 (V A) O P
66. Reconheclluento de- que é dever indeclinável

t
.. d I azen o po 1 lcagem com o 10 uO- PJ1' ,,:� .-, • • . apa d d' 'bl' , , ,

Esco13res, tendo iniciado ramen e o pessm11smo a, '

. �,i';'''',', .

.)........ �T -J
os' poo,es pu 1C(�S".p.I9gll:ar, r!"dllzlC<progresslv2n.'....·"

d b Asso,c_íaGão Com,erciªl e ,In .argo,' ,�,ndo,� n� verdade,·..., 1".
',,'

J se enc,9ntrava" ho te_ �.g_r..e.pSfl&,éades n:a conqUIsta-do !I v"'U ::.0)
h3 pouco tempQ a istri ui- _ _

,_ , ����._ =-t

I d
- 1

" 'àé'Vei'iã�pNcUrar 'reSO ver -

:ê�'JT , .1, J:." - t: .

cão cuja importância total dllstr-i.a e Joinvi e; que '50-
_

.

,

.

\:, )crmJtIr que losse suurneh-

1'11ente o tem' criticado, sem ,iS graves questoes que sur-

O "i'� ri �

t
'

'. lo a exame de' raio-X quefl atinge dois milhões e
, _ �em' em .torno do, assunto, ti D,qU01l 8UariO

seiscentos mil cruzeiros 'em
" étpresentar sugestoes , para

b 'poderiam determinar, de
Ih 1 d E adiantam.os.q.ue em re';da f!oarda "1'11°1 dtodo o Estado. Disse ainda um me 01' ane amento o�

U \I
.

modo mais exato a oença
-

trabalhos de seu governo.
ve s. Excla Vlrla outra vez .

que lhe tem comprometidoc '�r, Governador aos pre-
;Jorque as eleições estão' aí.

.,'identes de sindicatos que
- A seguir - queixou-se

r.' d f t
.

P RIO, 25 (V.A.)' \
- A sériam€nte a saúde, desde

.1):I1'a o próXiimo ano recebe- ámargame,nte, do poder Le- �, e a a VélO. ercorreu.
Guarda Civil comemorou, um mês.

ri)o mais 30, completando p:islativo' Estadual, que lhe tedo o nosso interior, foi a

ontem o 50.0 aniversário O chefe da Igreja Católi-
tem negado recursos para Taió, foi ::I Ibirama e Presi-

ca c.ompleta seus 78 anos
� Então 60 bolsas, no ano de

. dente Getúlio. E andou di- de sua fundação. �oram
55. Os pI,'esidentes dos Sin- os grandes empreendimen- .

1 ealizadas, yarias solenida- de idade, na ,próxima terça-
.tos, declarando que a ren- lendo coisas impossíveis. .

....... d t' 'tdicatos agradeceram êsse 1 eles, inclusive uma romaria
.

.t�ira, 111as am a es a mUl ?
'Ida de nosso Estado e' de 450 Afirmou, por exemp o, dI '1 d G t' 1 d

..

t C fraco 'para poder izer a
P' ..sto ouvave e sr. over- , r' AI em arranJ'a ::'(, umu o o lnlnlS 1'0 ar-
<_> \

" ilhões de cruzeiros quan que ora e e qu -

f dIlador e já estão convidando .. ,1 '-,
d' h

'

a o futuro doso de Castro, seu un a-

os associados dos Sindic:>- d:;, () Estado do Espírito San- Gl"a
o

mE elTO-l padr Lauren dor no governo Rodrigues
b rupo sco ar e - ,

tos para darem os nomes

I
Lu, Lam em pequeno tem

.
'

I
Alves.

.

, . uma renda 800 milhões e tmo, quando a verba e fe-
dos filhos que estlverem (em '1' N '1 l'

. -
. nossos visinhos do Paraná dera. essa mesma oca 1-

C
....

O
,-,HOmem �

condlCoes de cursar o Gl-l 'A .

d
'

a 'IU' .', ., um milhão e 700 mil e ° :lade, na ar;Sla e conqUls-
naslO, na Sede dos smdlCa-l "

'

._

.. . flio Grande do Sul 2 bl- tal' votos e eleItores, plOCU
1 ClS na Rua Engelhelro N le- .

d' 1 'd d-
n.eyer até sábado ao meia!

Ihões de

cruzeiro.s,
decla- 1'ou eter,mmaco Cl a ao

For',te' ,,' do E II·t,o., .ando ainda que com a ren- prometendo-lhe a nomea-
dia. ,Apos a palestra com

L

I
-

, .

. ,. da atual do Estado não po- çao de um parente, mesmo
os Presld€ntes de Smdlca· " ,

- ' \ I N 'h
A ' dt o governo enfrentar O que nao fosse dIplomado, CÃIRO, 25 (U.P:) - O genera aglu

tos este Reporter aproveI !
'

A, '

. PROBLEMA RODOVIÁ- se ele se atrelasse ao carro. acaba de renunciar à presidência da RepúbH,"tou a oportul1ldade para
,

�no 'd' F. o cidadão, c!ue foi seu cor- I G I Abd I N turna rápida entrevista, já I ' , que.so po era ser exe-
,

" ,
..

'

,
ca. O corone ama e asser ombU con-

que sua Excia. se preparava

'I
cut�d� �om recursos extra- l(:;l�glOnallO, respondeu codm ta do poder. Naguib, segundo as última� notí-

.
. ordma1'lOS e neste ponto c�lbvez, 'lue estava cansa o

J:.ara rumar ao Campo de .'. '. - das acha- se Pl'CSO em sua residência.
. _. sua Excla., queIxa-se amar- ,de promessas e que nao " '

Avracao,; .

d
.

d ,--------.--_;,..,----------------�.
"

I gamen1.e contra as classes

1
costumava sr: ven er, aln a

'FALTa OE RESPEITOAbordamos inicialmente! ')Iodutoras _ declarando mais a troco de cargos. Es-
.

.

-

"

,

"

'

c problema da Energia Elé- '

que ,não tem recebido tas e outras, m.'.!ltas outras' '

t·'ica. , das mesmas qualquer apoio: são as noticias que nos têm I
G "'d'Disse-nos o sr.

overna-I' ao seu governo, sugerindo chegado e ti'azl as ao nosso

j
t]0r, que o Reporter podia medidas' para aumentar os conhecimen�o.· O secretário I
<;!lunciar que n?:;o hé!verá I_.

da l:ducação, que deveria Imais l'::lCionamento de ener-

U
.

.

,
.

estar cuidando do
.

ensino,

gia elétrica, porque cf seu m Cf nllDUO perde o tempo, gastando o

"ioverno está cumprindo o

b t' t
" -linheiro do povo, para an

;J',ometido já ria primeira para SI S I,ulr gariar eleitor;es a todo o

reunião ·feita há mais ou

d' t
i C"usto. Em Taió, no ano pas-

menos dois anos na Prdei- O Ir f or sado fêz das tripas o cora-

t'lra Municipal, quando de- SÃO PAULO, 25 (V.A.) ção. Convocou para aquela 1darou que iria atacar ime- ._. O prefeito Janio Quadros péfcata cidade toda a má

diatamente os serviços da designou o Sr. Heophanes quina governamental, inclu-
'

linha Capivarí.JJaraguá e Carlos da Silva Braga, con- sive 30 poliCIais, para pres- 1

em seg'uida as obras do Rio linuo classe H. para subs- sionar o eleitorado. E che-I
,

I
de Júlio - A primeira par- lituir, durante o _seu impe- gou até a chorar no ombro

.

- I

te, disse-nos: -já foi cumpl\i- d:n1cnlo, por ferias, o Sr. do deputado Leoberto' Leal

da e a segunda AS Tulio Mugnaini Otello, di- porque s�, diziq um ineom-'
OBRAS DO RIO 1\>0 JU- .retor padrão U, lotado na rreendido! I
LHO - que

-

ii11portarão Pinac�teca. do Est��o:, ? I .

E agóra, u��ndo um carro
I

em mais de 50 milhões, se- <!to fOI pubhcado no DlarlO de chapa oflC.lal, gastando,
1'5 iniciada tão logs> seja o

I
Ofiçiár �. m,otivo� .. pr,otes- � gazplina q_ 3',50, o litro" per-

I

rlnno aprovado pelo Con- tos na Câmara Municipal, del}dQJ�,mpo precioso, tudo

'�ii4 selh�, de, Energia. Elétrica I pois
é n. primeira vez que I ÇQi��;lér�encente ao p��o I

q'Je Ja Esa. 8\3n9:0 estudado, ,1m contml1o, .

: ,enfim, o �üustre, ,}:;ecrel�no I
;",,,,._

, .
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PrDgrama 'do 'Paí1ida'
<, Social Demoçralico

-;

ro TempoSensacional Entrevista
do sr. Governador

As queixas de S. Exe, ao Reporfer
Cafarinense da Radio de Joinville

Previsão do -tempo até.às
14 horas do'di� 36.

Reconhecimento de qüe, em todos os domínios
os direitos da mulher são iguais aos do hOl11ém.

(Cont'inua)

(oogrt sso RU,ôl
de CACrADOR

A FEDERAÇAO DAS os senhores deputados que

ASSOCIAÇÕES. RURAIS
I intregam

a Assembléia Le

DESTE ESTADO, com séde gislativa, especialmente os

em Florianópolis, à Praça membros da Comissão de
Pereira e Oliveira, comuni- Agricultura, os Senhores
ca que será realizado, sob Prefeitos Municipais, Ve

o alto patrocinio da Secre- reado-res, as Associações
tq_ria da Agricultura, nos Rurais, o nobre e devotado
dias cinco, seis e sete de clero, especialmente os se

ma'rço, ·na cidade -de Caça- nhores Vigários das Paró

dor, o PRIMEIRO CON- quias das ,zonas rurais, as

GRESSO DAS ASSOCIA- Associações Comerciais e

'çõ'E:S RURAIS DO ESTA- Industriais, os representan
DO DE SANTA CATARI- tes das entidades de classe,

missa então. Hoje, ouviu

missa rezada num altar por
tatil perto do seu leito.

res e -pecuaristas, assim co- vites �s pessoas e entidades
mo,

.

qual a situação real acima, porém dada a pre
dêsses importantes setores ,l'uência de tempo, e aClmi
de produção, para os quais tindo alguma irregularidade
a FARESC volta suas aten- no recebimento dos mesinos,

NA. O temário foi elabora- a imprensa e o rádiQ, bem

como os estudiosos em ge

geral.
A FARESC expediu con-

do com o objetivo de aus-

cultar o pensamento e as

necessidades dos agriculto-

ções, no sentido de enca- vem por êste meio encare-
.

minhar as soluções que se cer a necessidade e a im-

De I várias localidades do interior recebemo"

um anúncio comercial dos Serviços Médicos dos drs.
Vânio de Oliveira e Max Pories, de Itilporanga. O

referido anúncio está impresso numa fôlh.a colorida,
cujos ladõs sãQ preenchidos por um calendário de
1954. ·Ao centro, em baix(), o cliché do diretor dos
Servicos Médicos e a sua fé de ofício. Até aí, nada.

demais. Ao alto, também 'no centro, uma fotografia
de- uma solenidade na Assembléia, em cuja Mesa apa
recem S. Exa. Revma., D. Joaquim Domingues de

Olivei,ra, eminente Arce'bispo Metropolitano e os srs.

Volnei Oliveira e Irineu Bornhausen, com esta le
genda: ,10' Eminente Arcebispo Dom Joaquin Domin.
mingues de Oliveira; na sessão de insta�ação da As
sembléia (lQ53-:t954), qu-ando 1rineu Bornhausen,
Governador do É�ta-do e Volney Collaço de' Olivei
ra, Presidente .do Legislativo, trocavam expressivos

. cumprime,ll tos".
-

Por sôbre êsse retrato, os Serviços Médicos elebo).!ar um plano de tra
anunciam suas especialidades: ci,rurgia, clínica de
adultos,' senhoras c crianças; péle, ::sl.f!lis, doenças
'venereas"

.

Que �s s1's. Volney e Vânio façam sua propagan- 'sinamentos' a serem apro-

da, compreend�-se. Mas que lancem i1:!}ió até do

Cli-,
veitados nos futuros con

chés\.,do venerando Chefe da I'greja e
- d,6' bróprio Che- claves.

�e d,o Exec.llti,Vo pm:a ilustra.r- folhinhas, com aním1. 'A >7\RESC reitera
cios de h:á��m(jnt6 .:�e si)Íili� e �ratame)\to de (l�ei1,c

;

conv' /, f i
"

çns outras, e fftlb 1e l:es elto e de .. ' tte.]a, ,�. to.
Núo/seria 11i\rp.�tca,

.
,.

SE:!'á mesmo

que êle foi

impuzerem. portânci� do comparecimen-
A FARESC, 'ao elaborar to de todos.

'

,

o temário, preocupou-se com

as questões mais impor-.O RISODA CIDADE..•

tantes, desdobrando-as em

três secções, a saber:
la Secção - Temas As-

sociativistas;
2a e 3a Secção - Temas

.

exclusivamente agro-pecuá-
.

rios.

Do resultado dêsse Con

gresso, pretende a FARESC

balho para o corrente ano,
ao mesmo témpo Icolher en- \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Silvano e Paulina Florenti

na de Jesus.

Eliseu Eugênio da §_ilva,
fjlho de Eugênio Raulino da
Silva e Joaquina Benvinda
,da SÜva.

Luz.
João Francisco �il'es, fi

;}-w de Francisco João Pires

(' Donata Ana Pires.
José Ólímpio Eduardo, fi

lho de Arthur Olímpio Edu
ardo e Isolina Maria Edu
ardo.�
Júlio Fr;,mcisco dos San

(OS, filho de Francisco Eva

dós Santos e Maria Andro:
uica de Jesus;

José Ramos Pereira, filJ'')'
'de Gaspar Verissim� Perei
ra e Maria Paulina Pereira.
João Conceição, filho de

Antenal' Conceição e Ber

nardina 'Régis da Concei-

ç?í.o.
Jurandir do Nascimento,

f:lho- de Manoel Porfirio do

Nas�imento e Juventina dos
.

Santos Nascimento.

João -Vasques, filho de

Afonso Vasques e Maria

(l,as Dores Vasque�.
Luiz Gonzaga' Achar, '

lho de Salim A�har·e Vitó
ria Achar.' �

Ledio João Martins, filho
•

_ r
._

de .1oão Franéisco Martins

e Mada iosé Machado Mar-,
tins.

Lindomar João Ida Ro

(;ha," filho de João Manoel
d". Rocha e Ana Guilhel'rll�
na da Rocha.
Mário Olaripo Lopes, fi

lho, de Olaripo Sebastião

Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Fevereiro .de 1954

A�cadetnia Mililar

(Mátrict�a ge- "

ral
'

-14 JUN 54':EL, para entrada do re

,luerimento e demais doeu-. _

'Dentos de inscrição, na See-'

�iio do Gabinete do Diretor

:1€ Ensino da Academia'Mi-

(In(::o do no

vo Período Le

tivo"

OBSERVAÇAO: Qual-
li lar. '""' qIJFr,' escla:r.l'cinlento a res-

Entre 3 e 8 MAl 54 _I ;>;'jto'será prestado no Quar
Publicação na imprensa ma- I tel general ,da Inf�ntaria
'",IÜna da Capit�l Feaera' dá I

Divi�lOnária 5a., à Av. Her-
,-"Jação ·,h:� randidatos ins- dlío Luz 13','.

"

'

,/

, ,
,

MaternIdade �Dr.· Carlls
Corru.

(DA ASSOCIAÇAO IRMAO JOAQUIM)

Obstetrícia Ginecologia Cirurgia
Completa assistência à gravidês e ao parto, trata,

mento clínicos e' operaçõeS- de senhoras, com, hospit�lli
sação em apartamentos do:! luxo e qúartos dE" la e 2a '

classe.

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago,' intestinos, vesícula, vias ur�nárias
etc.) com dispositivos esp.eciai!? para HISTERO-SAL-'
J1INGOGRAFIA (útero ,e 'trompas) e RADIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas'exatas :da bacia).

"

- Gabine�e de fisioterapia, dispondo 'dé, ôndás curtas,

eletr6coagulação, raios infra-vermelhos é, uIÚa-violeta!'
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc:

BERÇARIO e ESTUFA para recertmascidos' prema-
-

.....
t

turos. ' ',' •

,r
'

.,

COMPLETOS SERVICOS DE L'ABORÁTóRIO
(exmhes de sangue; urina, '�scarro. fêzes, seci:,éções, etc ..

,

e provas biológicas ,parà diagnóstico precóce\da gravi"
dês). Exarríe ge material para -o diagnóstico do câncer fé
minino, pela citologia, biópsia,' é cólposcopia.

'

BANCO DE SANGUE E SÉRVIÇO' I)K'ANESTE":'
SIA 'POR GASES (Foreggéi').

�O\G
-

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

,O ESTADO

------��--------�---------���--------�',---'---

Atenção ·Resel'!vist.s! :I��biíí+ia .� AgeniialDentGIMlniSle�O da. Guerra, .

,
, v,: ' <

C'o''2p" a'·-leçam. ao, 14' B.C. ".. C4'8'0 .. I. A. c. .

160,arDI�ão M
..

ilitar· de ',Ioflanópolls........ . RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
.

I
ESREITq - FLOl1IANO'POLIS

Quartel' Gen' e',ral da" '1.'8,.', • 5a ..

Deverão comparecer ao .Dalila Dal Grande Borges.! ,i!'8 Guilhernlinada C,os�a. "".
"

_',

•

Quartel do 14° :a. C., 'na I" Nelson .Manoel Geremias, Osmar- Gonçalve,; E arras, -

N 'bC�\SANS AS dVEFr:rtI?A. R' P d D -'M
.

) .

"

f'II 'd J
-

G. ",I F -I o arrro " . e alma, ua e 1'0 emoro, ax

Repartição Ahstadora, mu- filho de ManoelJosé Gere- .1 ao e
..?a,? Cltl,:", .ves a

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
nidos de 2 (duas) .fotogra- 'mias e .Genovev� Benta, nas; e Màtia Matilde Fa-

e Palhoça. "

,
'

fias 3x4, os resérvistas' a- Gonçalves. ':1'Ías. LOTES E TERRENOS A' VENDA:

baixo:
-

Nelson Murilo de �Souza, Pedro Bunn Filho, filho Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá-

Hlhoide José Crriaco de de Pedro Bunn e Alice De- tíma, Bom Abrigo, São José,Palhoça, Rúa Tereza Cris-
,

,

.

__ I" tina, José Candido da Silva e Avenida Santa Catarina .

.\1UNICIPIO DR Souza e Sílvia Basodona de metria Bunn. '

.

Automóvel marca FORD 49- - 2 portas .110 H.P.,
FLORIANÓPOLiS Souza.' I Ros�nir Cabral Teive, fi- c/ 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - �áquinq perfei-

Nivaldo Correia, filho de lh.o de Raimundo Luiz Ca-
I
ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter- ,Arnaldo 'Tavares, .filho Hercílio Correia do Nasci- bral Teive e Jocelina Lentz reno.

, 'T
. I Preco - 120.000,00. '

de Lídia Manoel Tavares e menta e Ana Adelma Reis.
,,',elve.,. . 'PEQU:ENA FAZENpA

Hildá Gevaerd Tavares. Osní Sebastião da, Silva,
.

Pedro EI�seu da �Ilva, I Ven.d�-�e uma,
_ situad,a entrt:. Serraria e Forquilha

Assis Manoel-dos Passos, filho de l'eotonio Sebastião filho de Eliseu Antonio da no' Município de São Jose; bem' instalada, numa área

filho de Manoel Clemente, da. Silva e Dorvalina Maria Silva e Francisca Rosa da
I

de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re-

_ , .

'

t I J Sil
' Silva. sidencial e 1 destinada á instalação de Engenho de Fa-

(los Passos e Otília Cae ana

I'
(ia 1 va... .' 'II ..,' rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12

dos Passos. Osvaldo '\ icente MIranda,
1

Procópio AlUlZ �e ��- reses; área já cultivada 'com 1.500 a 2.000 pés de bana

Arolde Santos, filho de. filho de Vicente' Luiz Mi- drade filho de AIUlz Joao na, parte com aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va-

Lidia Santos. I ronda e Ana Hensing de
I

de Andrade e Maria Lohn
I

cúm e cavalar- 1 parelha de ani�a�s novos co� uma

Adolfo Reis do Espírito MIranda. de Abreu. I carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leitelras, 5 novilhas, 2

t . - . f' I R
'

':P .

fílh d bois carreiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
Santo filho de Rodolfo Ino- Osmalino Joao Mena, i- amon ereira, 1 o e

(P 'd ,-

C $ 150000 )I
_ .,

_. reço e ocaSIao - r� . ,00.
cêncio .do Espírito Santo e lho' de João Luiz Maria e Pedro Joao Pereira e Ana ALUGAM-SE:

'

'I heodolina Seve�ina,' da 'Mar�a dos Anjos. , Borges Pereira. .

"

CASAS, APARTAMENTOS E 9UARTOS COM,

Cunha. I Osvaldir Bento, filho de \ Valmir Areias, filho-de OU ��.M �ErElçOES , .

Carlos Mom�, flh d João Emidio Bento e Maria Francisco José Areias e � Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,
1 o e

'A ti d' C sts A' de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga,
Conrado Antônio Momm e Madalena Bento. rgen ma a os a relas.

'carga em trânsito ou armazenada etc.

Argentina Carolina Momm:
I Ozimo Bernardino Cor- Valdir Emidio Martins, v, ATENCAO:

Carmositoda Silva Lago, rêa, filho de Bernardino filho de Emidio Manoel V. S. deseja 'comprar, vender ou' alugar: casas,

.Llho ele Jo,�o'Pfdro do La-I Francisco Corrêa e Maria Martins' e Judite Ernesto cerrenos, ponto para casas comerciais, armazéns, loja
,

I
ou seu móvel ?I,

, ,go .B Maria Cândida do La- Eduwirges dá Conceiçã-o. Martins.
Queira dirigir-se ao-Escritório da Imobiliária e

,

go.:
'

, Osmar Casimiro da Silva, Valter José Martins, filho Agenciamento CANTO, das 8 à� 22 horas, que será

é�lemeúte Pedro da Silva, fj)ho de José Casemiro da de Rosalina Fernandes. prontamente atendido, sem, compromisso, pelos dirígen-
{ilho de José SÚva e Merce, Silva e Mari'/Umbelina.da Marco Aurelio Xavier, tes ,dessa Organização, que-visa bem servir o distinto

ctes Barcellos Silva: Silva. filho de João dos Passos público de Florianópolis,
'

.

" Darcy Antônio Jesus Sil- Osvaldo Costa, filho de Xavier e Rosa Nunes Xa- .

-'- _

vano, filho de Antônio João 'I'ornaz- José da Costa e 'Ma- vier.

das Agulhas N�gra8�'Fausto Nítton Botelho, fi- .

� I I'
__ ,,'

.

"'-'""-....."ro-Jho de_w."'_"_�..do ," _' .' �,� �.;.'!'..ax�'jJ:rnicacã�dim,_I_---'-o+"_'_:�,..._,...;,;:;.,.,...:...--4,.,-
__,..--

,P�lho e Altair dos XI1\10 CONCUR f) DE I: dual,
I,

'

• ",

Santos Botelho.
'

'ADMISSAO" �
17 MAl 54 - Ap�esenta-

Gelard9 Rodrigues, filho
.

cãi) dos candidatos na

ut: Targino Francisco Ro- 15 MAR 54 - Início do I �lVL�N, imp'eteri'/ehnente.
,origUE:S e Augusta Rodri- 'l'cebimento, pela, Sécção De 20 a 27 MAl �54 -

'gues.. L'écnica do.Gabinete do Di:,,� .Fx�me Intelectual.
, ,.H.ernanl ';dos . Pi:azeres. fi- dE' d Ad' S 29 MAl 4 E, ctor o nsmo a ca e- 2 e ,5,:",\ 'xa-

�h'&'\I�e . Fr�nCi$cÔ���noel ' "ia Mil!tar, da documentá- ,-ne �Vlédic�, '.�J.:': � _ \,::
dos 1- �rázeres

'

P "Onélia -

d'
. -

d 'd' l° 2 J 'JN -54 E1 ,.
,
',ao e mscrlçao· QS can 1- ,'e': '. ' ��.

'

xame

Cunha Prazeres. ". G'

datos. t lS1:.(\.

H3roldo 'Jordêlino da 19 ABR 54 - Limit-e MA- ' ::,

Luz, filho de Jordelino Se- XIMO, IMPRORROGA-,
-.

rilfim da J..,uz e Jorgina da

Expre�l\O Florianópolis
'de

, ANDRADE '& KOERICH

Transp01·te de, cargas em ;leral entre FJorianópolis,
Curitiba e São.Paulo

Com viáMens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheh'o Mllfra, 135 -

Fone:· 2534 -- Caixa PostaI; 435
End. Telegl".: SANDRADE

�gência:: -,CURITIBA
Avenida 7 de Sétembro' 3320/24

Fone: 847 (Linh� Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

-o--

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR'
End. Tl!legr.: SANDRADE

Açrências nô, Rio de Ja1l,eiro 'e em Belo Horizonte com

�'r(ífego mut'uo ati São Paulo com a Emp�sa de Trans·
portes Minas,Gerais S/A.)

EXÁME ME'DICO PARA AS ESCOLAS
PREPARATO'RIAS

Os Car.dídatos abaixo relacionados deverão com

parecer di" 22 'do mês corrente às oito horas, no Ih3-

pital Militar d� Florianópolis, para "E�am� Médico".

1.0 ANO, '

1 - Alfredo Souza Beckert - Praça- 14° B.C.
2 _ Aloysio Gentil Costa
3 - Antônio Mendes Freitas - Praça 16a ca

4 - Airton Ignácio da SIlva,
5 - Airton Mosimann
6 - Airtori Pcrrone Machado
7 --Claudio Alexandre Fultgraf
S -' Custório José Pinho ,- Praça Lo BPE
9 - Edio Chagas

'

10 - Eleazar Miguel do Nascimento
11 - Evaldo da Costa Meira
12 - Fabio Airi ,n Hreseimr «n,
13 - George Alberto da Silva Peixoto
14 -- Guy Porto I ucena
15 - Ivandel Rl'drigues de Souza
16 - Ivann Krebs Montenegro
17 - Jacksen Angelo Storrr-r
18..,.,- Jair José Ruschka
19 - João Emílio Gallois Zanetti
20 -.João Miguel de Freitas Noronha
21 - José Augusto Eiras Pil'Penta
22 - Marcos Gustavo Heu51 Netto
23 - Murílo Kamer dos Santos
24 - Nelson Va ladares
'25 - Ney Souza Guimarãee
26 - Nilton José Peixoto,
27 - Nilo José Lu7.
'28 - Norbe'rto Schoen
29 - Osni Ortiga Filho
30 - Osvaldo da Silva Hollin
31 - Renê Pires Machado
32 - Ronaldo 01iv�ira :__ Praca QG/I(; ;)

33 - Rubens Ge;�do Dal (jr�nde
, 34 Saul Rogério Hr"ffl�-y.d�

35 - Silvio Cüflbho dos Sa.1tos
36 - Spiro ';';i'colau Spiddes
::lÇ'-------:--Ycl-e-Schrmdi', '

_ 38 - Valci Olim[,io de OllVflra
39 - Valdir Alfndo Panneitz

'"
40 - Valter,Manoe1 Gomes'
41 '- Vilson R:Ea Brasil

20 ANO
..,-

1
], _ ,Ar,tliur Rangel Albino de Almeid.a Cirin;)
,2 - Aurelio Paci!eco COEta' - Praca HGF
;3,- Grimaldo Costa Machade

"

4''" Ivo Olinger
5 - Jaime�Theoponipo Firmino - Pràça 13° B.C.
6 -'- Norival Francisco P!aZZél� Prac3 16a eH

" i-- Ottom�r Nussner
"

OBSERVAÇAO: - O:; canJidatos residentes
,no interior do Estado pode�:lt) comparecer até o

dia 5 de Março próximc (limitt esse =lue não po
derá ser ultrapassado em hj_;�mese algüma),.

Delegacia Fis.cal
Tabela de Pagatbenfo
FEVEREIRO I 26 e 27 - Pensioiüstas

22 _; Págamento do pes- militares e provisórias;
'soal do Ministério da Fa-l M4RÇO :

zenda, do Ministério dill', 1 e' 2 - Pensionistas Ci-

Justiça, do Poder Judiciá- yis;
�

1'10 e do Tribunal de Con- 3 a �O ....:. Os que não re-

,tas; ceberam nos d,ias acima.
23 - Pagamento dos de- Delegacia Fisc_al�m San-�

'mais Ministé_ries; ta Catarinã
24 _:_ Aposentados e Sa- Contadoria: 18-2-54.

lál'io-famílla;
25 - Pag��ento dos que MARIO �ALEMA TEI-

lião receberam 'nos dias a- XEIRA COELHO - Dele-

cimas; , 'gado Fiscal

. /'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��Q
- NO LAR, E NA _.SOCIEDA'DE

- ,

Am_DI ao Próximo
Sobe! A escada do amor ao próximo e infinita!
Vence o egoísmo feroz e abre o teu cofre cheio
aos famintos e aos nús, que terás nisso um meio

de mostrar que em teu peito algo de Deus habita.

Podes fazer calar: com um. simples gesto, a' grita
que irrompe dolorosa e trágica do seio

dessa gente que tu, ao destino alheio
não vês que pede pão, desesperada e aflita.

, Socorrê-la É galgar a ebúrnea escadaria
dêsse fraterno amor, que hão de buscar um dia,
se um dia te alcancar algum revês da sorte ...

,
,

-

Enobrece, portanto, êsse ouro vil que guardas,
fazendo-o penetrar nos antros, naS"'mansardas
onde 'a miséria espalha o desalento e a morte!

NL4NOEL SOBRINHO

ANIVERSA'RIOS: FAZEM ANOS, HOJE:

CÉL. TROGILIO MELLO

Paula;

mos;

Transcorre hoje o ani-

versário -

natalício do nos

so conterrâneo sr. CéI. Tro

gilio Mello, da Reserva Re

munerada da nossa tradi-

Praun;

cional Polícia Militar e a

tualmente nas elevadas

funções de' Delegado da

Ordem Política e Social.
O ESTADO ,cOl�primen

ta-o com vetos de felicida

des.
,

F
/'

VVA. RAQUEL RAMOS
-DA SILVA.

"

gares, fi veneranda aniver

sariante, terá oportunidade
de se ver -cercada de ca

rinlf)sas manifestações de

simpatia por tão s�gnifica-
,

I

tiva efeméride, com o re-

ceber felicitações da socie

dade catarinense e de sen�

til' a ,simpatia de quantos a

admiram e respeitam.
O ESTADO, prazeirosa

mente" apresenta a exma,

sra. d. Raquel Ramos da

Silva as su�s mais since
ras e respeitosas homena

gens, com os votos de pe

renes felicidades.

3

RITZ A PARTIR DE 6a FEIRA ESPR·
CULAR MUSICAL DA METRO

cional atualmente servindo
na Capital Federal;
Menino Ivo, filho do sr.

Rodolfo Silveira.

São Paulo e Minas Gerais;
1. Ponha o açucar e a - em 1726, em Lisbôa,

agua numa panela grande, faleceu Sebastião' de Cas

sobre fogo moderado, até
I
tro Caldas, que foi Gover

que o' açucar ,se dissolva I n�âOl� Cap�tão-general do
(mexa de vez em quando). RlO de Janeiro e de Per-

Depois sem' mexer, deixe nambuco;
-

'

,

-Sta.fNorma Silva Ra-
cozinhar até ferver, deve -em 1808, continuando

�erver por 5 minutos viagem para o Rio de Ja-
Sta. Maria, Thereza

'
" , '

2.'Tire do fôgo. Deixe ,es- neiro, partiram da Bahia a

Criar uns 5 minutos. Junte Rainha D. Maria I e o
- Menina Regina Glória,

O suco da laranja de Iímã Príncipe Regente D. João,
[ilha do sr. Adalberto A.

o

Misture bem e, coloque na depois D. João VI, a bordo
Ataíde; ,

bandeja do refrigerador; da frota portuguesa que ali
-Sta. Jacira Maria de

3. De meia em meia ho- chegara no dia 22;
ra bate o sorvete com uma --em 1826, a esquadra

- Sta. Marilia Boiteux colher ou com batedor, elé- 1l'gentina do Almirante

Piazza, dileta (e encantado- trico ou manual, até que Brown atacou a Colonia do

ra filhinha do sr. Luiz Boi- congele. Sacramento, defendida -pe

teux Piazza; ·4 . .Quando' congelar, po- lo General Ma�oel Jorge
- Sra. Hílda Luz, espo- 'lha a seta do ,refrigerador R'o'drig{.{es,:;;,_mais tarde, .,Ba-

d Ed d L g'
" '

1" dei
. '['50 de 'faquari-;-'-

.

1':n::' da �:�t� S.A�;' e-I ;1�101::�'ma
'

,

e, "" _

plaIS
>._ em l8'83; o Coronel

--'- Sra' Nedda'Nabuco de �5. Enfeite cad� taça-. -de M��oer.Pinto de Lemos,
Freitas Lima, esposa do sorvete com raminhos de "'vrée-p-f��iâente da Provin-

A data de hoje marca a
•

' ,

d
'

�- C
do aniver�&rió natalício" da'

sr, C�pitão, Edis�n Mac�a�-,_ �ort�lj."W,��e.i���_"�:-,, �i"a_ ,�l!.��, 'a-,�arin� em_
do Lima, do Exercito Na- leen Dunning) �(APLAÀ_�" exerê.�cw,,,,co�-dou todas

exma. snra. Raquel Ramos '" ./

,
'-é"', r,,, 1s autií�i(lãêt�� _p_�i'a rece-

da Silva, viúva do saudoso -"".� e' f»-----

--"-,�'�: ,

• pc:iqnar�m" no' cita i!lle<;üato,conterrâneo sr. .Desembar- '

, ' ,

'�o nQvo Piê_sidente:Dl'. Teo
gador Pedro Silva, e' geni- C O N V I T Q

-

dureto
-

tora dQ sr. dr. Aderbal Ra- _/, i,
, J� Carlos de' Faria

I
' Souto;

mos da Silva, Diretor-pre- BODAS DE PRATA, - em 1891; o Congresso
sidente do Carlos Hoepecke Nacional elegeu Presidente
S. A. . Oscar Von Trompowski e Zélia Mellins Trompows- .da República o Marechal
Dama de méritos invul- '(1, convidam os parentes ,e pessôas .amigas para assisti- '

,

d 'I d Deodoro da Fonseca éorb
'em a missa em �ção e graças pe o transcurso, e suas,
Bodas de Prata, no próximo dia 28 do corrente, às 8, 129 votos" figurando em

horas, na Igreja de São Sebastião (Práia de Fóra).

-0---:-

Experimente boje
SORVETE DE LARANJA

INGREDI�NTES:

2 xícaras' de acucar
;'

.:I
• /"

4 xícaras de água
1 vidro de suco de la

ranja (concentrado)
,

1/4 de xícara' de suco de

limão

MANEIRA DE FAZ�R

/'

Agradecimento
A família de CARLOS ALBERTO LUZ MEYER

26 DE FEVEREIRO

A- data de hoje recorda

nos que:
,- Em 1634, surgiu dian

te da Paraíba a esquadra
holandesa der Lichthardt, I
com tropas de desembar

que comandadas por von

Schtoppe;
- em '1676, faleceu em

Lisbôa o escritor carioca IIDiogo Gomes Carneiro, que
foi cronista-mór dos Esta- I

dos do Brasil;
- em 1717, por patente

régia, foi nomeado D. Pe-,

dro de Almeida Conde de

Assumar, para o cargo de
Gover-nador da Capital de

segundo lugar o Dr. Pru-

telegr'a- Dr.. Prudente de Morais,
e ainda Coronel P'

.

G 1lraglpe, ,enera
Cemité,i' Almeida Éarreto e. outros

mais;
- em 1903, em Floria-,

nópolis, ,fol distrib,ui<!o o

primeiro número do orgão
de propaganda, anti-cleri-

dénte José de Morais com

97, votos; para Vice-presi
dente o Marechal Floriano
Peixoto' com 153 votos,
sendo votadps os Almiran
te' Eduardo Wandewkolk

'xpressa gratidão a todos qu1mtos enviaram

'las, fonogrmnas, caàões e flôres, de pezames,
,os que acompanharam os réstos mortais até o

io de Itacorobí.

Participação
MENINA HELOISA DA

SILVA HOESCHL

1 "V' d d " J'Antônio Setubal e Senhora participam' a seus pa-
ca er a e. a no _ano

rentes e conhecidos o nascimento de seu filhinho que.1 anterior havia circul�do "A
receberá na pia batismal o nome de LUIZ CARLOS" Verdade" sendo um dos
ocorrido na Maternidade "Dr, Carlos Corrêia". I

redatores 'õ':Padre Manfre-
Data 9-2�54.

O venturoso lar do sr.,eles. Arno ,Pedro Hoeschl e
....;.-----

sua exma. �sj)osa _do Hilda
da Silva Hoeschl, engala
nou-se festivamente, nesta

" .

data, para comemorar con-

dignamente o aniversarIo

natalício da galante e inte

ligente Heloisa, filhinha do

distinto casal.
Contando com um vasto

citculo de amizade nesta

capital, a _ graciosa aniver

sariante o· reunirá, na' resi
derreia., de seus genitores,
para uma festinha em fi.

qual será servida lauta
mesa de finos doces e gua-'

--- "

ranás.
O ESTADO apresenta fe

licitações a galante aniver
,

sariante,' extensivas a0:

oign'bif gen'1tcires.

Fabr·lca�'·de Uasso',.ur'a 'I �Atenção '�,
, '.' ',' ,

"

.,

"

..
' ,I Casa de família, aluga-se

Vende-se compelta com, prendizagem. Industrl� lu-" quarto com café pela ma-

capacidade para 120 dzs. crosíssima. ' I h- C Ih' M, .

'

F I T' Ih' n a a rua onse eIra a-
dianas, por 30.000,'00. a- ratar a rua Canse e11'O

lricação manual. F.acil a- Mafra, 46 -: Fpolis.
' fra I". 93

do Leite;
André Nilo Tadasco

Serão realizados por 'ê's� ria, a seu critério e sob'

te Clube, em sua séde ,so- responsabilidade de um Só-

eial, nos dias 28 de Feve- cio quites, expedir convi- '�� y \
'

reiro, domingo, 1° de Mar- tes ao preço de: 'I, ,-,S\��V\",,�'S
ço, segunda-feira, dois gran-} Ingressos individual:

IIdes Bailes de Carnaval, c-s 100,00 I .. I" ,8
com Início ás 22 horas.-, Ingressos Ja1l1iliar: ....

, Dia 2 de Março, terça- Cr$ 200,00
feira, Vesperal Infantil, das

.
Os ingressos darão

16 ás 20 horas. reito apenas a um baile.

,
O preço das,mesas para Os referidos convites de- ros dois Bailes, será de Cr$ verão ser adquiridos junto

200,00 (duzentos eruzei- à Tesouraria do Clube, até

ros), de acôrdo com a plân- ás 18 horas do dia da rea

ta exposta no SALÃO'RE- lízação de cada Baile.
COiU). AVISO: Será rigorosa-
CONVITES -Os 'seoho- "mente proibida a entrada

res s6cios não poderão l�
,

lo�rsócios que .n'ão estive- OI' lentes RAY -IAN 50 de toncu

var e9} SUi;l.companhia .P��- �'errt. �ljitE!� f,,(�,PL� r�s2Jl_t:a: -

.� d,adjl_ cJora�para UIO �onltant.,

"sôas' estranhas às suasHa-' "-�ia; "tité·'f):mês; de Feverei-,' ,

' c_--
'1'

AI l.gltlmO'. ,tóim Cí marca d.
'11i ias. 1'0, inclusive.

garanlla fi2 gravada na margem.O Clube não expedirá ,NOTA: Haverá onibus

ionvites, sob qualquer' pre- após os Bailes.

A ,professora ALBERTI- a agressão contra a sede do
"AI' " 1 t dNA Jaz saber às interessa-
/ wnza' a e emen os e

das nas aulas de Ballet,que _tendência comunista que

as m�trículas devem ser fei- procuravam provocar um

tas n6s dias 20, 22 e 23 dêste desvio da linha política do

grupo que apoia o general
Peron e seu programa de

pacificação política".

'I
O comunicado acrescenta'

que, a destruição de bustos
do general e de E�ita Pe-
1'on na sede do "Alianza"

põe à tona a ideologia dos

Coqueiros Praia Clube'
I
I

REGULAMENTO 'PARA nesta Capital. No entanto,
O CARNAVAL DE 1954 para as que tiverem .em

trânsito, poderá a Direto-

"ex to, as pessôas residentes I A DIRETORIA

suntos de seu interesse, o:

cidadãos abaixo:
H;;miltón ,Ramos.
]"IHo Artur Alves.
João José Cardoso.

Cabelos sedosos, 5"lhanle.

Gratifica-se,
"�AVISOA' pessQa gue _fntregal ?

.

José Lupercio Lo�es, resi

dente á rua General Bitte'1-

court n . .!77, os ÓCulos len

tes de gráu, verdes C:rei·

bam que foram rerdido�
entre as ruas ArCsta Bit

tencourt e Jose Jacques:
nesta Capital.
Fpolis.; -14-2-954

mês, das 9 às 12 horas e das

'15 à� 18 horas. Praça 15 de
Novembro n. 8.

AVENT,URAS- 00 ZE�MUTRETA ....

I

di
I

i-

I

Libélula· tem olhos e"amel
e salientes; brilhante. como

botõas de vidro, compoltol
d. 10 a 20 mil facetGI

[ustcpc stcs,

No ielno animai hó multai olhol

.atranhos, que nOo s. comparam,

porém, com os olhos humanal,

cuja delicadeza exige exam••

periódicos, Se v, nec.nlta à.

óculos, consulte o oculista .Obr.

Prgc_ur.-as nos coses de ótica

d. lua clduds.

Facricadal no IrQ.1I por

BAUSCH & LOMB

Destruíram
os bustos de-\Peru D e Evita '

BUENOS AIRES, 24 (V.
t ',ip...) - Em face dos inci

lentes, durante os quais
várias pessoas ficaram "fe-
ridas a tiros de

ontem, na sede
político "Alianza

revólver,
do grupo
Liberta-

clora Nacionalista", a dire-
\

ção dêsse grupo' publicou
um c,omunicado "atribuindo

dgr€SSOres.

-----------

Ponto Comerciai
Aluga-se ótima Sala pró-

pria para Loja com 5 por
tas de frente no ponto do
ônibus - ESTREITO.
T,ratar com o Sr. Carlos

da Silveira.
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OSE?Q º--_OA D,_O_ ga

Graças ao empenho e

cornpreensâo da diretoria

do Avaí, o públiob aficiona-
I

do do foot-ball vem assis-

tindo a bons espetáculos.. I
Hoje, à noite, o estádio da

rua Bocaiuva servira de

palco para um cotejo inter- I

municipal. que terá caracte

rísticas sensacionais, pro-
,

metendo levar uma multi- dro de Gerson deu 'um ates

dão de tor�edores á'o campo I tatdo indiscutível de sua

da Praia de Fora. I grande pujança, ao lévar a

Vão jogar à luz dos refle- ,

tores, 'logo mais, os pOdero-11
,,-

sos conjuntos do Imbituba

Atlético Clube e do Avaí, IA peleja entre o" super

tri-campeão e o quadro im

bitubense que é o "benja
min" da Divisão de Profis-]
sionais da Capital vem em-

I

polgando os florianopolíta
nos,' por razões muito jus
tas. 'Todos que' ver no, qua
dro visitante :o;

os
' resultad�s

do trabalho do "coach" uru-:
'

..,', ....

guaio ':Félix· Magno,
-

cuja
competência em matéria de

formar autênticos campeões
é sobejamente conhecida de

todos, os catarinenses. Ain

da domingo último o gua-

uma pena. O Avaí emprega- o categorizado "Leão do' desentendeu-se com o árbí- de vê-lo e aplaudi-lo por
rá o máximo para derrubar

I

�ul" que� se e�cóntra e� J tI'O Manoel ,Touri?ho, no "que classe e fibra ele ain

I 'ponto de bala .e com mUI- ��lcontro do AV!,H com o da tem de sobra. Vamos,

I
ta vontade �e b}sar a faça- v, arlos R�naux, sendo ex-l Saul ! Mostre que o futebol

•

nha de domingo passado. oulso da cancha. �egundo I c:tá
no sangue, e que você

� OS VISITANTES consta, Saul ao deixar O"EO o abandonara quando lhe

, Não sabemos como forma- gramado teria declarado, faltarem as forças!
�'3 o Im�ituba para o match visivelmente exaltado como Atuando 'Saul, 6 quadro
de hoje. Várias aquisições -:.stava, que não mais atua- avaiano provavelmente, 'se
foram feitas no Rio e Pôrto ria em partidas de futebo1. rá o seguinte: 'Brognolí,
Alegre pelo clube do dr. Será que Saul abandonou Quido e Danda; Waldir,
Gilberto Brandão Soledade, !nêsmo o futebol onde tan- Bráulio e Valério; Duarte
como Cabano, .Euzébio, Wal las glórias obteve, a ponto ou Wallace; Amorim, Bo
dir e Beck. E' bem prová- 'Je ser considerado o mais Ião, Saul e Lisbôa ou Ma

,
vel que Félix Magno, dian-I completo

extrema catari- nara.

I te. do suqe:so do último do- nense .de to�os os tempos? Valério não pertence ao'

I mmgo faça entrar no gra- Todavia nao acreditamos /\ vaí. Continua porém em

mado o mesmo esquadrão I que �aul proceda desta for- prestado pelo Paula Ramos, .

que goleou o Avaí, ou seja ma. Dentro em breve, tal- sem clube, pára os amísto
Miltinho, Gerson e Beck; vez hoje, teremos o ensejo

I
sos do Avaí.

Ezio, Geraldo e Marcos;
Harley, Xuxú, Cabano, Wal
dir e Landinho.

Imbituba e Avai com suas formações prepara
das para o noturno de hoje no estádio

da rua Bocaiuva - Reina intensa

expectaiva na cidade pelo ele
trizante choque - O prová-
vel quadro visitante -

Saul, o problema do
Avaí

melhor sôbre o seu mesmo

adversário' 4e hoje, pela
surpreendente contagem de l9 x 3.

,

Ainda não sabemos como
'

() Avaí apôs dois sucessos

frente ao Olaria e Carlos
Renaux foi tropeçar -lá fo
ra por Um escore nada' con

dizente com a sua qualida
de de campeão da cidade.

IOs
.

avaianos alegam que
foi falta de sorte, que a C011-

I

tagem não exprime de'

for-I'ma o que foi o prélío.
E, assim, Ceceu Gomes'

resolveu pedir "revanche".
para esta noite, 110 que con;
cordaram os dirigentes do
fmbituba.

'

Será um dos embates
mais, emocionantes de todos Marco,

I os tempos. Perdê-lo seria!
I

o C. N. 'D. E OS SERVIDORES PUBLICOSGeraldo, ex-defensor do
I

Figueirense e do Bocaiuva,I

I adaptou-se perfeitamente ao

I sistema de Félix M�gno e

vem impressionando de jo
go para jogo, devendo oons

(tituir-se d�nt:ro em breve
,

-

., num dos' centro-médios

médw imbitu- mais completos do Estado e

bense __

I talvez do sul do país.

R�O, 25 (V. A) - Ex- gal, serão encaminhados <Ji-,
1 ".1.d o C.N.D, circular in- retamente aos Ministérios,
formando às Confederaçôes governos estaduais, Prefei
Ligar, e Clubes, que sômen

t� fará a requisição de ser

vídores público-; para inte
grar delegações esportivas,
quando for observada a an-

I t<;("�dE'ncia legal de trinta

I�:O) dias. Os pedidos quo

luras 'ou autarquias, sem c

caráter de requisição cons

tante .do art. 29. do
"

decre "

to-lei n. 3.199, ficando naGuida, zagueiro
-, .

avaiano dependencia do pronuncia
rrento dos respectivos ór-f

SAUL, O PROBLEMA DO
-

,j aâo cbservarerr, c: prazo le-
AVAÍ

-�._-

LONGO PRAZO SEM JUROS

.
.

•••� *••••••••PPi'iSlV���to�B�g:r?v�3tERRO- , ui'.UCB\l!tS.::'E'R VA NU'O
"�,I:: c- .', ,

.'� i"';f�'�>;'
.'

.'0 _c��;�,�Z':l ZL' Í)C'M NG
! '" 01 q�adro ':azurra"; sem

Joinvile, 25 (E.} - () Paranâ, nas ex;!_gírá que se. ��>', � ";",.,,, w:""'�, ,,�, ".� O" :/,,:.au, .nao aC�fta m,es�o. p
Ferrovláfío ]i'Ç�bol Clube, 12�s:ne um contrato, no qual ;,

- �§if. \, ,"�, r': [,,'" �,' r :

-

'r' veterano atacante foi o,
-

d C ,., l' 1
' 1 '�; 'O;'TQl).laZ Mazzolii,-'�.,Gazeta Esportíva, pediu à grande ausente -de domín-carnpeao o entenário ag

,

0', JpU ara que, pe as' mes-
PorHlJt:I11=,sa, 1?:x;plicações da '�ua derrota frente ao Arse-

Paraná, tel�grafou ao Ca- '1'as condições se apresen- nal pêlp, sçq��1:de 7 x 1, t�dQ obtido a seguinte resposta:
go em Imbituba. O "mig

xias aceitando o
-

convit,� ta;'á ao público esportivo dp. Tomái Mazzôi'Ú; Mar ,Gr-ti"ss.Çl; Laguna; Sta. Catarina; non:' player, como se sabe,
n��ra uma exibicâo em nos- Clritiba. Braztl; ,M,ál)i;l.i:1>,:Etz:_Bl râpidamente; Com juiz inglês não

:;:< cidade, na n;ite de qua�: I 'Portanto, se _0- Ferrov-iá,- dá as�.;.-:�k)l�u�u�S� '. ,:�,
. ,

�:l-fÜla, _dia 3 de �arço .. O I
ric levar o Caxias a Curiti-

;.
..

,"�, ..
* *.', *

,e!�quadl"�o da Estrada de ,ba nas, mesmas b<1ses da

Ferro pede 20.000,00, livres, I p' c:pôsta que fon:1Ulou ao

por uma apresentação. Po-
I

,�: "li1io alvi-negl'o, teremos

li,�}l10S; antecipar gue Ca�'1 (':n �oinvile 110 di.l 3 <Iii!
. ,

xlas est� dispos!{). a aceitar mórço (j pelotão campeão
a rll'opÓsta do campeão -d� do Paraná.

-
'

Jérrenos 'na Vila Florida
(Estreítc)

TRANSFORMAÇÃO DO CAMrEONATO �

BRASILEIRO DE FUTEBOL EM TORNEIO
EXTRA

- A Gazeta Esportiva, fêz um alarde tre�endo
diante da vitória da Portuguesa 'sôbi'e o Watford� Acon
tece que Watford e minglês, quer dizer FERIQAS

-�.' COM FINANCIAMENTO A�--- MAGNIFICOS LOTES,

l\1INAS 7 x GOlAS 1

"Em Belo Horizonte no
- Oportur:idade especial p<lra aquisição, com grande'

E t' d' d I d d;;' faci:lidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
s a 10 o n epen enCla, Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.

çrosseguem, domingo �lti"l Priviligiada localização; nas PROXIMIDADES DO 'ES-
1ll0, o Campeonato Brasilei-,

TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
. • 1"0 de Futebol, sendo nova- imediata.

.

-

'

- Diz a, mesma Gazeta, que o Watfor,d n,_unca per-i.
"

.

deu jogos internacionais; também pudera; se nunca jo-
mente vencedores os

mon'·1 OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
gou com teams de fora, como é que iria perder? . .

nhêses, pela elástica cou- NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA-

I . * ':' * -.

' I tagem de 7 x 1
..
Batidos no- GENS,

�

- ,vamente os gOIanos forahl "

I '

I' c;f.,'sclassificados do certam�,' Peça hoje mesmo infurmações a
- O jornalista esportivo do Correio do Povo depois _

do' Maz:lOni, é o mais bairrista do muqdo; mas o títulõ fjcando os mineiros classi- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA-SUL BRASILEIRA
da crônica dojôgo entre as equipes do Internacional e Í;cados para as semi-finais
S. Paulo, é o seguinte: "Não precisou empregar-se à coni os glluchos, cariocas e

fundo o Internacional para ganhªr o S. Paulo"; Daí ti-. f;:.111listas.
ra-se, a conclusão de que o team gaúcho deu um banho
que séÍ'viu para o ano inteiro .. õ

Rio, 25 (V . .A.) - Ficou :,r.;n a realização do Cam

definitivamente mantido o r€'(1!lato Brasileiro nas pro

ndial'Pento das semi-finais P }lj;:nidades da Taça do Mun

fin'ais .do Campeonato Bta.. .lo: Não devem coindir os

silei1'0 de Futebol para mar doi:;: certamente e isto po

ço de 1955. Reunida, ontem, l:elá perfeitaltle,�te- ser evi
tado.

LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São.) Jorge, Sala 4 -, Fone: 2-1-9-2.

-

'

Internacional 2 x São I
Paulo 1

IQuarenta é oito horas

c,pós o match com os alvi-
'.Alendendo às j1.stas pon- ZEZÉ MOREIRA FALA SOBRE OS negros em que foram bati- Cm'so c01Tespondente aos' Grupos Escola,res
i1"l'açõeS das federações es- ��s por 4 � 2, os cracks Ado I . ,P:-epara alunos para os exames de admissão aos

taduais, resolveu:a direto- PARAGUAIOS Sao Paulo atuaram em Por_ ' GmaslOS. . .

ria_ da C. B., D., conforme Santiago do Cbile, 24

(U'I
J,retudo com muita "garra". to Alegre, sendo derrotados

Professora dos 1° e "20 anos - Sra. Alaíde Sardá

,�,,'1�,ecI'pamos, q'u'� a Co'nfe,-, P.) - Zez.é M.ot'e11'a, técni- .!:\�pso que _o encontro com pI' t d I t
Amorim.

-

�
-
e o conJun o o n erna- Professora Idos 3°, 4° anos.e Çurso Médio - Sra.

deração custeará ,a.s 'despe- cq no selecionado brasHeil'o o Brasil será uma boa par- eional, tetra-campeão gau- Ma.ria Madalena de Moura Ferro.
sas de transporte e estadiÇ)' de. futebol, de�larou o se- tida e que amb;)" são rivais cho pela contagem de 2xl. A matrícula acha-se aberta, do dia 10 de �evereiro
,da:; tlelegações ,do "Torneio gUJl.te a respeIt') da, sele-

I
qae se equivalem". em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Maridho, 34,

Ceul'eiÍse, eon'trária ao Tor- de Juvenis João. Lira Fi- ção paraguaia. qU2 dérro-I Mais' adiante Ztzé Morei-I todos os dias úteis.

t Ch'l "N d
Início das·aulas. Dia 4 de março ..

neió. Assim sendo, Ceará. lho", Com a reforma (.10 ,')l! o I e: ::a r:crescentou: ós ese- Telefone _ 3.737-,
Rio Grande do Sul, Minas, RLgt'lamento Financeiro, :ja�110s um encontro com os Botafogo 4 X São
Dj"tlito Federal e São Pa'1 C'!l1[-resta a C. B: D. �9 ce",:, �.'O quadro é,forte, jovem, ré'toguaios para tirar algu- Paulo 2,

tanw a sua escassa signifi- d))iôo, v.olunta�·ioso e so': }'Y1",S dúvidas". M '
· ·

f�:ição, pois I}ada 111enos dê
.

/ /- En( volta Redonda de-l oveis a
seis Estados ter10 oportuni- _

frontaram-se domingo os I P�r motivo de tram:.{erência de domicilio, vende-se
c:i;]ee para lançar no cená- VITORIA DO CORINTHIANS I conjuntos do Botafogo, do o segumte: - Um grupo estofado, c0l_l1 mesa de centro

!�,'O do futebolpwsileiro no- Lima, 24 (U. P.) -:- O thians forám marcados pOl' :Rio e do São Paulo, cam-
de embui_a e um tapete; uma sala de Jantar com 10 pe_:-

_ .. ças e um tapete; um quaíto de casal; um quarto de sol-
ves valores, )répai'ando-os COJ!nthians do Brasil, ve1- Paulo no 14° n'ir:uto e' _por pea� paulIsta e vencedor teiro completo, e outro� .móveis avulsos. Também, uma

U'U acêrto defin:ti,:,o no ca .. para um futuro pl'óxiino. Cl"U o combinado municipal . por duas vezes ido Flamen- Excelenb geladeira de q pés, com poucos mêses de uso;Luizinho, 110 84° mfuuto d dlfn('ário, de' mOG� a evitar Disputarão o Torneio, ca- l-�l"JanO põr do:s a um. No
.

, go, campeão carioca. 0$ bO-1 lIma enceradeira em esta o e nova; um �aparêfho de

c! IVl,Ues. d.e inte:es,se,s'. con-I) ü('('!:fS, paulistas, ,lllineiros, ·prim,e�ro �empG, o "scor.�!·'
O "goal" peruano foi

mar-I' tafoguenses a.lardeando., C.I
..

a

..

s
T(,dio

p.
HILCO d� 7 v;iiv�las; uma biciêleta MONARK

..._ ° .

.

. .

. arco �8, f'm perfeIto estadO; um fogareiro de duas bôca3.
ltú éi ?itas e c0l1:.trangnnen- par�naense. ftumm.en;;e· e" �ra de,l a O, 'pu J��,os .eorm� cadc por Drago no - 70 ,mI- ..se e fIbra Impuseram�s€ ,aos Vê!' 'e t,,,,,! 81' à Ave:úda 'Rio Branco li, 98 'das 'lO à«

como o� 'que determina-' C'élpixabas.. .' ',' 'T .(;)'s gols dô",C:orin- .r'..lfo. 'c )'1andeirantes por 4 x 2.' ,';", 12,30 ho".'l", ou da� 17 à3 18,30 horas.
'

,Curso (�ãoà tHde, com a presença do

f:1". Castelo Branco, presi.
c�ente do C. T. de Futebol.
a c1iretoria da C. B. D., apre
cümdo a sugestão feita par.1

a transformação do campeo

O' técnico ,chileno Tirado, apesar de ter tü'ado

CUSTEARÁ A C. B. D. AS os indisciplinados do team� recebS;u uma tirada d�s pa-·
raguaios que o deixou. e:r-tü'ado '" , Diretora: Professora M�RIA MADALENA

MOURA FERRO
DESPESAS

nato num Torneio Extra, --
, COl:" a qual concordaria, se'

[.:.'�im desejassem, todas as

Ft'cluações interessadas -

1 e.'olveu.,- manter a decisão

on1e�'jor, tendo em vista a

-l1';�ll;.festação da ,.

Federação

lo disputarão em março de
J 955 as sei:ni-finais e finais
-iI) Campeonato Bra�ileiro.

venda
l':é!1.11ralmente, em outra

oport�nidade o Cons. Téc
nico de FutehOl cuidará d�

DE
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Cl",.,�: 12 de
.:Asosto I

REGl;LAMEN-fô PARÁ �L\.S J ES±AS CARNAVA. ILESCAS DE 1954 -:
....
��<: ,�:::O' � ...

;';'
Levámos' ao cpnhecimento dos srs. s'ócios e exmas, .

famílias que tes ano, a grandes' BAILHÕES DE CAR- I
NAVAL e' uma,' VESPERAL 'INFANTIL. '

Os bailes serão realizados nos dias 27, 28 e 2 .:

O Díretor Geral do Pessoal da Aeronáutica, faz I De�e, saber analisar, aprovar e modificar um plano .

'

� .,' � .

saber aos ü{teressados na incorporação de Terceiros. Sar- ! de vôo: .'
A VESPERAL INFANTIL no dia 1°, das 16 ás 20 As 5 fi 8hs.

gentes Voluntários Especiais.na Fôrça Aérea Brasileira, I Deve saber transmitir e receber sinais "Morse", horas. '

'

,
.

de que 'trata o Aviso n. 70, de 25 de novembro de 1952, �com uma vs locídade míúima de 10 palavras por minuto, Tambem é muito importante 'observar que 'em caso
Van JOHNSO� -- June .-

alterado pelo número 7/GM3, de 28 de janeiro de 1954
I

sem êrro, durante três períodos de dois minutos com in- algum será permitido aos srs. sócios levarem em suas ALYSON _ Glória de

do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, que: tervalo de três minutos. ,
companhias, pescas que não façam parte de suas famílias.

.

. HAVEM em

1. Somente poderá se çondidatar aquele que sa- Deve conhecer os procedimentos do Alerta de Ser-
•

.;- I DUAS GAROTAS E UM

tisíazer as seguintes condiç�es: .
. v�ço de Busca e Salv:lme�to, Regulam!üos, Notí;ias Téc- - Q,:er -para ?S bailes ou vesperal infantil, não. se�ão . MARUJO

a) ser reservlsta de v" ou Ba categoria de uma das nicas e Normas do Serviço de Controle. d_,? Trafego em fornecidos convites, podendo, entretanto, os srs. SÓClOS,
.

Fôrças Armadas e não ter atingido, na reserva, gradua, vigor. ' quites ,c�m a Tesouraria, solicitar da Diretoria, para pes-
No programa:

ção superior a de terceiro sargento; \ Deve saber fazer leitura de Cartas A;eronáuticas e soas ou famílias de suas relações; em transito ou passeio Cinelandia Jornal. Nac,

b) possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de de Aproximação por, Instrumentos, bem éomo -a leitura n:sfa Capital ingressos que o juizo da Diretoria, pode- Preços: 7,60 _ 3,�0

idade, por ocasião da entrada, do requerimento; de instrumentos indicados: ajuste de altímetro (QNH), r'ao ser fornecidos da seguinte maneira:
.

.

.

T •

_

,._dvre.

c) possuir licença competente da Circunscriçao ou ajuste a zero (QFE) direção de velocidade do vento e

} Capitania a que estiver vinculado, quando não fôr reser- temperatura. .'

vista da F. A. B.; OBSERVADOR' METEOROLÓGICO _ Q.AT.MT.)
d) não houver, cometido ato que desabone sua con- Deve .saber :

escrever com desembarace. ,

duta, o que deverá ser comprovado mediante Fôlha Cor- Deve conhecer elementos de meteor'ologi�, e estar Ingresso individual, adulto' _ Cr$ 500,00.

rida passada por autotridade competente. familiarizado com instrumentos meteorológicos' e seus Ingresso ind.ividual, m�nor "": Cr$ 200,00. -

I
As 8hs.

2. Os candidatos residentes em' qualquer parte do acessórios. .,' f
_'

-

.

em Allan LANE em

Terrrtório Nacional devem reque;-erjncorpóraç.ão ao D,i- I ,})_êve estar .h�Qifitado �. realizar o�s�rvaçõe� ',de' su- E�tes ingress�s. dão d�r�it�s a todas as f:s�a.s, e

SÓI
TERRIVEL ARMADILHA,

re10J' Geral do Pessoal d� Aeronáutíea, observando o Se-

I per:
icre e aerológicas,

A
�,etn; COlP.Ó ;l c�dlf.icar e decodifi-. ll�?de:ao ser fornecidos-até, as 18 �oras", no _çha:dil rea- 2°) Continuação do seria-

'

b1.u:1íe:
.

' '" cal',mensagens; de acôrdo com os códigos meteorológi- hz�çao da� rnesmas, s�ndo. terminantemente" negado d . O P'ORTO FANTAS

a) Para os residentes no Distrito Federal: I cos in!,ernacionais. ." . apóssaquela hora..
.,

.

I
o.

.

,-

_ da especialidade de escreventes (Q. EA. ES) de- , ", ESCREVENTE _' (Q.EA.ES.): i '

.

;,.

.,!,
MA 15° _eps. ,-

vem dar entrada em seus requerimentos na Diretoria do Déve saber escrever com .de:sembal'aco e correcão. " 'l\ Diretoria, na certeza de que nãe -só será �tendi-
,

3°) Continuação do se-

Pessoal, sito à Avenida Marechal Câmara n. 233, 3° an-

,I
"Deve possuir noções dos �er,:ic.Jos deJ escritório." da, comQ)ambem coadiuvada pelos srs. sócios, pede a

I dado FLASH GORDON

dar. ' Deve saber escrever' a maquma com cadência mí- todos o inteiro e fiel cumprimento da presente-disposição, 7/8
_ das especialidades de radiotelegrafista de terra nima de 200 palavras por minuto, -, OBSERVAÇÕES _ Não será admitida a entl��da'·· eps.

(Q.RT. TE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) -o observa- I . Deve ter bôa grafia.
- de nenhum sócio em qualquer condicão, sem a apresen-

No programa:

dor netecrológico (Q,AT.MT.) devem dar entrada em I Devê saber redigir. cartas e d0cu�ei:ltos comuns. tação da respectiva CARTEIRA SOCIAL. O Esporte na Tela. Nac.

seus re.querime�tos·na Dú'�toria de Rotas Aéreas, sita I .

Deve sabel� f.á�er- a conservação e a 1�n1peza das má- Preços: 6,20;...._ 3,50

a Avenida Presidente Agustm Justo (Calabouço). _ quinas de escritório. ,
"

Em obediência às recomendações do -DEPARTA- Imp. até 14 anos:

b)' Para' os residentes fora do Distrito Federal: . Maiores informações poderão ser obtidas na Seceão lVIENTO ESTADUAL DE SAUDE e da SECRETARIA

-os candidatos, qual(�l�er que. seja a especialida��, I d.e Informações do Destacamento de Base Aérea dje ]<�lo- .DE SEGURANÇA PUBLICA, quanto ao uSQ. de lanca- .

devem dar entrada em seus requenmentos nos Quartels

ll'lanoPol!s.
.

- " .� 'perfume como ENTORPECENTE� em . �heirà:r seu' con-
Generais de Zonas Aéreas, porém, aqueles que morarem feudo, apelamos para os presados .cçnsócíos \'10 sentido I

em cidades onde não haja Quartel General, poderão fa- .-----------'.

--,
-----

..

-::------.-:- de �vitar essa prática imprudente' para. a s�úde e ):on-

zê-lo numa das unidades da ]<".A:B. mais proximas de SLHLI
.

h
denável para à decência que deve reinar -nos salões-do"

::,:�tt:��:�:�:m'"to, devem ser anexado, o, w-I �Ilf.fiI.i'Irl1llfrt\-
Clube

.

:riIR�ORIA ·

,

a) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão:,
----

"verbo ad verbun" do respectivo certificado- de reservis- 1

ta, cujo original deverá ser' entregue após a incorporação,
quando da aprsentação por êsse motivo;

�""JIb) fôlha corrida passada por autoridade compe- •

tente; • �.'

):� ',. c)' <!.e�lara�ão,?o próprio 'p�nh�, c�l_11 .fÍl:�a reco- "VO �'):
-r recIda, 'de estaÇi0 cívll, bem como se pOSSUl fllhos; -

r..
A ,�A::�,:\

d) licençA competE nte da Circunscriç,ão ou Capita-

�,-';r-i��J!\
nia{tI: qt!e'ê):;�,..i�:inc'Ulfld(1j;�Uafi6�ãoAlÔr,"��ist�cl�, :;1

I . ��':jj; .(�";�"A
.., ,,�;:lf�B !>'lI '. ''''''3' :"" "'", �;\ -:- �;._:' .. (.t'-.\;._ jl_".... :- ':!í ,- -' ,-'_

For�a ;'l"fre,a tas! el-;ra�, " . lo" 'c .

"
" i. -;'J: 'I) A

'4. ',>As provas:parà � séleção dos candidatos da espe�
.

�"r,:"j:;��� MÃf
cialidade do escrevente (Q.EA.ES.), serão realizadas en- ,., f LI'\ \�

tre 15 e 21 de março ,próximo vindouró, nbs locais a se-

,i'em préviamente deSIgnado pelos Diretores de Estabele
cimentos e Comandantes de Zona 'Aérea\e Unidade de

Fôrça,Aérea Brasileira, em que os' candidatos tenham da-.
do @ntrada em Seus requerimentos.

5. Os candidatos da especialidade de escrevente' (A. A t
f'ItII

EA.ES.) devem dar entrada em seus requerimentos até 'e'nçaoo dia 7 de março próxim6. '.
.

-

'

6. Os �etalh.es relativos ao pl�azo de inscrição, data '.
.

-,

.

e lOfal do exame. de �eleçã9, assiT? <:omo, a remes:a das', Precisa-se de uma moça com prática em servicos

pro�as dos candldatos das especlahdadEs de�r.adlOtele- de Contabilidade e Dactilografia; as interessadas quJei_
graflsta de terra (Q.RT.TE), ,=ontrolador de voo (Q.AT. ra1U dirigir-se a ENARCO Santos D' t 15
CV) e observador meteorológico (A.AT.lVIT.), são fi� "umon, .

xadas pela Diretoria de Rotas Aéreas., �...()�o...-<�.

7. Os candidatos aprl'lvados no exame de selecão e
/'

,que satisfazerem as' demais c.andições exi-gidas, ;erão

L·
.

T.·'· (
,

tI' b'

incorporados a Fôrça Aérea Brasileira, como terceiros Il'a n' esargentos voluntários e�peciais, pelo prazo inicial de 3
;

.

) , .

'

(três) anO's, após o que, em época oportuJ}a, serão ma- Itriculé1dos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, a PROGRAMÃ DE FESTAS PARA O M�S DE

fim ,de ingressarem nos quadros da ativa, independente- DE FEVEREIRO DE 1954
_

"

mente de concurso. dê admissão e Sf.;m prejuízo de seus DIA,27 _ Sábado _ Carnâval _ Baile a Fantasia

vencimentos e vantagens.
'

inkio 22 horas.
8. Os terceiros sargentos voluntários eSQ_eciais as- DIA 28 _ Domingo _ Baile a Fantasia Infantil - das

sim incorporados terão os mesmos vencimentos· e van- 16 às 20 horas.

tagen�, bem como os mesmos direitos de seus eoleg_as
'

: Mf!.:S UE MARÇO
da abva, podendo, dessa forma, futuramente, ingressa- DIA 1° - Segunda-feira _ Baile a Fantasia

,

rem no oficialato, após habilitação nos respectivos cur� 22 horas. ,

sos de formação._ \,
\ DIA '2 Terça-feira _ Baile a Fantasia

9. QualqwsI'- outro esclarecimento poder:á ser. ob:.1
"

horas.
tido nos Quartéis Gener.üs. Estabel�cir,�,ntos e Uni-
dades da Fôrça Aérea Brasileira onde tenham dado en-' ,I " Vende-se aprasivel vivenda' situada a Rua Bocaiuva

trada em seus requerimentos. 'iV
'

'd
-

Chevrolel1953 r.. 43, nesta Cid:ilde. Mais informações, ;õm o SenhOl: LOTES PARA

] O. Os c0nheciment?s mí'nimo� que �s candida�os 'en e-se· . Alc'i�iades Dias, rua Alvaro de Carvf,llho, n. 19. 'CONSTRUÇÕESdevem demonstrar possuu' para efelto de mco,rporaçao,
'

.

Vende d'

conforme a especialidade a que se destinarem, são os
Uma bem montada Vl� Chevrolet 1'153, cQm 3.000. _ ,_ '

-se lVersos, preços

d
'.

.

>

1
- d' K '

. .
. ' f' b I "

baixos.

sguintH.: raçarl2 para co 0caçao e . I••s. c.nglll".s alxa

rar.-j .

" . ,

RADIO'l'ELEGRAFISTA (Q RT TE') d' ",.,', 1 1 A
.

. 01.808 ...,.. 011l'I»OI - ftUlZ • tiUauAÍITj
-

A vista ou a prazo.
.

. . vi ros em automovel, cons-, ca, capa az.l c aro, meca-

DR. GUERREf'RO' ..D·A' F'�N'SE'C·A Ver e tratar no loc,aI
Deve saber escrever com desembaraço. ' tl;uções e tarn�ões ·de �esa'l nico, U em'

Deve ter noções de eletricidad� positiva e negativa. c_mu operaria especialisado .. Vendo'
-

-Ih f 'I'
.

• bJlet. .. > • coqueiros com o snr. HEN-

Noções de diferença potenciál. Corrente elétrica. .d,
l' ��� 31111� o·'OOol'.,o

er- ': ita •• ,Oeul.. -'.x u." •• Ollt. pr. RIQUE PIERRI

,Deve transmitir e receber sinais "Morse" a uma ve-
no ramo. '

',ta
Ja�e: I � . ,.<lo 0\1 CluaUl lo" Pr..... .AneriaL .' . ------

locidade mínima de 20 palavras' por minuto, em língua- A tratar com M. C. d� :1':,.. �. ,lIo••r•• Apanl1aaa'ta.
.

'I' V -'..:...
.

.

g,em clara, e 15 palavras por minuto, em grupo de código. S,ilva, a rt!a Durval Melq. Tratar em ltajaí, ao 1a?O c...a1� - Vw.a•• t. Ou. heM. a.
.

envê-I.
CONTROLADOR DE VÔO _ (Q.AT.GV.)· de Souza 36. (Chacara do 1.:10 Cc;rtó,l,'io 'c:(l Registro Ci.

:,'

Deve saber esé'rever com desembaraco.
Vende-se u�a sala de

Deve ter boa expressão orál.'
Es Espanha). . v.'] (l m OI prcpietário.

Deve saber orientar aviõe,s e veículos na área útil
....

e nas visinhanças de um acródrOlno,utilizando, na tôrres
'-----

•

de contrôle".--rádios, bandeiras, sinais lmíünosos e· ou- 'V dtros aparelhoS- adequados: - '. e'n' e -.
' seDeve saber informar .as condições que são necessá�

rias aos pilotos que se aproximem' p'ara ° pouso ou se'

preparam para decolar, ·a fim de realizarein tais mano-

bras ,com segurança.
�

Deve saber orientar os aviões no ar em condições
�> IFR para, sem risco de colisão com outras aeronáves ou

ebst:'lculos, realizarem as manobras de aproximação,
descidas ou subidas. 1

Deve saber .0perar oSlcomandos de sinalizacãó e ilu-I'minação ,do aeródrmuo, o quadro de progressão-'e os ins
';fi .,trumentos desünados ao .Contrôle de Aproximação.

ID'COrpOra�ao de Sargentos'
,

.,,�:

Vol�D.8r,ios ES,peciâis na fôrça Aérea Brasileira
.

- Esclarecimentos aos, interessados

(Q REGULADO'R VIEIRA)
,

A mulher e'fitar' dor••
AUVIA AS CóLICAS UTERh'U!'l

. F..mprega-se com vanta,�m pa.. '

combater ai ,Florel . B..ancaa. CoU
'Cal Uterinai; Menstiuael '. aplil o

. parto. e 'Dores nOI �=V'rio..
.

I podero.o calmante e ReIU1.,.
d()!' por; eioelência. I

fLUXO SEDATINA. It�Ja anã. tlom.
I

provada �ficacia é' receitada pul
médicos ilustrei.

PLUXe) SEDATINA encôotn......0.
toda parte.

início 22

/'

�m _útüuo estado. Pneus As 8,30 hs.

tno�trs;faixa c

ótanca, ·4 por-'�
.

Van�;JOHNSON _ June

tas, rádio original. EqUiPa-I ALLYSON '_ Glória de

do com economisadot "Ru-. HAVEN e!ll

pl�x". Cr$ 180.000,�0. Acei- DUAS GAROTAS E UM

to troca por carro de mE:-
MARUJO

nor valor;
" No programa:

I Rua _: José do Vale Pe� Cinelânaia Jortu1. Nac.

I ['eira ,;/0, próxÍl'!lO ao "Co- Preços: 7,60 -=- 3,50

I
'lueiros Praia Clube". lo:np. até)4 a�os.

;v' d
. �'lm

en e-se As8b.' /
'Um armangem e Bar. 1° Allan LANE (,m

Ótima freguecia bôa casa ANEL DA TRAIÇÁO
,no terreo ao Salão G:r:êmio 2° TERRIVEL _ARMADl-
21 na ,Rua Blu�enau LHA

eJ

Ingresso familiar _ .cr$ 600,00 (casal) e 2 depen ..

dentes menores). .

'--._

CAPILLAC
:'Vende-se

l?ITZ

PARA AQUELE,S QUE

DESEJAM O MAXIMO

Tratar no mesmo.

Motiyo . de doença

f3Lfi)VIA
ESfrel10

EM ,CORTESIA

As Shs,
Tino ROSSI em

SERENATA AS NUVENS
No programa:

1\ tualidades P. tBntida. Nac

Pi'eços: 7,00 _:. '3150
Imp. até 14 anos .

E EflCIENclA

llrgencia.

p.'rec,o.· Cr$"_ 90.000,00.

3°) Final do seriado:
D PORTO FANTASMAL

15 eps.

4°) Conto do Senado
FLASH GORDON

7/8 eps. '

Itajaí.

início

a B�ira Mar
No programa:
Cine Jornal. Nac.

�-------,-- -....,....----'------(

Preço único '3,50
Imp. até 14, anos.

-'-

.
�

.... ..,....AaI "•..( "'. L',••J•• '., , •••'
f"�""'" Ga c..r...._

cva'TIM
u,_..

rw ..........', PROS'.... .'..:__ "",-:--. � ..

jantar �e Imbuia, ,?o� P9U
co uso.

Vêr e tratar a Avenida
Hercílio Luz n. 190

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

cEm-constl�uída, acabamento de luxo, situada à r,ua�
Ferreira Lima, �oin as seguintes peças:

.

Siving, sala de jantar, copa, cozinha !!létrica,
escritório, toilette, _abrigo p"ãra autornóvel, quatro
dormitórios, quarto de banho co�orido, dependências
d� empregada e outras dependências.

Trfltar no 110rl:lrio corílerc,ial -à rlJ.� f'rajan.o., 14
- 1° andar,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,

/

I

•

1'9- iii: 'I�',�
é O ano que maloca o 300 aniversário .da ativi dade comercial em Florianópolis da firma

"

t, r, , .r proprietária .de A MOQELAR, e como início das eomemoraçêes.qaeserão..-

, ;sr :) rffl
. .

.

,

·
- diversas, está sendo realizada

•

I

Co'mi' 'OS seguintes' descontos,:

'1.0 ei .", em maillot� __ shorts __ calções __ eamisas «- calças sport -.-, temosde verão

� ;.

15·-1.... C.í11 todos, os lindíssimos vestidos de algodão, -linh8 e seda. •
_

; r �f.
f" .'

•

�

,
-

no magnifico- estoque de blusas e sáias.de aI godão, organdí, linho, seda, renda.éte,

,
'v

,

20 t em todos os maravilhosos tailleurs de-linho ou Ionite-.

\

,

I

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

I

DE 10 OE ABRIL A 30 DE J1JLHÓ:DE 1� A 30 DE MARÇO: -'

Venda excepcional de 500 conjuntos de col

chões e travesseirosDIVINO com 10<yó de des-.

1
.

R
•

- I /A mais gigantesca venda especial por' preços·,
aproximados do custo nas fábricas DE TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes �o�

.

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA
,DAS .

conto sôbre a tabela ou em" 10 mensalidades

com a entrada inicial de apen�s 5Ó,001·
•

,.1
•

,

\

-.

(
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, _Florianówlis, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 1954
---'---- ,----- ----"

Indicador Profissional
M E D I C OS,' I AD�VOGADOS

MÁRIO, DE �AR.MO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA i
DR. JOSÉ MEDEI- ADl\IINISTRAÇAO

-

CHEREM' i Redação e Oficinas, à rua

CANTIÇAO 1 ' � I W. MUSSI Ro'S VIEIRA
'

Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

I I e - ADVOGADO - Tel. 3022 � ex; Postal, 139
CUNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR AN
-

NIO DIB Caixa Postal 150 - Itajní Diretor: RUBENS A.
A D U L TOS' DOENÇAS MENTAIS unt, TO '

R,AMOS.- Santa Catar ína -

Ex-diretor do Hospital MUSSI _gerente: DOMINGOS F. DE
Colônia Sant'Ana. _ 1\'iÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
Doenças nervosas e men- ClnuoGIA CLíNICA R t- ,n n .

,

e epresentan ,es:

Tratamento moderno da tais. GERA):.-PARTOS CON'TA'BILIDADE, j'a,RLep':dreas.entações A. S. La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ." ':

Consultório - RU,a 'I'ira- ,Rua 'I'iradentas n. 9. cia lizado das DOENÇAS DE ADVOGADO: Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapanl - 1\0 andar.
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e

I
Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924

Das 9 'às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. CONTABIUSTA:, Janeiro.
horas' Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- 'I' Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor -Uda.

'I'el.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito.
'

1:0 - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral. Rua Felipe de Uliveira, n.
- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245� - METABOLISMO BASAL

I
Edifício "IPASE"-50 andar 21 - 60 andar.

- Rndioteraplap or ondas _--------- Tel.:32-98n-SãoPaulo
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO' WEN� cu�tas.ElelL·oc_�agulação

'-I
DR. MARIO LAU- ASSINÀTURAS

\

PIRES DHAUSEN RalOS Ultra Violeta e Infra
'

, ,RINDO Na Capital
_ MÉDICO - 'CLíNICA MÉDICA' DE Vermelho. \

.

Ano Cr$ 170,00

Com' prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇr\S COIlS ltório : Ítua Trajano,
'

"

e
_ .

'Sem,'}stl'e Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório ..:..... Rua João'[ n. 1, 1° .anuar - Edjfj�i() do DR· CLAUDIO No Interior

Santa Casa do Rio de Pinto 10 - Te!. M. 769. 1i\lontepI0. 'BeRGES"': IAno:
r:!i'$ 200,OQ

Janeiro COI�SUlt�S: D�s 4 à� 6 ho- Horárío : Das 9- às .12 ho-
'ADVOGADOS ';

" Sl;n!I��tl'e. . �1'$ 110;'00
,CLI"lTICA' GERAL DE raso

'A ras - Dr. MUSSl. • 1:':::-',' , Anúncios mediante cqn-
,. .,.' , '

' , . -,'01'0 en1 - geral Recu I·SO�. '
.

ADULTOS E CRIANÇAS Resldencla: Rua Esteves Das 15 as 18 horas � Dra.
t -,

'

'T 'b'
, trato'

45 'f I 2 l\IU"SI
-

,neran e o Supremo 1'1 una: O' ..

Consultório: Av. Getúlio J ún ior, . e. .812.

',n' "-1'" 'A 'd 'f Fedel'al f' Trihunal Federal
s' or ig in a is, mesmo não.

Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. .eSII) encia : vem a rom-
I R

- publicados, não serão devol;
OLHOS OU"IDO' k R4 I (e recursos.

'd
JIOl':Íl':O: Secundas e Quin-

- IS - ,I, ows ry, L •

ESCRI'I' 'I�IOS
VI, Vi,

'"
NARIZ E GARGAN'rA I -- I·'

/ O..
A di

- -

, tas-feiras, das 8,30 às 11 Elor inr.ópolis _ Edifício ireçao nao se respon-

horas. 1 S
-

J T
" sahiliza pelos conceitos emí-

- DR. NE\VTON' I' ao" orge, rua,
,

rajano, 12
t idos nos, artigos assinados.

Residência - Lux Hotel, DR. JÚLIO DOIN _

-_ �o andar --o sa la 1. '� ,,(����)oLA-
- apt.: no Tel.: 2021.

I, VIEIRA
D'AVILA I Rio de Janeiro - Edifício

CIRURGIA GERAL, Borba Gato, Avenida Antô-
DR; WALl\'10R ZO- -s-: Doenças de Senhoras - nio Carlos 207 - sala 1008.

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

i
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Médica DR. CLARNO G.

D4plomado pela F.a�uldade DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rüa Vitor GALLETTI
Naci�nal .de Medlcma. da' Ex-Assistente na Pcllclínica, Meireles n .. 28 --;- Tetefone; I

_ ADVúGADO _

Univers'idade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307.
' I

Ex-Interno ?or concurso da Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 horas
�aternIdade-Escola.. Pensões da Leopoldina Ral· em diante.

ISI'I'\'Iço �o fro!. Octávio Iwáye no Hospital São João 'Residência: Rua -Vidal
Rodrigues LIma) Batista da Lagoa. 'tarnos - Telefone 3.422.

Ex-Interno do Serviço de Curso no Departamento Na-
Cirurg ia do Hospital

'

cional de Saúde
I. A. P. E. T. C. do Rio de Consu-l-ta" diàriamente das

Janeiro 11} às 12 horas. '

l\1édicc. do Hospital de 3as. e õas. feiras de 15 às Especialista do Hospltal
Caridade às 18 horas.

Moderna Aparelhagem

DOENÇAS DE SENHORAS' Atende no Hospital de Lâmpada de Fenda - Re-

- PARTOS-OP-ERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas. Frator - Vertometro etc.

�ons: Rua João Pinto' n. 16, Consultório:' Rua Vitor Raio X, (radiografia da Ca-

d 16 00'" 1800 heça ) - Retirada de Cor-
as , as , :\<leireles, e-sq 11 ina com Sal-

I

horas. dan ha Marinho. pos Extranhos do Pulmão e

Pela manhã atende Residência: Travessa Rsofago.

diàriamente no Hos- Urussanga 2. _

Receita para uso de Oculos,

pital de Caridade. A t lO?
Consultório - Visconde

p.�. 'I',le Ouro Preto no' 2·- AltosResidência:

Rua: General Bittencourt 'DR. VIDAL j da Ca�a, B�lo Horiz?nte).
CLÍNICA DE CRIANÇAS! .Resldencla -=- Feh_pe .S�h-

n, 101. -

CONSULTÓRIO _ b'elf. i Tnldt,
101 - Te!. L560.

Telefone: 2.692.
_

I pe Schmidt, 38.

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Das 4 DR. SAMUEL
LÉRIO DE ASSIS I �s 6 horas., FONSECA

� MÉDICO - I RESID:E:NqA - Crispim CIRURGIÃO DENTISTA
Dos Sf>rvips de Clínicá ln· Mira, 25. ;onsultório e Residência:

fantH da Assistência �fllni- FONE _ 3.165. l.l:ua Fernando Machado, 5.

cipal e Hospital de CarIdade Clínica Geral - Cirurgia.
�CLtNICA ,MÉDICA DE I Jucal Dentaduras

- Pontes
CRIANÇAS E .ADULTOS DR ANTÔNIO MO-I V[óve.is e fixas.

_ AI�rgl8 - R�lio X e Infra-vermelho.

('onsultório: Rua Nunes I NIZ DE ARAGÃO HORÁRIO: De segunda a

Machado, 7 - Consultas das exta-feil'a das 10 às 12 ho-

J5 às 18 horas. cmUnGIA TREUMATO· 'as, e das 14 às 18 horas.

Residência: Rua Mar.echal LOGIA Das 8,30 às 12 horas aos

Gu illierm.e, 5 - Fone' 3783. Ortopedia �ábados.
Consultório': João Pinto,

__________--- - I�.

Doenças Internas

CORAÇÃO - FIGADO
RINS _:_ INTESTINOS

nua Vitor Meireiles, 60.
FONE: 2.468.

'

- Ftocienépelís - ,

I

.o leitor en('onlJ:',f,rá, n�i.
a coi unn-;"inf"IHtI ,I(;i�e!l (ÚU
'1�{·t'".sllll. t1íà-r�t1-;I�","i e to d.
;Jl(·clial.O:

O<ESTADO,

Rio de

Farma,cias
de Plantãc .

6 Sábado (tarde) - Far-
mácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

I
I
ULTR"SONO
TERAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE tItA'I'AMEN.
l'(' PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM_ OPERAÇAO DAS

, SINUSITES
''';','�N'FLAM.AÇOES DA CABEÇA E GARGANT ..\.

'TRATAMENTO C0lU HORAS MARCADAS.

DR.,GUERREIRO
":;ONSULTÚRIÓ ....:.., VISCÓNJl'E Dg Ou'RO PRETO

- ALTOS DA CASA BiELO HORIZONTE.
R.I';SlDf:NCÜ ., FE�U)E SCHMIDT N. 113.
""::-.� --�-_. --"'-'

Navio-Mltor �(Carr. Hoepéke»
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Jiagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-'

b�stião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
mos apenas para movimento de passageiros. -,

As escalas em S, Sellastirlo, Ilha Bela, Ubatuba não
préj'IJdicaúio o ltól'ário 'de chegada no RIO (Ida) e

.�" SANTOS (Volta)'
" ITINERÁRIO'

Tabr la desaídas previstas para o mês de Março:
,

c '

IDA VOLTA
FPO/.iB Itajaí Rio .Stmto«

\

28/2 1/3
:5 i') 7/3 12/3 13/3/..J

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

�

Horário de saída: de Fpolis., às 2 .. hiH'a�
do Rio, às 7' horas

Para mais Informações dirijam-se à
,

EMPRt:SA,NACIONAL iDE :.J'AVEGAÇAO HOE CKE7 Domingo - Farmácia
da FI! - Rua Felipe Sch- Rua: Deod�:� - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.�12

13 Sábado (tarde) -'- Far-

nlorma' "'0-es m,i,�ia Moderna - Rua João
, V iii:

I P!nt0.uteis' J 4 Domingo -. F�rmácia
Moderna _:_ Rua João Pid� ,

JORNAIS T lt.'follf
() Estado ;

' 3.022
A «;azeta 2.656
Diário da 'farde 3,57!1
Diário da Manh4 .. 2.46J
\. Verdade......... 2.01(1 Rua Tr'ajano.
'mprenlla Oficiai 2.68� •

IIOSPITÁIS

3.15�' Nüturna situadas às ruas

Joã(> P�to e Trajano, ,I
A presente tabela não po-Iderá ser alterada sem previa I

!l.3i!j
autorização dêste Departa- I

,nWl1to. '

2.404, f'ú��i�::'ta;e�!Oja::i!aú�: �;-'N-eD-O-C-I�O-S'-de-Oc-as-I"a--o8�r!o) ......... � 2.038 t 954. .",'
,

PolICia (Gab. Déle-
'

..
. Luiz Osvaldo d'Acâmporaarado) ........ _.. 2.59.t

COMPANHIAS DE - Inspetor de F�'rmácias.
Causa� cíveis, comerciais, -

TRANSPORTE
criminais e trabalhistas. AtREO

Consultas populares TAC. 3.700

R N M h d 171 C'l'Uzeirtl do Sul .

ua ,unes ac a o, p
.

anan .. � o

(esq. Tiradentes) - sobra- Variar' .. , .

do - sala 3.
, Lóide Aéreo .. : . : .

Real .

DR. OUE,RREIRO DA
, FONSECA

3.12,

Cc ('uidsof!:
rro�-edor) . 2.314

2.03fi
�.831

Portana) -

.

';tort>lI Ramr./I .. : .

\{ilHar ..... , .'.' . 3.157
-ão Sebastião (Casa
de Safiae)� .

\fat�rnidadt' /fl(lUtor
Cario!! Corr�a ...

'lU MAD.-\S DR·
(;ENTES

, 'orpo de Bombéiroi!
�erviço Luz (Hecla·
,maçõe!!) .........
Polícia (Sala Cumis-

Disque

D:ls 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Boca-iuva 135.
Fone: - 2.714.

DR. lJIB CREREM
ADVOGADO

DR 1. LGBATO
FILHO

üucnças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMOES

Cirurgia do Torax

FOl'luado pela Faculdade

Na( :onal de Medicina, Tisio
:ogista e Tisiocil'urgião do

I
,Hospital Nrl'êu RarnLls

Curso oe ewecializaçã(:) pela
S. N. 'l'. Ex-intcl'TJo e Rx-as

sistente Je Cirurgia dó Pt'Of.

Ugo Pinheiro Guimarães

I(Rio). ' --

Cons: Felipe Schmidt. ';18
� Fone 3801.
Atende em hOl'a marcaria.

-

Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. I

to, '

'2tl
_

Sábado: (tarde) -
J\n�â�i� S�toAntônÍ<r,-�: '

Rua João Pinto. .

21 Domingo - Farmácia

--"'----�.....,...,.---------------

- <r: .

Sar.tc Antônio - Rua João

Viagem com seguJ!ança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVE18 �ICRO-ONIBUS DO

,�.·R'I�IDO {(&UL-BRASILIIRO))
Flori�ópoli8 - Itajaf - Joinvm� - 'Curitiba

Pinto,
�7 Sábado (tarde)

nua Deodoro esquina da
Rua Ten,ente Silveira

F::l?'mácia Catarinense

2S Domingo - Farmár-ia

Agência:

A SUBRA.L, com escritório no Edifício São
Jorge ..;_ Sala 4, oferece fI venda:
_

Lotes dé terreno, inclusivo uma magnífica Ca
s� de alv�naría, situados á r\ua Pres�dente Coutinho;

Duas gasas de alvenaría e uma de madeira
(çonstrução recp.nte), situadas á rua ('e1. Pedro De-
moro - Estreito; '.

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

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

mpdmoo, cada um. 13. x .'>0.
Uma vila de al�c:naría na rua Arací Vaz Callado;
Urna Casa de alvenaría na rua, Fernando Machada;
Oito .casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos'

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

13,20 x 22,80;
Um magnifico terrtno no'Sub-Distrito do Estreito

_I
medindo 13 x 3�, distallte\ cincoenta metros da praia.

'

------........ ---------.-.",..----------------

leiTE :UíOO
3.553
2.325
2.402
2.3,;)8
�.500-Agência

de.'
Scandinavaa .

HOT�S
Lux, .•...........-.

"aarelltlc .. , ..
' .

Metropol .. , .

La 'Porta' .

C.5clque .

Central .

Estrt!l. . , , .

Ideal .

ESTREITO

2021
%.276
3.147
a.321
3.449
Z.MH

!J'�t I
h.f.;)9

08 !, --�-----c---.--

,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 18

nORIAN6pOLIS'

Escola pllmâda
Adventista

Publicidade' Matl'ícttlas Abertas
C.usos: Priglário e Aá-

missão.

Rua Visçonde de Ouro

Preto, 75.

CaiXa Postal. 45

}.'lorianópol is
Santa Catarina

Cat:.:,rinense - Rua Traja-
no.

O serviço noturno' será

efemado pelas farmácias

Moderna, Santo Antônio e

,

O MELHOR JURO

5%

Vende-.-eLavando com Sabão

-\/irgen1
.

Especialidad'e
da' Cla. 'IBIZEL INDUSTRlIL-J8Invllle. (marca realstrada).

ecoDomiza-se jempo e dinheiro
_._- .'�--'.' --_.__ . - .. _. __ .p.- ---- .

-

�o_'_=,.,_�...�,...........,..._,

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

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

Alvim, 7 das 14�à.s 15 horas:
'

CASA l\:lISCEI.ANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua �onselheil'o 1\Iafra .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mais SoldadQs Par_. o Brasil 1����f��T�gOR Es�âDdaloso CasoNo qnarlel do ·14- 8. c., prestaram" Procedente de €n:z Alta,

C8mprDlissa· à Bandeira, 8S cons- ::L��,�'::�: �a!��i:n� Um· "eterno. vigilante", em
·

d
"r. José Britto Nogueira, al- LOJ&es envolvidoeriJos, 'catarinenses Jncorpora os '

;r!��Ci�:::��e��(��[:n�:s�� o comando do 2° Bata-' menta de que individuos .bem como �elas colunas de.

A nossa reportagem, por cus, nos pampas, sulinos, nas ru vez, como C·d&dãos inte-'
d C Ilhão Rodoviário sediado 'pouco escrupulosos, abu- confrades, cumpre-nos es-

nado para o Cal go e on-j
'

méra coincidência, teve 0- alvas praias nordestinas,. grados lIOS destinos da
d d' _ A . I FI

. .ern Lages, fez divulgar a' sande do conceito em que clarecer que, segundo infor-
! tó or a agencia c � orla-

portunidade de assistir; on- nas profundas galérias de grande 'Pátria, o seu Hino seguinte nota: são tidos na sociedade la- mações colhidas em fontes
nópolis. Apresentamos-lhe

tem, no Quartel do 140 B. extração do carvão e do ou- vibrante, o seu Hino de gló- "O Cmt. do 20 Batalha-o geana ,e, mesmo, de fun- seguras, tem ela a finalida-
-

0!:: nossos votos fi;! boas-viu-
C., a soler.idade do compro- 1'0, TWS garimpos, em todos rias. Rodoviário teve conheci- ções decerto relêvo, que de de acautelar o povo con-

misso à Bandeira, .pelos ,;.: pontos do tcrrítôrío, no (J,; llOVOS Soldados desfi-
das.

exercem, teem procurando tra destacado elemento da

Conscritos incorporados no 3010 e no sub-rolo, em nos- laram, €:m seguida, ante a o Chefe da Repartição A- U.D.N. local que, a titulo
. , .

corn nte ano, nesta Guarni- sas naves e em 1:.0SS0S aviões Bandeira, prrstando-lhe a

L t
•

c:I E t d listadora do 2° Btl. Rv., pa- de favorecer os eleitores,

ç::io Militar, deslindando .iH ssos Infindos C:;Il{tiJ�ên('ja Individual, in- . O. .rla
.

O S a o ra conseguirem inclusão no tem ido àquela Unidade:

viço militar, deve ser tra- ,Em frizando que o: indi
tado diretamente. com o ciaào é destacado elemento
Chefe da Repartição AliS-I· da U. D. N. local, não pre
tadora do 2°. Btl. Rv., pe- tendemos de forma; algu
los próprios. interessados, ma, responsabilizar o �Par-
sem intermediários.' tido Brigadeirista. a quem

Dizem que o sr. Bornhau- Afonso Augusto de AI- caberá tão sóménte,. cremos

O POVO. sofre e ainda paga as despesas do :�� �!��:u�a::t�:�aC��i!:i� buqu�erqu,e Lima -
- ·nós" esclarecer+o cas'o: pro-

I d f
� CeI.. Cmt. do 2° Btl_RV." via�nciandb\' a . punição do

SUp ieio O oguelorio P'or conta de Prefeitura' 'n:'ieri� (como medida lo�- ,A propósito, o jornal da faltoso.

. • .� ,. _ .
.

. .
vável)

.

um rasgado elogio Serra comenta: Se assim não o fizer, eSJ:Os arrais udenístas da ca' çao de .contas de foguetes e) oubhcaram as nohClas que I t' 1 ' . �.d·.
. �. <

_
'. ,. . A' A

.' " pe o no ave empre.n lmen- Com' referencla a "Nota, tará, ent_a.-o, conivente. coin..

, quefIa
. palha f.azem.daespo.u-. outras cOlsltas desse 'genero mandou pubhcar e que' to. A BR-36, cognominada t do Comando do 20 Bata-

1do delit.o que originou a ','No-
(ar oguetes pe a Cl e m- que car�ctarizam o govêrno eram interesse do Munici- d d

.

pr()fel'ir<rm, no mais signifi- .

d h' - d d"
:,stra a o tngo, eLmo se lhão Rodoviário" publicado ta do Comando do 2° Bata-

\ teu'a, e man a, e tar e e politiqueiro' do "pior pre- pio... .

b '.' ' . _

�',,- f d',,· 1 .

-' .

ir d 'd
,3 e. e tle HUCIa ,I... e �I a noutro ,local desta edição lhão Ródoviário"!(:<:\ J vo (,la e suas VI as, o de noite, muitas vezes per- feito do suf' do mundo". .-

Não há segredo rdSSO. En
c.ompromisso: turbando. o seno do.s cida- V AI S" lt f t

.

.' amos ver se e e conse- era que so ar ogue es lretanto o Govei'nadcr cata-I
_ 'TncolPorando-me ao dãos, pre]'udicando a saude d l'

-

I b'
,.

d
. ti' .

gue ar exp lcaçoes como r 'am em sera COlsa o ln e- rinense enfeitarIa de dinâ
Éxr:rc.iio Brasíleiro, prome- dos que já estão doentes e as da publicidade pessoal resse do município?

"

.. mico, não desm:,rite o noti·
to cumprir, riogorosamente, ,:cordando as criànças que f d d

.

E tb' I
_ que vem azen o e epOlS m ou u ro o povo val "'ário. Aceita-o, mandando

as Ol\-J.ens das autoridades a rompem em choro desespe-. informa à Câmara que não iespondé a essas- arbitra-. publtcar nos SeI'" jornais,
que E'stive�' subordinado, a l'ado. ,. .' " .

d dpOSSUl m�ls os JornalS que. ne a es
..

: com uma semce:in,ênia d(
rrspeitélr c's superiores hie- Mes o foguetório .já era

rarquicos, é! tratar com a-
.

d.,�l11ais e tod�s' desconfia-
estarrecer, o infül'x,e ligei

O, vereadoor Osma'� r, Cunha T(lmente desvia�::) dr; verda·
de. E S. Exa. ri )�m(: tran

F Q aQuein pagariaótantos fo- 'den"u'ln"-c' I-a "'a'\-s' m'an"'obras d:o quilo, pensan':h (lue real, . �eG · a'n .� �.
!!ue1es? 'mente é o autor du feito. O 1- �
Aigum milionário ude-

_, _ i sr. Bornhausen hav;tuou-sf
nista? O festeiro que enco-

'negoclo da t'arne�verde I a :L\I".al·1·,.t.!o que lhe cái as,
meneava a recepção? O I -

f d' ll1aos, trans orm,'n o-o en-

Partido? O vereador Osmar Cun- Mais uma vez a bancada ('oisa sua. O sr. J cfo Cleo
Pode ser que sim, mas ha, lider da banca<la pes- 00 PSD demonstrou a sua I ias que tanto t {tn dado ae

tambem pode ser que :;edista na Câmará Munici- constante vigilânc�a das 'l:':t�,do, máquinas; arados
não. .. paI, em sessão de' ante-on- coisas que realmente. são t':;�haó€iras, sen.lu: !ts' e si
O fato é que estã.:> apare- tem denunciou as irregula- do interesse do povo exi- I ,s (até ·subterl'jlllé('�)' ten

ccndo -Gontas apresentadas ridades que se vinham ve-, gindo o cumprimento e (j ..,,�u .Dome omitido ,�istemá
pelo Prefeito à CâlIlara e rificando no comércio de respeito à lei, repondo os �jean)f:nte) nas iIH.'ugura.
que não o recomendam carnes nesta capital. ...:

direitos dos cidadãos em �(;!;;.'s fe!"tivas, ar (ie adis.
consicierações para o cum- 'nuito... Beneficiados com um con- seus devidos lugares. nn't.(-jr� dem.ag0gica, louva
pr-imenfo integral do' dever Quasi tres mil cruzeiros t]'ato pela Prefeitura Muni-

.

(:>: ..lta e consagr'l quem na,

Jcivico-m�titar, terminando de fogl,létes e bombas apa- cipal, onde a edilidade se - Resta-nos, agora, csperar_ da fêz. Deixando dt" fóra o

com as seguintes palavr�s: I reccm 'no pap�lório onca- compromete a financiar a para verl'fl'car se o Prefel'- d V 1:�(o Ih"i.ro (') sr.' ,éll'gas, sO'
_ .. "Jurando defender essa minhado à Comissão de Fi- aquisição d� gado para ma- to vai fazer cumprir o con- cuja inspiração o sr. Cleo
Bandeira, como o fizestes nanças da Câmara Munici-' lança até a quantia de oi- hato que assinou em nome fas t,"BtO tem re.tE7ado, em
com o il1�smo devotamento, paI. iocentos mil cruzeiro� e' da Prefeitura com 0<; mar- prd dos lavradore.:õ. No sul rdas geIC1.;fes que vos,ante- Naturalmente que a Co- mais uma série de vanta- l'hantes que detêm o mono- � (t�,te do Esta�b, os áuli
ceci.erarn na Caserna, eu, o. missão vai' pergunta'r ao Jens, -os atuais marL:hantes pólio do comercio da carrie l'JS t�daci<:,nos, nU.·'1a pro.
vosso pcnmin.fo, perfilado, Prefeito se soltar foguetes vinham ludibriando os re- em Florianópolis. . . f-r.E,,,nda intens:v:i (e. repr0-
dEdál'O, p<'ra todos os qua- por conta da Prefeitura, talhl'stas vendendo o produ- '

') 1
.

\ avei percorrem as

oC�Ü-1deantes do território nacio- com o dinheiro do Povo, é tO.,em. grosso, pelo prec.o de __.......-�·t* ·ir.�.
_.

. I" ..

d 1 d_ (,,,Llt .-
..
vlsltan o 0$ avra o·,

ral, que a mocidade que alguma coisa do interesse ONZE CRUZEIROS, quan- l'es, a�irmando (,ue o sr.

serve em Florianópolis, está da coletividade. do aquel� documento fixou QUINZE MILHÕES 1:;0' ;1Lmsen é qUE:m real-
de pé para defender a inte- O povo está é interessado em. dez cruzeiros e trinta JÁ TERIAM SIDO t t' d' t ., .

d
.

trl2D C (s .. � lS nOllla o· ms-
j

g/;dnde dfls in;jjtuÍções e a � acabar �om f�guetório centavos.;' MORTOS NA CHINA L UI ,entos, máq'l;:Jas e se-

honra dll B:,,·u,i!. por sua cont� e ainda com. Os �à,lhi�tas, com o pre- ln' tios, Numa pi.cpaganda
l\1e!lS jovens i o!dados. prejuizo para.f seu sossego juizo que- vinham tendo se HONG KONG, 25 (U. d.�� I J freiada e, s,)b,eh:ldo
Ate-dni b('[J1 para os ter- e sua saúde ..".. viam forçfdosmuitas vezes

I
P.) - Os cálculos america- d' . .:onesta. MUlto ao gôsto

'·.10S 'cio 'jUl';;Jlllfnto proferi- Os nossos vereadorés se u revenderem o produto a- nos no sentido de que 15 ·coml.udo) do tl)d:�-podero-
de e !!�O os '(Jlvldeis nunca pretendem ,-; servi� o povo cima das ta,belas, o que ori- milhões de pessoas foram 50 d(l Palácio R, � do e fU-1rt<) dt!clIrw de ,yossa vida devem regE'}.t�r contas dessa ginou uma série de fecla- vitimas do banho de san- tvni visconde .:ja Agronô.
porque, c.mtin'uareis �em- natureza sem o que esta- mações. gue comunistas, desde 1949, C!';·;a Impotentel:::ra rea

pre, mf�smo qu��a��]��ge rão. �nc�r�en�o p�I'a ainda O rEq!lerimento do ve-j n� China, estão �e confor- !;,.;�r. o sr. Bornhausen 10-
dll Quartel, n�'.'estid'os· -dos n'talS d'lmlnUl�em' .0 pouco· reador Osmar Cunha, que mldade com as clfras obti- Clll�H'tét-Se do es:3r:�c alheio,
deveres dêsse uniforme e que ainda l�es resta da foi aprov�do p�r unanimi-' das -aqui. O cálculo esta- nn a cópia \lUé';úscula)
df::,i"e juramei110 que são os confiança que, os eleitotes dade 'ped�u . a : devolução: dunidense foi apresentado, r:; 1.' tle passariucl') esperto

�lesmos cürn� r.lesmá é a

I
neles deposita��in. . I imediat.a .das diferênças co-: ontem, perant� � Congres- que

,

aproveita o r'inho do'

'l:lgUagem_ .�n: ;ue nos. en- Vamos ver a l�transl��n- i bradas llegalmente pelos so, pe�o secr�tano de Esta-! (cc lega) tico-tic,) .. O bôa-
Í((i(kmos..• a., l.ndes ex-tre-, te bancada udemsta tera a marchantes em detrimento do adJunto, Walter Rober-I Vic!d dn chupim. Ip ·ao;: nas llul'.�·,1.af amazoni-I ombridade de pedir a regei-I da popula�ão. ' tson. ,. . I . 'BUM:

.4f'-Yà.

4 ·Extração do Dotem'
As 9 horas, presentes o horizonu.e, rio se colocarem junto aos

exmo. snr, General Octací- Jovens soldados, Felicito- 'Sarilhos de Armas,

ho Terra Ururahy, coman- v')/pela grandeza do com- Desensarihadas as Ar-

.
cante da Infantaria Divisio- ;11'I..'1111S:;,) que aeabais 'de as- mas os novos Soldados Ca

nária/õa. e Oficiais de seu sumir e desejo que as gera- tarinenses "lu€: passaram a
_"_ Cr$ 200.000,00

Cr$ 15.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 5.000,00
Cr$ 2.000,00

Curitibanos
Blumenau
Florianópolis
Lajes
Joinvile

i-itegrar o Exército, arma

ram baionetas e desfilaram

2.947
1.388
7.313
5.931
3.662

ções-'que \'(;S sucederem,
[-assam, seguindo vosso ges

to, dizer com \;OZ firme o

F�ü...do Maior, Tenente-co

ronel Sylvio Pinto da Luz e

Capitão Ayrton Capella;
l\'r.lj�r Médico dr. Ruy Por

tinho de Moraes e Tenente
Andrélino Tatividade da

Hospital desta

Capitão Paulo

Chefe da 16a,

em conünênr ía ao Exmo

convicta, com o olhar volta- Sr. General t,'mandante da

dr) para o 'Aúl'i-verde

pen-]'
Jníantar!a Divisionária, que

dão;
.

se encontrava' na Sacada

.

- "SOUi SOLDADO DO Principal. acompanhado da I
BRASIL, � URO DEFEN-_ Oficialidade.
De-LO CO�l fACRIFICIO E assim, por méra coincí-

Costa, do

Guarnição;
Mendonça,
Circunscrição de Recruta- DA PRÓPRIA VJDA". dência, tívcmos oportunida
mento, teve início a soleni- Apôs a leitura do Bole- de de assrsur, uma vez

dade, com toda a Unidade 'id, Especial. vozes varonis, . mais, no quanel do 14° B.
A Sucursal da " SUL âMERICA" Companhia Na

em f0r,1", sob o Comando. vozes dos novos Soldados' C., a mais bela solenidade d d C' 1
.

. I . .ilonal de Seguros e Vi a, nesta apital, avisa aos seus

do Major Sub-comandante, .lo Bra-Il, entoaram o Hino q:<C o Exército leva a efei- distintos segurados e ao público em geral que, ainda em

Domingos da Costa Lino Nacional, deixando transpa- ln - O .JUftf-,MENTO:\ caráter de experiência e até o dia 30 de abril de 1954,
I S0b�·iJ)i10. recer 'na fisionomia quanto BANCEIRA DE 400 NO

.

continuará suprimindo o expediente dos dias de sábado,
. rrolongando o expediente diário de 2as. às 6as. feiras

Prestadas as continências .le nobreza lhes ia no cora- VOS SOLDADOS PARA .té às 17 horas e 40 minutos.
regulamentares ao Exmo. ção. Cantaram, pela primei- O BRASIL.

:-:rn', .. General Comandante
"7'.

:�::��;�:::��:�:�:��o: Inacred itáve I �..
que se dirigiram para a

frente da Bandeira Nacío

nal, afim de prestarem o so

lene compromisso.
Garbosos, impecáveis no

ul1ibnY1e, se apresentar::lm
ante o Símbolo da Pátria e

SUL AMERICA
CÓMPANHIA NACINOAL DE SEGUROS DE VIDA

AVISO AO púBLICO

A GEReNCIA

TIM ....

<I:}ah1 •••.

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

f€ lt�ão os i (mãos de armas

e :';::1111 }-.c'l1dade os subordi
nados, e (h.:dicar-me inteira
'l1\i 111' f � !'"erviço da Pátria,
cuja hom';,. integridade t

institui<:Ges, defenderei com
sacrifício da própria vida".
A ;,eguir o, sr. Coronel

Virgilio Cm cleiro de Mello,
ilustre CO�1andante daque,
la Umdadl:, Jeu o seu Bole

til11 Espec �Ql alusivo ao ato,
repassado dE' profundos en

sinanwntns, de magnificas

exceso do contigente a in- pleitear dispensa do servi-

corporar, ,de alguns convo

cados para prestação do ser

viço militar, alegando, pa
ra tanto, razões aceitáveis,
mas exigindo dos respecti
vos progenitores, indevida-

ço militar para diversos jo
vens apresentando, para

,isso, razões aceitaveis.

Conseguida a dispensa, o

referido elemento arranca

dos propios jovens ou de

-nente, pagamento de somas seus progenitores, aprecia
não pequenas, como emolu- vel quantia talvez insinuan

mentos pelos supostos servi- do que ela se destina a ter

ços prestados para a coli- 'I ceíros numa, torpe, vil e

mação do objetivo intenta- inescrupulosa acusação.
do.

.

ti O meliante é o mesmo

Tais pagamentos são in-. -que nas Repartições Públi-
teiramente indevidos. I cas e principalmente junto
Neste sentido, 'afim de· à Delegacia de Policia vive

evitar explorações e salva- I
a tratar de proteger e am

guardar o bom nome do E- ! parar eleitores tudo qratui-
.

xercíto, torna-se público' tanwnte, apenas para ga- _

I

que todo e qualquer . ,caso nhar prestigio.
atinente a prestação do ser-

_ .....__.--'-0---

_.', •. ;,r_'

Florianópolis, Sexta-feira, 26 de �evereiro de 1954

COM .AÇUCAR •..

o sr. Governador, falando ao Reporter-catal'i
nense da difusora joinvilense, chorou . .j_'ê:e nem be
zerro desmamado. Meteu .a ronca nas classes produ
toras, que o não compreenaem e lhe negam tudo. Es

queceu-se, no entanto, de qlle, do seu govêrno, essas

classes produtoras só têm recebido ped'ido,s de au

mentos de impostos e essas estradas que aí estão,
feitas de buracos e de atoleiros.

A única proteção dispensada à indústria.. não
abrangeu a classe: ficou resfrita a uma fábrica de
propriedade do Governador. Se êsse mesmo oxílio
fôsse distendido a tôdas_ as fábricas, inclusive às
concorrentes, as classes ,produtoras poderiam re

examinar os lamentos bornhauseanos, pois, com as

máquinas .do -Estado, isto é, com aC,uçar

CONFESSANDO OUTRA VEZ

O órgão rosado veio ontem com esta: "Como se

'julgam donos "absolutos" ("absolutismo")' da P1'in
ceza (com z '!) da Serra, entendem que o sr. lrineu
Bornhausen não devia ter cedido máquina do Estado
para possj;Ml.italt�-àhe m�or dll\senvolvim�mto ...

"

Na verdade, achamos que as má'quinas do Esta'do não
deviam ser usadas pelo sr. lrineu, para possibilitt,81'
lhe maior desenvolvimento ...

'fAMBÉM QUER

Eles, os rosados, não gostam dos bHhetinhos e

cartinhas 'que recebemos. Lá vai outra:
"Guierme' Tá.
Sou pissuidô de uma pedrera, na �ostera de Pi

rajubaé e ovi dizê que o guverno tá inprestano ode
graças as máquinas das estràda de ,rodovia para os po
bre esplorá suas industria. Venho por meio destas
linha supricá o inprestimo de um britadô e de uns

dois cortadô pra movimentá meu capitá, que tá pa
rado. De cada mil' metro de macadame tipo treis e

de cada 100 met,ro de pararepipo, eu me cumprime
to a supará duas duzia de pedra fundamentá pro
próxe aniversaro do guverno. Reposta breve.

'ManeI Inaço das Pedrn".
Aí fica a pretensão. O govêrno, por 'certo, vai

atenclê-la, ))01" equidade '"
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