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� 68. Planejamento da economia nacional, visando ao

Florianópolis, Sábado, 27 de Fevereiro de 1954 /"';j Ctt 1_ aumento intensivo da riqueza, COIU base em estudos
objetivos e mediante plena cooperação de tôdas as ativi-
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O Te-mpo dades produtoras do país. ,

.

evo uçao na I ria �9,.Reconhecimento da lidade de iniciativa 'no do-
. �

\
mínio . econômico, com a aceitação' da Intervenção esta-

,

.

,Prevísão do tempo até às duàl para auxiliá-la por meis indiretos, ou mesmo para
--<'

lexto \ da dellllssa-o d·O· p're ··I·.d"e··Ate
t4 horas do dia 27, lá ação direta, nos casos 'excepecional, quando a exigir

. TE-mpo _ Bom, passan-
o bem comum .ou a seg';1�anç_a nacional.

_ . .

-

., . .
70. Incentivo e facilitação da formação de capitais

/
.lo a lllstayel, e' sujeito a nacionais e' da entrada de capitais estrangeiros.

BAIRUT, 26 (U.P.) _ A 'das sociais, tanto em Alepo

I
estava assim redigido: "Te- to minha demissão da Pre- .chuvas. 71, Repressão de tôda a qualquer forma de abuso

.

Rádio de Alepo, na Siria, quanto nas cidades de La- nho em vista evitar efusão sidencia dá República ao Temperatura _ Estável. do poder econômico, especialmente das atividades que

rmuncia qu� parte do exérci- tanja e Deir El Zor. As tro-] de sangue do povo a quem povo, sírio."�·�.peranao que

I
Ventos _ Variâ�eis, {res- tenham por fi� ?ominar os mercad�s �n�cionais, elimi-

1
' 1 1

-

d H amo, do' Exército, p'ela qual
, ,'," .

h '
. nar a concorrencia e aumentar arbítràriamente os lu-

to daque e pais se evan- pas e a popu açao e oms . . aSSIm servll:e�., a mm a pa- coso
'

-

cros.
'

tau contra o presidente ge- e Del EI Hama, tertam ade- me sacrificaria e da pátria tria, e pedindo a Deus que Temperaturas _ Extre- . 72. Combatera quaisquer formas de usura, eliminan-
neral Adib Shíshakly. Sob rido posteriormente. Por árabe, que desejei servir _:prçserve êssepovo de todos mas de ontem: Máxima' do-se todo ganho que não tenha ã justificá-lo a cria-

outro lado, informações com sinceridade, apresen- os males".
-

I 30,4. Mínima 22,0. ção de valores reais e a prestação de serviços.
aqui recebidas dizem que o

• 73 Condicionamento do uso da propriedade ao bem

O "H 'f
.

� ( ,., estar social. ..

presidente Shishakly man- .

t'
,

t
'

74 R}'
-

de 1-

" ..o,m.am'r O t."·�.·····.. I O' g I O
. ea l"Laçao e uma po Itica de intenso fomento

dou forças de Damasco con-
-; c de equitativa distribuição da propriedade agrícola, in-

tra os rebeldes. dustrial e comercial. '

BAGDAD, 26, (U. P.) -

� 75. Manutenção do princípio de .que as minas e

demais. riqúeza do subsolo, bem como 'as quedas d'ásuaO general Adib Chichakly,

C···.,
'" ,

omo S·8·'· ·deu sua «reaUlela»
constituem propriedade distinta dado solo para efeito de

presidente da Republica, a-
. exploração ou aproveitamento industrial, e de que o

bandonou o poder e deixou
CAIRO 26 (V A ) O Iitaresi di

.

d receber -nl'ng'uem e nem
aproveitamento dos 'recursos mineirais e de energia hi-

a Siria esta tarde, de avi-
. , . .

-

I
mi itares insistem em izer e c, dráulica depende' de autorizacão ou concessão federal

ão.
ten. ceI..Gama: A�del ��s� que Naguip�:riã� está prê�o.e pode deixar sua residência. ou' estadual.

'

.

(
ser, o novo prrmetro minis- declaram que querem conti- ' A noticia de mudança de 76. Defesa da economia popular, mediante vigilan-

ar.
Ll'O do Egito, cortou a Mo- nuar com êlé relações amis- govêrno foi comunicada às te repressão dos crimes contra ela.

BEJRUT, 26 (ti.P.) - A_ \
BEYROUTH, 26 (U. P.) . hammed Naguíb qualquer tosas. Ma[a 'Policia militar

I
3 e meia da madrugada de R To h' EtNEdRGIA .rádio de Alepo, em J10vas -- A emisora de Damasco '.'

.

.

. . -: . _
77. e",on eermen o e que a energIa é a base do

Irradiações, anunciou que a anunciou que' o presidente possibilidade de contato t'�nAda. a des�re_tenclO�a re-, hOJ�, depOIs. �a. decisão dos desen�olvimento econômico'�o país pelo que a sua ex

revolucão na Siria foi iní- Adb Chichakly havia apre-
com os seus concidadãos. Os slden�la -do' .ex-pr,esldente ,11 Jovens oficiais do Conse-I pI?raçao deve merecer atençao especial dos poderes pú-

-

t d demi
- ,Jficiais do Exercito infor- num dos subúrbios do €ai-Ilho Revolucionário que en- blicos, "

ciada pelos militares com o se:� a o sua emissao a
nam que se tr.ata de med,i- 1'0, Foram --.-éol'tados os fios

I
frenta�am o risco de reação

78. �Aplicação dos, maiores esforços no sentido da
auxilio dos estudantes e de Camara dQs Deputados. .1 d " _ " . ",' . _

1
. exploraçao e aproveitamento do petróleo do carvão e

-
.

-1
ua e precauçao para eVI- telefônicos. Naguib nao po- popu ar. '

d t- bustíveí '.
.

'

pessôas de todas as' cama- O texto de sua demissâo .' ...
,

.,' _
.

e ou ros com ustíveis nacionais, com a suplementação
____-'- .

' tal' que o ex-presidente pos-
.. _.__

.

�':.,...._.' . dos que possam provir do exterior, evitando-lhes o les-

SEPULTADO' :E����ia�'op:�:l����'s;:o;��):OU lfIOSO CASO per����o. I?c�ntivo" e= todos os me�os, da produção de·

E b· d 'J é B' -llá· vor. No Cairo e 'no resto S
- 'p I energia €�etl'lca, mediante a elaboração de planos de lon-

O m alIa or os Ou. CIO dêste aís e'st'l'ale' :l'CO do
r

:"

eDl ao .OU o ga.prevlsão � a ?en:eraliza�ão do seu uso doméstico e da
P t g '"

'

, '.' .

§iua J,ltlhzaçao mdustl'lal, ferroviário_ e agrícola.RIO, 26 (V.A.) - Rea- plomacia brasileira. Acom- Oriente Médio, reÚ1�cahua, S. PAULO��26 (V.A:) --, entre dodqs'os funGionários 80. Adoção, ainda quanto à Energia elétrica das
lizou-se ontem, no Cemité- panh.aram o feretro Rume- entre os 19 milhões de habi-

i
Os que tl'àb�lahm no Festi-I' e frequentadores do, Troca- seguintes diretrizes: a) re.versão gradati�a dos se;vicos

rio de São Joãó Éatista, o rosos parlamentares, diplo- .antes, porém 500 pessoas, v1l'l de Cjn�ma, em serviço �ero. Não foi possivel ainda de eletricidade, respeitados os contratos celebrados, ;n
sepult'amento do embaixa- � matas, �ltas autoridades . � ddL1aram manifestações em

' m(Trocad�l:�, tiveram desa- a identificação 'do autor do quant� n�o. contrariarem o interêsse público; b) fixação
. 'I "

- de um nUlllmo pel'.centual nos orcamentos federal e es-Udt' José Bonifacio de An-! membros da familia do ex- Kar.tum, no Sudão ,anglo:', 'e:�a(lavel ·�!1fpressa. Como fato..
'

t d .' fI'.

, . ,
.

�
�'. : UalS para e etivar a po ítica de progressiva estatiza-.

drada e Silva, neto do Pa-. tinto, uma das mais ilustres �gipcio, protestando contra'. se sabe, fühdona nêsse 10- .

çao e seguro desenvolvimento dos sErvicos de eletricida-
triarca da Independencia do' e tradicionais familias bras i- .! queda de Naguih. A Po� cai. Õ Ch'�ulo iSraelita de Deotou. SDicldar� 'de; c) fixação de tarifas 'qUê, ássegurando justa remúne
D1'2Sil, e figura de rrÚHor lei:ras.. licia militar? -do" dia para a São Paul� ,;entidade que ,á: I

ração. dI? capitaJ, pe1'l11itan1 a expansão e m.elhorirnento
rf)pvo da ,politic� 'e ;da di�:

... �,.....;:,;__................_
...

_ .:?}te, ,d(ú� �e'SJ�l:,_guar.��;_,. ��11�te��__�a,*�f� d�.��l�� S8j, "BIO", :1.,. _. ;,fl���.��;i�%,�: .,_iri��ntiv�,da inC�úsü�ia c�e material elé.-
" .._-_ ......_--

, .,_ 'LL'd.TünJô'a para o gal. Nagmb )ia. JU'l'Hhc e"Ílêste .Êstado, e D 80 111' �,
.
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"
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INDúSTRIA

Não ,fói
.

SauIo, __",
,

:JSL'a' �'xc:,cce'r �igilân6ia
.

só- q-uei;6'é(reu � o- Festival a SUq "". '. I sr Desenvolv1m.ento· do,. �nsi-nMlldustrial '1l1edian<
';;l�é o chef� que dura�t; 'i9� sJa;:"'�fim"'ck'''q� .ali 'f-;;;;�

�"

ÊÉVEÍU.;Y
-

ftILIS
-

Calí- 1 t� fI �n{p1i'açifo é ·lnélho�1â:das eseclas industri'ais e téc-

"'." ID'-a'8';' P·a·· �,'.'I -,1'0 .••• mc�e,sdúi2iu,osnegócios'do·instalada�comis'São.��ecu- fornia 26 ('UP) _'Opia_inC01CnâJos'de das ,escolas d,e aPdrendizdagem industrial, assim
U

.

.' . ."
. I

o ensmo supenor estina o à formaGão e aperfeí-�)aís. N.aguib .. co.nta 53 anos tiva e seus- diferentes depar- t O L t t t t..J f
-

'.
, 111S a sear evan,' en ou ço�men o \�os pro .issionais Tesponsáveis pela diieção téc-

RIO, 26 (V.A:) - Máis direção partidária. Por ra- Je idade.
.,

tamentós. suicida-se ,hole. ingerindo
I Cl1lca das mdustnas.

'.nu deputado v�m de se des- : zões dessa ordem; comuni- Os jovens oficiais do Con- Quando a séde foi �bel'ta:. duas colheres de f�r11101 I 82. Desc:-nvolvimento da pesquisa tecnolóo'ica, vi-
h II P 1 R I' R 1 c: "

d
.
I

..

I' .

.

. r,:,
b

'

I' sando ao conhecimento dos recursos n"tlll'aI'" clbo 1)a' l'S eligar do Partido Tra a lista cou o sr. au o amos "'ue ,c ,10 evo u lOnarlO, epOIS os prImeIrOS a c legar en.- ')·...rqu" s'la "'sposa o a 011 .
'u '" ,

� tU.! c

, � '_ � I
as condições humanas do trabalho nacional,

.

Brasileiro, elevando, assim, deixava oPTB., reservando-l la demissão de' Naguib, de- 'contt'aram ,um b�sto de donou ..Esta mfOl'maçao fOI

I
83. Estabelecimento de uma política tarifária li-

a mais de uma dezena o nu-
I

se, para, oportunamente, in- signararn o cd, Nassei', de' Theodoro H€rtzel, fundador dada pelo chefe de 'Policia,
.

berta de preocupações acentuadamente ..fiscais, mas pro
mero de parlam�ntal'es que

I
gressar em outi'a agremi�- 36 anos, o vei"dadeiro chefe do sionismo, pintado de ver- C. H. Enderson. ; tdera da produção nacional suscetível de econômico cle-

abandonam a .agremiação
I
ção. do golpe militar, s�m efu-s�o mélho, com esmalte. Sôbre Levapt, foi submetido a

I senv�!vit�ento. .

b'
t b Ih' t d 'n t t ! . de sangue que tirou Farouk a testa do busto que é de "t t t t f,,' n�enhvo ·ao esta elecunento das indústrias bá-'ra a IS a, es,-on en es

, A t d' �', :-
, ra amen? an es que o 01-

I SlCas, especlalmente da suderúrgica e da indústria de
com a intervençã'o do' sr.

, tium ena, o �l� �r.on,o, em 19;)2. N�gmb g�sso, e n�s faces�, a�gu.em' moI prod\}zisse se�s efeitos fabric:,ção de.má�uinas-{�lTa,mentas.João Goulart nos diretórios ,"OI
c<cusadQ_de tentar

msta-, pll1tou
a CIUZ swashca.

O]
e que o mesmo esta fora de 8;). Locahzacao das mdustrias tanto a t

P
.

�O '1 dÓ
'

1 .
"

. , qu no pos-
regionais, preterindo ele- a r a ii m! u �

lar uma dit<;tdura. Os 'chefes fato despertou indignação perigo. sl,ve, Junto às fon_!es de �a.téria prima, evitando-se as
. . . d I - gl andes aglomeracoes operanas urbanmentos preshglOsos e e larBs '0 I·,ml·t, ,Levant conta 47 anos de ". as. '

tradição politica em favor U. _

e ' OS BURACOS � idade t:; sua' esposa é 'a ex- --, .' (Continúa)
--

�e �utr�s lig�dos á, p,oli�ica ;das I J1acoes
"

_
••• '

atriz cin�matbgráfica June O ' PRESI'DE�'·TEsmdlc�hsta do antlgo htu-
,
RIO, 26 (V.A.) - Con

d
'

. '"
Gale, que ontem o abando- i . 1.'-

lar d� pasta do Trabalh�, I tonn:_ antecipamos, um,a re a Impressao �ou e levou consigo as três,
- ,manda cumprír a Lei-Falando, ontem, na tl'1bu-'.:iolllc;ao do Conselho daSu,· fIlhas do casal. I RIO' 26 V A �_. F

.

na da Câmara o represen� per intendência da Moeda e '
.' (..) 01 o

I
O deputado Armando

I (IBERADAS AS TA segumte o despacho do Pre- F 1
-

. -

tante maranhense Paulo do Crédito determinou a e-
O desvio de máqu'inas do Estado Pa?'a, sel'viço .J

,

_

•

I
sidente R' bl'

'

�

a cao, em sua exposlçao ao

Ramos historiou toda a luta 1
-

d d " . particul{t?" na construção de uma fábrica que tem XA8- DE JUROS SO- da epu _lca, nu chefe do governo, declara
"
evaçao e ez para Cln- , .

d
... r • carta q' Ih f .

d' .

'dcl 1 'd
.

Et' no jJl'OlJ1'W gove1'1ta or o seu maWl' acwntsta, e matS CRE OS DEPO'SITO� ue e 01 Il'lgl a pe- que o sr. Carlos JereissatI'esenvo V1 a, no seu s a.- 'I' quenta mil dólares elo limi- d
.

L d d d
' .J "'- "'-.

1
o que mWl;a i a e a ministrativa e do que odioso , 1�. dellutado Arm,ando Fa,l-I "corr.ompeu o funcionaí'iodo, contra e e e seus aml-I te máximo normal de licita- ato de 1Yl'ivilégio: é C1'Í1ne pl'evisto na legislação pe- BANCAIt_IOS -

1
t

....
d . l

.

"

cao,. na qua, a.qu�le parla- r' chefe ,da CEXI,M em Forta-gos, en Te os qUat,S o
.

epu- i ção de moedas nos leilões na .

d
tado estadual Jose NeIva, e! das bolsas' de valores. As-

' Enquanto a indústria do chefe do Executivo lan- RIO,26 (V.A.) _ Tendo'
mentar enunCIa o sr. Car-Ileza, conseguindo falsifica�"

em beneficio. de arrivistas, sim, independentemente de
.
ça mão dos bens públicos para r,ealizar-se, .outras

em vista a decisão tomada
los Jereissati como envolvi, 86 licenças de importação

I ' indústrias, além dessa concorrência desleal, recebem do em falsificação de licen- medianteprestigiados pela suprema

,. prévia. autorização, qual- como oxílio do' Estado o l'igor da fiscalização da Fa- pelo Conselho e, atendendo d
.

as quais logrou
d

ças e importação no Esta- trazer do estrangeiro teci':'

'1-----· '1
,- ,-

quer importador poderá ad- zenda.· ao pronunciamento a ge- do do Ceará: d d l' h _

sQoema 'con ra
I c,l1.úrir,. .a.través, de .correto-

Das 'lJiáquinas- ofic'iais desviadas pam a mole de neralidade dos órgãos re-, '" '

"os e 111 o e de la no va-

Idb d
. Cii.noas, uma foi devolvida quebmda, pois tmbalha- pres�ntantes da classe inte-

Ao sr. ministro da

Fa'I1OI de 46 milhões de cruzei-
'�mar re�, ,1'Vlsas ate. cmque.nta va dia e noite, com motMistas revezados. Trazida zenda para providenciar di:' ros.

\
. 1 d 1 l'essada, a Sumoc, resolvoeu,

S. Paulo, 26 (V.A.) _,

mI o ares ou o seu eqmva� para Blumel�au, foi ali l·eparada.-O'consel·to CtLstou acordo com a lei".
.

. . I lEnte noútras moedas. nada men"'s d C $ 80000 ?- a título experirnental, libe- ORISO DA CIDADEConsta que os partIdospoh-.,
v e l' . ,00 e quem o pagou. I I

J'"
,,' '-_. ----,---- A fáb1'ica beneficiq.da' não foi! Por sôbl'e i-sso, rar as taxas de juros sôbre Ab I·dticos ante-ademarista,traba- ACÔRDO COMER. ao 1'evez de voltar ao se1'viço, no desvio Subida, foz os dep6sitos bancários, fi- 50 VI O

lha111 no sentido de produ-
�

éIAL despachada pam hupomnga, às ordens do deputa- canAdo.revoga.das el.� conse- O IOrRjll,·s.fa ib' "
iiI' uma formula para aca- I do Nelson Bmsil, que vê com maus olhos o p1'óxi- - U II ..)

Ido Indonésia-Brasil mo. 1)leito mmticipal.
- quenCIa, as mstruçoes nu-'

d C"
.

bar com o carreirismo t --

a- rDIo t1'edw de est-mda em que essa máquina .de- meros 34, ele 17-8-50; 36, de '.

ex-governador Adhemar de I NOVA. I�RQUE, 26 (U'I' via esta?' sendo empregada é dos mais pel'Ígosos e.
. 20-6-51; 38, de 30-7-51 e 56,

.

B a r l' (). S. O esquema P.) - Mlssao comercial da "d A' d d' 18 d
.

Inecess��a os. m a no ta o corrente nada me-'· de 18-5-53. ... �

.

I Chapecó, 26 (O Estado) ,seria .a_poiar um só candida-l Indon.ésia informou h.oje
\

nos de, dois cantinhões l'olaram ribanceira abaixo, A I I I
, nspetoria Gera de - Tribunal Juri vg a.l1te-'·to a vice-governador do Es- que espera concluir, em da- 'lLm can'egado de -madeiras e' outro de bebidas l'e- , I

,

d
.

f1·ige1'antes., 'Ds pre,;uízos dessas ';nd'u'str't'as 'no",co
Bancos observará e regis-. 'ontem vg' absolveu nosso'tado, evitando que (). sr. ta proxima, acor os comer- "' lt .. "

f dr.
, I

. tntlJOrta. ao gove1'1'I,ador, uma ve:z' que a sua fábrica trara os e eitos essa médi- colega imprensa Abs daAdhemar dt; Barros con- ciais com a i}rgentina, o �1 b 1 L d b'd I .
,

estt7Ja .em, se-rvic a pe li maquinm'ia do Estado. Se a, su !11eten? imediata-, Cruz vg qu� há tempos vg ...:._ Eu só afanei umas má-trolasse os Campos Eliseos Brasil, Chile' e México. Re- esta estive s l·r t d d t I,
'. .' s e a na es Ta a w'an e os meses que es- meryte a e.xamé da autor ida-

I
-legitima defeza vg abateu. quinas do Estado parano caso de ser vitorioso nas ',Iativamente, ao" B.rasil, pre- teve na fábrica dp Canoas, tais acidentes não te- d d

d 1'iam oc01'Tido.
e ,superlOr os casos e

ex-, intendente Paim pt Trib\,l- .oxiliarem minha fabl'';-urnas de 3 de óutubro e se tende a In oneSla. comprar •

I
.

1 Mas a ol'dem é esta: que se lixem as outms 1'11-
cessos comprometedores da.

I
nal absolveu vg seis votos' cazinha! P e 9 u e i 4candidatar posteriormente equipamentos pesad,os e te- d'ustrias-; enquanto a do govel'nador s� locupleta "segurança do sistema ban- contra um pt Corresponden- anos!à Presidenciaâa República. ' cidos.

,
com bens do Estado, cúria. te. -,E acha muito?
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Rul»en. ele
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Dominlo, F.
,de Aquino
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res norte, leste e oeste, os

revoltosos 'se apoderaram
de Alepo, que é a segun
da cidade da Siria. A outra

a chefia do coronel Mus

tafa Hamboun, quediz con-

tal' com o apoio das coman

dantes das regiões - milita-

emissora de Alepo ;bem co

mo a rádio princípal' SIna

em Damasco .estâo fora do
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, "MED,I'CO',S�' .' ···.'IADVOGADOSI,� .

MÁRIO".' DE LARIVIO" DR. ALFREDO' DRA. WLADYSLAVA i
DR 'JOSE' MED·EI.

j' A�l\IINI��RAÇÃ�
,

_ , "
". •

I Redaçao e Oficinas, a ru?

, Ci:\NTIÇAO I
CHEREM W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉDICO .,..!._

I e - ADVOGADO -

I
Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNIA�AD UDEL' TCRIASNÇAS CUDROSEON'çNAASCMIOENNÁTLAISDE DR. ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 -:- Itajaí Diret,orR:ARMUOBSENS A.
J'\. O •

- Santa Catarina - •.•.

.
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI " Gerente: DOMIN,GOS F. DE

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. .

- MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS': e

Representações A. S. La-
SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e éspe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório -'- Rua. Tira- Rua 'I'Iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE AilVOGADO: Rua Senador Dantas, 40
dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvanr.Fregapani - fiO andar. L.ONSULTORIO - VISCONJl'8 DE OURO PRETO

HORARIO:
. horas.' . métodos de diagnósticos e Oausas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 - Rio de - ALTOS DA CASa BELO HORIZONTE.

Das 9 às 11 e das '13 às 16 FONE: 3415. .

.

tratamento. .

f ,eONTABIIASTA: Janeiro. RESlD.€NCIA - FELI-PE SCHMIDT 'N. ua,
'horas Res .. : Rua Santos Saraiva, ISULPO.SCOPIA

- HISTE- Acácio Garibaldi S. Thíago Reprejor Ltda. .

N
�'--'''.

·---'M"
o

Te.I.: Cons. - 3.415 - Res. 54 --;: Estreito. RO - SALPINÇWGRAFIA Assuntos fiscais em -geral, Rua Ferire de Uliveira, n. aVlo- otor. «'ea,r I', ,Ho.,epcke»- 2.276 - Florianópolis.' 'fEL. - 6245. � METABOLISMO BASAL I Edifício "IPASE"-50 andar 21 - 60 andar. "

"

_

.,

" / Radioterapiap or ondas' _;�----T- 'l'al.: 32-9Sn - São Paulo
QR. MARIO WEN- curtas-Eletrocoagulação DR. MARIO LAU- ASSINATURA� f{APID.cZ _ L:'.)NF0RTO _ SEGURANÇAD�USEN Raios Ultra Yioleta e Infra RINDO 'Na Capital Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. Ano �........ Cr$ 170,00, Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São Se-
ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano, I -_ �. Selpcstre .... Cr$ 90,00 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
.Consultór!o - Rua João n. 1;10 andar - Edifício do 'DR·· CLAUDIO' . No Interior

_ mos apenas para movimento de .passageiros.
Pinto, 10 - Te}. M. 769. Montepio. BORGES'

.

'1
Ano Cr$ 200,00 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho-
ADVOGADOS

Semestre Cr$ 110,00 prejudica1'iío o horário ,de chegada no RIO (Ida) e
raso

•
-ras - Dr. MUSSI. .

F' . 1 R . �
Anúncios mediante con- SANTOS (Volta)

Residência: Rua Esteves Das 15 às IS horas - Dra, I OI o el� gerai, Te?UI SO� tráto. ITINERÁRIO
MU�.SI. 'I peran.te

o. Sup
..

remo, �Jbuna. O
'" -

�

Júnior, 45 .: Tel. 2.812: �

F d I T b 1 F d I
s orrgmars, mesmo nao Tubr la de saídas previstas para o mês-de Março:Residência: Avenida 'I'rom-

I
e Rei a !' I I una e era

publicados, não serão devo 1- -

.

k 84 I c C ecu rsos.
idOLHOS - OUVIDOS - pows y. . f ESCRITóRIOS,

VI, (JO;.

NARIZ E GARGANTA 'l F'lorianópol is _ Edifício
A direção não se respon-

1 sabiliza pelos conceitos emi-
DR. NEWTON ,São Jorge, rua 'I'rajano, 12 tidos nos 'artigos assinados.

.

D'A"VILA ,-
1.0 andar - sala 1. �(���)�._()...

-, Rio de Janeiro - Edifício
Borba Gato, Avenida Antô
nio Carlos 21)7 - sala 1008.Doencas de Senhoras

ESPECIALISTA EM DOEN- Proctología - Eletricidade
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Médica
DOS, NARIZ E GARGANTA I Consultório: Rua- Vitor
Ex-Assistente na Pollclínlca Meireles n. 28 - Tetefone: IGeral do Rio de Janeiro, na 3307.
Caixa de Aposentadoria e Consultas: Das 15 horas
Pensões da Leopoldina Rál- em diante.,
lway e no Hospital São João Residência: Rua Vidal

Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422.
..".."...".,. *_.. .. - - c.-.....,..", ...____...,..

Curso no Departamento Na- 13 Sábado (tarde) � Far-
cional de Saúda DR. GUERREIRO DA

Consulta>. diàriamente das , FONSECA Informações ����� Moderna--R� João

10 às 12 horas.
Especialista do Hospital I

.
3as. e 5as. feiras de 15 às

Moderna Aparelhagem utels � J4 Domingo - Farmácia
às 18 horas. Lâmpada de Fenda _ Re- Moderna '- Rua João Pín-
Atende no !losoPihtal de

f'ratur - Vertometro etc. (') I '1',- mtr: roi n to.Caridade, de 8 as 1 'oras. f' or.,.�n('l ." ..... es

Consultório : -Rua Vito.r
Raio X, (radiografia da Ca-

II ('o1un,lI, il�fnrm8çi\fEl-quc 20 Sábado' (tarde) -

I
.

S I beça) - Retirada de Cor-
.,,,(·t.'�;i"'Il, fUàrillRlt'nte e. d. Farmácia Santo Antônio _Meire es, esquma com' a -

pos Extranhos 'do. Pulmão e '

danha- Marinho.} 'I ime(liato:� .},. i ,Rua João Pinto.
Residência : Tra",.essa Esófago.." \

. '.

Receita p.ara uso de Oculos. ' j 21 Domingo - Farmácia
c Urussanga 2., -- Consultório _ Visconde J<,)RN�IS, -. .

Telefone Santc Antônio _ Rua JoãoAptl..102. de Ouro 'Preto n. 2' - Alto� O Estàflo, . .•.......

3.0221 P' t
' ,

, DR. VIDAL da Ca�a, B�lo Horiz?nt.i). �i;�:e�� ·T�;d;·: �: :::;: L;t Sábado (tarde) -_
CLíNICA DE C.RJANÇAS I .R,esld.encla - Feh.pe Sch-

I I< O Diário da ManhA ... 2.463 Farmácia Catarinensemídt, 101 - Te . l.u6 .

Telefone: 2.692.
.

CONSULTÓRIO - Feli- - A V�rdade .. � . . . . .. 2.01(11 Rua Trajano.
"

.

�

________ pe Schmidt, 38. Imprensa Oficial 2.6&8.. 2S Domingo _ Farmácia
DR. ARMANDO VA· I CONSULTAS - Das 4 DR. SAMUEL HOSPITAIS

Catarínense _ Ru.a Tra.J:a-no: Car ídaee r

LÉRIO DE ASSIS i às 6 horas. FONSECA (Preveder) 2.314 no.
.

_

- MÉDÍCO - I RESIDtNCIA - Crdspim CmURGIÃO DENTISTA (Portarra) . . . . . . .. 2.034) O serviço ,noturno será I
Dos Servíçss de Clínica In-

.

Mira, 25. �onsultório e Residêacia : �erêu RamGd 3.831 efetuado pelas farmácias
f?ntil da As.sistência �uni., FONE _ 3.165. l.I{u� ,F.ernando Mach�do,!l' \lilHar ' 3:15í··

Moderna, Santo Antônio ecIpa] e Hospital de CarIdade CIIl1�a Geral - CIrurgia �ão Sebastião (Casa
CLíNICA MÉDICA DE I

� I Bucal Dentaduras
- Pontes de Saude) 3.15� Nüturna situadas às ruas

CRIANÇAS E .ADULTOS DR. ANTÔNIO MO-I qúve.�s e}ixas.
.

'\Iaternidade Doutor João Pinto e Trajano.

I',
- AlergIa-, Ã

Rh!O ,x e Infra-vermelho. Carlos Corr:a ... 3.121 A presente tabela não po- .

Cons1Ilto'rl·0·. RIla Nllnes ,NIZ DE ARAG O.' 'HO,RAR,IO: De segllnda a CHAMADAS DR- l' 1 d ' .
.. oera ser a tera a sem prevIa-,Machado" 7 - Consultas das 'eXta-iei:ra das lq às 12 ho- GENTES

•..31.1 auicl'Í;zação dêste Departa- 'l!15 às 18 hor';s. CIRURGIA TREUMATO� 'as, e das 14 às' 1S- horas. Corpo de 'Bombeirõs ') ti

Residência: Rua Marechal I...OGIA
,:"

Q!'l.S 8,39 às 12 horas aos Serviço Luz (Reçla. nJ{,lltO. :
_

Guilherme, 5 - Fone: 3783. Ortopedia �ábados. -, ': .. inações) 24041 D'3p:;n;tamento de Saúde'

I'N
·

d' O'
�

- -

18�onsultório: João Pinto, PO�!:�:)(Sa.I�.���1.8:. 2�03P' ����ic.a, 2� de janeiro de, egoclos e . taS-laoDas 15 às 17 diàriamenté.
.

.'.
. Polícia (Gab. DEle-

Menos aos Sáblrdos' ..
'

PR.> DIB 'CREREM
Ilado)...........

J_l1iz Osvaldo d'Ac8.mpor:l
Re�.: Bocaiuva 135. ADVOGADO'

_ COMPANHIAS DE
2.594

- Inspetor de Farmácias. A SUBRAL, com escritório no Edifício, São
Fone: - 2.714.

-

C<lu'sa,s ,cívej', comerciais,
.

TRANSPORTE Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Doenças do aparelho reSl)i- Lotes de terreno, inclusivo uma magnífica Ca-

ratório

a c I ., E
criminais e trabálhistas. AÉREO '

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;
TUBERCULOSE . "Consultas populares ,TAC ." 00 ••••• "00 8.70n

Duas casas de alvenaJ'Ía e uma de. madeira
RADIOGRAFIA E RADIOS-

.

.

.

R' 'N" M/ h d 171CtuZeiról do Sul .... 2.500'
'construção recp.nte)·, situadas á rua CeI. Pedro. De-. '. "

. _:ta' unes ac a 0, '. Panair . 00 ••• 00 00 • 3.553 \J
COPIA DOS PULMõES

(esq. Ti'ragent�s). - sobra- Vari" .........•... 232-
moro - Estreito;

.Cirurgia do Tprax • '. '>
Um cónjunto de casas de m8deira - Estreito;

Fo.rmado pela Faculdade AgeAn'-c'laa
do -"7 sala 3. L6ide A4reo 2.402

Lotes de terreno situados na Vila Flórida _', R I 2.338Nac:onal de Medicina, TJsio- ea ...•..••......

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
logista e Tisioc.irurgião ,do I

Scandinavo ••..... 2.500
_

, Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,
Hospital Nerêu Ramos .J

,_
Isclla p'rimaria .'. HOTÉIS· .

2,021 medindo. cada um, 13 x 50.
Curso de especíalizaçãe pela, Ue '

n
.

Lux ...�.......... Uma vila de alvenaria na rua Arací Vaz ,Callado;
S. N. 7. Ex-inter'lo e*Ex-as- " l,d'V8nllsta Malle.Ue.......... 2.276

Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado;
sistente Je Cirurgia do Prof. li Metropol •.•....•. 3.147

Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos
UgO PJnheiro Guimarães D "fi ·d d

La Porta . . . . . . . .. 1.321'
'(cinco financiadas pela Caixa Econômica);

.

'.

(Rio'.
._ I��I. CI a e' Matrículas 4bertas Cacique •••.•...••• 3.449

Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindv.
Cons: Felipe Schmidt, 38 C.usos: Primário e Ad- Central,........... Z."'"

13,20 x 22,80;
-"Fone 3S01. - ,E.trelá- •••.. ,..... !.371 .

Um magnifico terréno no Sub-Distrito do Estreito,missao. '-- Id I ... �-9At'd h (' da Ca·ixa Postal. 45 ea . . . . . . . . . • . .. �."j) d' d 1'3' 30 d' t t' t t d
.

'. en e em Ol'a, rnar_a .

Rua Visconde de Ouro ESTREITO
.

081 ... ..... _. Ime
lU o

X,"
IS ano e clUcoen a .me ros a pra,

Ia. '

Res: Rua São Jorge 30 - }'lorian6polis - .

,

F
.

2395
. I Santa Catárina Preto, 75. -, Disque •••••••••••

·_one_.._,--'----., .. ---.---

.

'
.

,�. Vende-se"L,avand'ó, com 'Sabão -"

\?irgem Es�ecialidade
da, Cla.',,· "'IZEL INDDSTRIIL-Jolnville. (marca. registrada)

.

-

.

ecoDo:miza-se, tempo e dinheiro .

< <.
r ,

__ :_,_� __
,
__ ., o

-
.

-

_A' __ ;"_'�" •

•

._ .. _-,y--� ........�.

,
,,_·A. a : ."" __ --<�"_�"."___."__ .-.--" __ '" .:-..---

7 Domingo - Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sch- Rua: Deodo-ro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.�12

•

Indicador. I'roílsslnnal,
."

�

"

o ESTADO

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

- MÉDICO _:_

Com prática no Hospital
São Francisco de Assis e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLíNICA GERAL DE
ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: Av. Getulio

Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. '

Hor:ído: -Segundas e Quin
tas-feiras, das 8,30 às 11

·horas.
, -

Residência .; Lux Hotel
I' DR. 'JÚLIO ..

DOIN
- =-_aPt� no Tel.: 2021.

I VIEIRA
DR. \VALMOR ZO·

MER GARCIA

CIRURGIA GERAL farmacias
de Plantão

/ D'plomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

lServico do "Prof. Octávio
", Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de,
Cirnrgla do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de

- A»yqGADO -

Rua Vitor Meírelles, 60.
.

FQNE: 2.468.
- Flortanépoãs -

DR. CLARNO' G.
GALLETTI 6 Sábado (tarde) - Far

mácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

Janeiro
Médicc do Hospital de'

Caridàde

DOE�ÇASDESENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das tI6,00 às 18,00
ho'xasA
Pela manhã ,ateml"
-diàr iamente no Hos.

J

pital de Ca�\dàde. '

.' "<,

Residência:
Rua: General Bittencourt

n. 101.

DR- I. LCBArrO
FILHO

,.

o ESTADO

I ULTRA SON'O
TERAPIA

/
o MAIS :\10DERNO E' EFICIENTE TRA'fAMEN.

1'0 PAnA INf'LAMAÇOES E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

�

SINUSITES
� fNFLAMAÇOES DA t:ABEÇA E (lARGANTA.

.

TUATAIUENTO CO�l HO,RAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO

IDA. VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

� 28/2 1/3
5/3 7/3 12/3 13/3
16/3 18/3 � .23/3 24/3,
27/3 29/3 3/4 4/4

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas'"
do Hio, às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à,
EMPRtSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

----�-------------------------------

,

...TeM •.
• •

•

Viagem com' segurança
e· rapidez ,

80 NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

BA?'IDO {<SUL ..BBASILEI_O» -

Florianópolis - Itaja! - JoinviHe - Curitjba,
. .,-:,'." ----

Age"nc' l-a • " B.ua Deodoro e�quina da
• Rua Tenente SIlveira.

I
I
!

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

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

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

Vitor, Valvulas e Discos. �
llua Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\�
U ESTADO Florianópolls, Sáb';1_do,' �T.de Fevereiro. de 1954 3

Mário. Olaripo Lopes, fi- Procópio Aluiz de An-

lho. de Olaripo Sebastião. drade filho. de Aluiz
Arnaldo Tavares; filho. Lopes e' Ana Maria Lopes, ,,:le {\ndrade e_.Maria

de Lídio Manoel Tavares e I Maunitry Dal, Grande

I
de Abreu,

Hílda Gevaerd Tavare�. Borges, filho. 'de Antenor Ramon Pereira, filho. de

,� Assis Manoel dos Passos, I Alv�3 ,�a Silva Borges 'e ,Pedro. João .Pereira e Ana
filho. de Manoel Clemente'l Dalila Dal Grande Borges. -Borges Pereira. ,fm 1747, na capitania
dos Passos e Otília Caetana Nelson Manoel.Geremias, I Valmir .Areias, fiihü de de São. Pedro do. Sul, nas-

dos ,P�ssps. lilho de Mânoel José Gere-I Francisco. José Areias e ceu Manuel Marques de
Arolde Santos, filho. de mias e �eno.veva Benta Argentina da Costa Areias. Souza, falecendo. em 22 de

nossos atos e palavras, na- Lídia 'Saritos. Goncalves. I Valdir Emídio ,Martins, ?\pril de 1822 no. posto de
da fazer que resulte em Adolfo Réis do. Espírito

"

NeJson MU,rilo. ,d� Souza, I filho., de Emidi,o Manoel Tenente-general. Pai do _,..

.sentirmo-nos diminuídos.
-

Santo, fi'lho. de Rodolfo Ino- Ih d J Cd! M t J d t E t M d P t AI g._, !:J o, e ,os� maco,,·e I
ar ms e u rte rnes Õ

I arq�es e, 0.1' 'o. e re,
De nada valem-beijos, abra- cêncio do. Espírito Santo e �ouza e SIlVIa Basodona de Martins. '

que tinha o mesmo nome:
ços e ternura para consolar 'Iheodolina Severina da Souza,

, I,' Val,ter José Martins, filho.
quem tem que beixar a ca- Cunha. ' Nivaldo Correia, filho de: de-Rosalina Fernandes, I - 1776, as tropas brasí-

ENLACE ERNANI NADIR beça ante o pêso do. per- Carlos Momm, filho. de Hercílío Correia do. Nasci-:, Marco., Aurelio Xavier, leiras iniciaram o sitio do

Realizou... se hoje, civil e religiosamente,' o. enlace
dão, �()mrado. Antônio Momm e mente e Ana Adefin� Reis, I .filho de João -dos Passos forte de Santa Tecla, o.CU-

matrimonial do. nosso presado. conterrâneo sr. Ernani Tal favor em geral cria Argentina Carolina Momm, Osní Sebastião da Silva, Xavier e Rosa Nunes Xa- pado.
-

pelos hespanhóis. Os
Sant'Anna, habil linotipista deste- Diário, e- filho. do. sr, una atmosfera de constran-: Carmosito da Silva Lago, filho. de Teotonio Sebastiã�l vier, I

brasileiros estavam coman-

'I'olentino Sant'Ana e sua exma. espo.sa
-

d. Elizabeth �imentü -entre qúem descul- f�hü de Jo.ão. Pedro do. La .. (�Silva e Dorvaltna Maria f" ' dado.s' , pelo. Sargentü-mór
Machado. Sant'Anna, cüm a prendada Sta, Nadir Po.s.. pou e quem fo.i desculpado., M' CA d'd d L 1 SI' ,

' I
R f 1 P Bd'

SêlS, diléta filha do. sr, Olavo. Püssas e sua exma,- espo- dificil ..
go e ana an 1 a o. a- u� i va.

'

PORQUE TALHA O', â ae into an eIra, 0.'

sa d, Francisca Xavier Püssas.
uma situaçã� que ,go.. Osvaldo. Vicente Miranda,

'

, legendário lagunense;
O átü civil será celebrado. no. Cartürio. do. Registo mente püdera ser remedla- Clemente Pedro da Silva, 'ilh.ci de Vicente Luiz Mi- "LEITE? I

'
'

Civil do. Sub-distrito. !lo. Estreito., às 17 ho.ras, servindo. I da,
e que o. tempo.' püderá filho. de Jôsé Silva e Merce- randa e A�a Hensing de'

- Pürque t«lha o leite? I � em 1777, a Ilha de
de testemunhas" pür parte da no.iva, o. sr. Jüaquim Fer- atenuar; mas nunca fazer des Bàrcello.s Silva, MIranda. _

'

,
- Esta a pergunt� que mui- Santa Catarina, sem r�sis ..

nandes Filho. e sua exma. espüsa d. Maria CeciUa Fer.. desaparecer. 'Dal'é'w :AI1tônio. Jesus Sil- O' I' J
�

M
.

f tas donas de casa vinham
1"

..,
f f' tnandes; e, por parte do. noivo., pelo. sr, Tülentinü San1'- I Q t

.,' .

J ,
sma 1110. oao ana, ,1- I

" Ir com um So. Iro., OI 0. ..

A F'Ih' 'd M
'

R'b'
uan ,as vezes Ja OUVl- 'J�H1Ü, filho., de Antônio. Jüão lh 'd J

-

L' M'
, fa:zendü ultlmame!lie, I d 1 t d Gnna 1 ,o e sua exma, espüsa .'

- ana 1 eIro

I
'

" A

0.' e üaü UIZ arla e '

,
ma a pe as ro.pas o. e-

Sant'Anna,
�

_
müs esta frase: Perdoüu, e Silvano. e Paulina Flo.ren!!; �'Iaria düs Anjo.s. HÜJe, segundo trouxe ao. neral D, Pedr� Cevalos, A

O átü religiüsü será ceIe brado. na Igreja de N. S, tudo. fico.u Como. era antes". [la -de Jesus. Osvaldir Bento', filho. de nosso. çünhecim,�nt(· respei- i

vergo.nhosa retirada do. Ma
de l:[\tima, às 1y,30 ho.ras" ser�indü d� teste�unhas, I Mas digo. eu: "Fico.u Co.- Eliseü Eugênio. da Silva, João. EmidioBento. e -Maria tRvel Senho.ra, poú'n1os res- rechal pür.tugues Furtado.
por parte da nOiva, .0. sr. EstacIO PereIra XaVIer e a

mo era antes apenas apa- "lh d E
A.

R I' d "!ladalena Bento..
- po.nder a perguntá: I d M d dD I' R' F' d

' ; J J. o. eugenIO au lno. a 1� e en ünca eu motivoexma, sra, eo 1 o.sa ar1<\s; e, po.r parte o. nOiVo., o. ! -

,

'

, " _ Pürque fica de um dia' I'
J

,sr. Roberto. Piazza e sua exma, esposa d, Olga Sant'A,nna I' r:ntemente, _

po.rque �o. 1� ... ,Sil��, e Jüaquina Benvinda Ozimo. Bernardino. Cür- '

'

,aque e extr
..
ao.rdinário.' fei-

Piazza. timo., o perdao. de püuco. o.U da SIlva. :&a, filho. de, BernardinQ �_ara o o.utro. n�s 1-:0Stos de
'

to;
Os nüiv'os recebermu üs cumprimento.s na residen- nada adiantüu:-Talvez �eja I Fàusto. Nilto.n Bo.telhü, fi- Francisco Co.rr�a e Mária- Vel1lJas. 'j

cia dos genitüres da noiva, à rua Afo.nsü Pena,' no. Sub- : Uloa feridà cicatrízada. mas lho. de Octaviano do.s San- E:duwirges da Conceic
..
ão.. Sim, senho.rÉ:s leitüres, J

d'
,

d E 'r I
-

- em 1814, 9 Sargento.-lst1'1to. e strel 0., será sempre uma' ferida
I

t B t Ih ,Alt
"

d Osmar Casimi,ro. da Silva, êste é o caso. Aquela Se-." '..
O ESTADO apresenta ao. jüvem casal üs mais efu- -'., .,

I
üs -

?; e o. e
�

au o.s

h 'd J:'A t d 'mo.r, depOIS Cürünel, Fre-
sivüs votos de muitas felicidades, extensivas às exmas.1 ente_landü a beleza do. Co.- Santos Bõtelh,.'o. ," .

J;lbo.. de ,Jo.sé Casemiro da, ;', üra, l,n o. ,UI) ,:0; ,D_ ,e, ,dédco. "'GtlíUlei'me de Var-
d t d �'I M" ·':r�b l' d' .:Venda·"S-fiuauo na Ru'a Feli-' ,-'

famílias.
I ra'ifi,o.,e ��eUl'pan o.

,��u:I �Gelardó."ll�J·,��u�s, .fíl�o: ''=+,va e;. 3r1'1 VIU e ma a
" ,', -; , nhagem, fo.i nümeado para

_,_, __,,_' :,� ,<' ,��

* *

*.�" ; te�tlCldaâ.e, dos, sentlm:n.. de Targi:t:l? rrancisco. Ro.- Silva,
'

I
C13np Nún�s �lres, afIm de

dirigir a fabrica de ferro.
'-0;, tüs.'

, -�,.I d,rI'!?:tl€:S e, Augusta Rodri.. O"'valdü Costa filho., de cúmprar um lItro, pura seus
d'

.

ENLACE
-

GONÇALVES MENDE'S �
'" , ,

.

�, ;_ , 'e Ipanema, ,em So.ro.caba',',' , , � - i

:'Ii)lflaZ Jüse' da Costa e Ma- hlhmhüs, nao. cpnsf-gulU o.
'

,

't . -0-': gues.. '

,.

1"
_ em 1826, o. Imperadür

RI' h
'

I
"

I d S N E
·

t
-

b· H "do.s Prazeres, fi.. "w:Guilhermina da Cüsta� preCIOSo. eIte" mVltü embü ..

,
,

,

ea iza .. se ,0Je, � en ace rpat�lluü_llla _

o. �', e!y Ipertmpn e 0]8,
ernam

r� 'inda eXI'st' D. Pedro. I-chego.u a BahIa,,C'ünçalves, funclOnarIO da Vulcamzaçao. Saü ,CrIsto.vao., '

i lho de Fra.ncisco Mano.el Osmar Go.nçallTe.> Farias,
a d 1!;'l�, po.rque

'

CÜI11 a senhürI'ta' Mal'l'a Mendes, fI'lha da Vva. Bertoll'na
I TORRADAS COM J'á tinham sid,

-

vendid'o.s restaurando-a calma pertur-dos Prazeres e Onélia 'ilho. de João Gon.;a'ves Fa- b d 1 I dMendes, ambos residentes em Barreiro.s. -

I PRESUNTO ' einquenta (50) lihos e o
a a pe a o.nga guerra a

Cunha Prazeres. ['Jas e Maria Mo.tilde Fa- I d d bSerão. testemunhas po.r parte do. noivo. os srs, Jóão' ,

.

restante deveria f;"aI' para
n epen encia, entre rasi-

E I h" D' M E' k O 1 d Harüld,o. Jürdelino. da ,ias � ,
• ic <e, e exma, sen üra Irc,e üceite, lC e e r an o.

.' (Receita para 4, sá,ndul'-
' ,

,

d leiro.,s ,e pürtugueses;
A h D A d L f'lh d J d I' SPd B F'lh fI'lho. (: ia seguinte.mürlm e exma, sen üra- lva mürlln e po.r párte a

h ) uz, I. o e 01' e lno e.. e 1'0 unn 1 0.,
nüiva' o. sr. Züuzine Felizardo. de Süusa e exma, snra. I

c es, r�fim da LU;l e Jo.rgina da de Pedro. Bunn.e Alic.e: De- Assim, quem, ho.je, ad ..

Jüaquina Süusa, e .Leowaldü ESpíndo.la, i, INGREDIENTES
L quirir leite nallueh� püAsto,

- �m 1861, em Flürianó ..

uz metria Bunn.
O ato. civil, será às 16,30 no. cartório. de Estreito. e 2 col,hel'e's' das de

"

estará sll.J'eito. a lr'ceber leI'" po.lis, então. I?esterro, fale ..

'r" so.pa Jo.ão Francisco ,Pires, fi.. .,.....
o religio.so às 17 hüras na Igreja de N. S, de L' átima, '- �

I te de.üntem, e, infalivel- ceu o. Cüronel Sabino Jo.sé
Ao jüv€n� -par desejamos felicidades,' de manteiga ;hü de FréÍpcisco. João Pites ,

I d1/2" d t i
D A' P

...

'111ente, mürmente ('om o. ca-
a Gama;

XICara e presun o.

I f: anata - 'na ires,
.:: *, *

cürtadü em pedacin�o.s pe-l' Jüsé Olímpio. Édúardü, fi.. �ür, ae chegar-em epsa o.

te-,queno.s , Jho de Arthur Olímpio. Edu.. l'á talhado..
'

-em 1844, Dia da In-
EN,LACE HELENA-OSNí I Q' t '

d denendellc' d TI bl'2 o.Vo.S, batidüs ardo. e Isolina Maria Edu, uem o.mara �,).>:o.vi ên-. la a .epu ICa
.

I
d d cia.? Dominicana;Civil e religiüsamente consürciam .. se hoje nesta Ca- 2 ,co.lheres e so.pa e 'ardo.,

pital, a gentU senhürinha Helena C, Süusa, estimada fi- creme de leite' I Júliõ Francisco. do. San.. .
,

lha da exma, sra, 'viúva ,Maria Casemiro. de Sousa, cüm sal a gôsto.
,

: to.�, filho de F.ranciscü ,Ew Par'itipação - em 1871, ,falec.eu o.

'.� jO,v�I1_l' Osní C. Pir:heirü, pre,st!mo.so. e:npregado ,no.s 4 fatias de pão. integral do,s Sàn.tüs e Mariã Andrü.. Arthur Mo.ritz e Sulami- Majür Manuel Joaquiiu de
escrItürlOS da Drügana e Fal'macla Catarmense e fllho. I 'ddo. sr. Atanagildo. e d, Lídia Pinheiro., ,(de fo.rma) t9rradas, llica de Jesu:;. ta Levy Müritz, participam Almeida Cüelho., autür' a

,O ato. j::ivil será ,efetuado., às 17,30 e' o religio.so, às Jüsé Ra.mos Pereira, .filJ-.')
I ��s parent�s e p�sso.as am�-I �e�ória Histórica da. Pro.-18 hüras, Servirão. de paraninfüs da nüiva: no. Civil o. MANEIRA DE FAZER d� Gaspar Verisslmü Perei.. gas, o. naSCImento. de seu Íl- vmCIa de Santa Catarma e

sr, José Martins Neto. e exma, espüsa e no. religio.sü, o 1. Derreta a manteiga nu- rá e Maria Paulina Pereira, • PLACAB 811'ILITICAS lho. Hélio. ocürríido. dia 23' de outrüs trabalho.s: E' um
'sr, Sebastião. Cali}tto. e exma, espüsa,

'

"

III I d N I
.

' " ,I

d P t d Ad'ma frigideira, em fQgo. brah- 'Jo.ão Co.nceição., fi.lho. de 'I' r 8 Og08 r. na Maternidade Dt. Carlo.s üs a ronüs a ca emla
Serão. padrinho.s do. noivo.: no Civil, o. sr:-Oscar Sch..

I' Catarinense de Letra�, queroede�' e exma, senhüra e no\ religio.sü o. sr. Atanagildo. do. Antenür Co.nceição. e Bel'..••catIe autUar •• tr.. Co.rrêa.·
Pinheiro. e exma, senho.ra, -

"

2. Misture juntüs o. pre- nardina Régis da Cüncei.. t....t••• 'aUUIa. Fpolis" 23 .. 2 .. 54'. é o.cupada por um do.s mais
,

Os nubentes receberão cuiuprimentüs do.s parentes I suntü,' o.s ovos, o. creine de ção., no.taveis histo.riadüres ca ..

'de l?essoas 3aomigaS, em a sua residencia, à rua Rafael Ban- l�ite�e o.'sal" Ponh;;i, na fri- Jurandir do. Nascirpento, tarinenses, Lucas AI�xan-
eIra, n, .

, . , h' d 1 f d B 'tgldelra e co.zm e evagar f:lho de Manüe Po.r il;io do. re 'OI eux;Ao. jovem par bem cümü ,à suas exmas, famílias, as' "

"
-

'

C' , O',., ,N V, l�, ,q;no.ssas felicitações e votos de felicidades, rm fogo. lento., mexendo. de Nascimento. e Juventina dos "I
I J'1J),

vez ern quandô, até' que o Santos NaseiJ,uento., - Hl1 1883, assumiu a
-0- .... "f. n:.

ôvo. esteJa 'bo.m, ,._ .... �-
_

' Jüãü V_asques, filho. de BODAS DE' PRATA Pre�idencia da Pro.vincia

ANIVERSA'RIOS:
I, -,

Sr, Gilberto de (-'li.. ,3. Espalhe essa mistura Afünso. V�sques - e Maria ' de Santa Càtarina, o. Dr.

FAZEM ANOS, HOJE: n,'lra; ,

sobre as to.i-radas,.coJN. man- (las Dores, Vasques. Oscar Vün Tro.mpo.wski � "Zélia Mellins

Trümpows-l Teo.duretü Carlüs de_ Faria
_ Sta, Marília Schutel; I -, Jüvem Antonio. Gar. teiga. Corte-as' em diago.- Luiz Go.nzaga Achar, f ki, co.nvi�lam üs pa:entes e pessôas a�igas para assisti- Süuto., que fo.i fundado.r do.

,

, �.
]' A, h

"rem a mIssa em açaü de graças pelo. transcurso de suas
L' d ' ,

- Sta. Sanitas Freitas; lo.; Espindola Oliveii'�; nais e enfeite �üm'}iql�a e I' l?o de Sa nu .c ar e Vito. .. Bo.das de Prata, no. próximo. dia 28 do. cürrente, às & lIceu e, �rtes, e OfICIOS;
- Sta. Almira Damasce-

I
-- Sra, Mariá de Louriles aze'itünas pretas. (APLA) ,na Achar,

_ .horas, na Igreja de São Sebastião (Práia de Fóra), Anch'e Ntlo Tadasco
------------------------------------�----------------------�----�----------------------�----------------�----

00\ :ZE�MUTRETA:�.�,

Cheío .o silêncio de presenças vivas,
,

muito de longe, muito de além céu,
ouco vozes sem medo. redivivas,
que se descübi-em ou voam atrás de um véu <,

�\"S'l;. B��ADe· �.� :Atenção, Reservistas! '·IHOJ�'g Q �. •. . Compareçam ao 14' B.C.!
NO LAR E NA SOCIEDADE Deverão comparecer ac Ledio Jüã: 'Martins, filho, Rosenir Cabral Teive, fi-

I Qual:t�l do 14° B, C" na de',João Franéi�co. Ma!tins: lho de Raimundo Luiz Ca ..

Repartição Alistadora, mu .. e Maria José,Machado Mar- , bral Teive e Jocelina Lentz
nidos de 2 (duas) fotogra- tins. ê Teive.
fias 3x4, os reservistas a- �'Liri'domar

c

Jdão. da Ro- Pedro. Eliseu da Silva,
baixo: ': dha, filho. de o!,�ã�"Manoel fiíl�ü de Eliseu Antonio da

Nunca devemos fazer ..'.-

da Rocha e Ana-Guilherrui- Silva e Francisca Rosa da
nada que nos coloque na NIUN'ICIPIO DE na da Rocha, Silva.
situação. de pedir descul-I FLORIANÓPOLIS,
pas,
.Ser perdo.ado. é receber

MACHADO VILLA
o PERDÃO

xxxSoneto -Bilbete, da
'Semana

"

"

27 DE FEVEREIRO

"

A data de hoje recorda-

nos 'que:

de bôcas invisiveis e lascivas,
" procurando. o. que e' teu e que foi meu,',
E' COll10 se flutuassem ilhas esquivas,

É' como um coração. que se perdeu.

um favor que nos diminui
ante outra pessoa; e enal-

Júão
Lo.hn ses iniciaram' o. ataque ao.

forte de São. Jorge, depois
de assediarem as baterias;

- em 1630, os holande-

"

Fixo. em .vós, ó .modelos encontrados,
a certeza das rosas refloridas
entre os detroços dos navios lunares,

tece em demasia quem con

cede o perdão. Perdoar é

sempre, altivo. E ser per

doado, sempre .humilhante.
Devemos ter contrôle de

Não atravessem -rios abandonados.
E nem apertem mãos: apodrecidas,

'

esquecidas nas terras e nos mares.

-o -

no. da Silva;
- Stà, Nilce Lopes

Almeida;

!Ir'" d T'
h.f:lra, espo.sa o. sr, ..lOse

de r,lc:ra, co.merciário;
-' Sr_a. Ml'.ria Beucn-i

- Sra, Dalva Machado. Lcnzi;'
de Mello, espo.sa do sr. Ary', ·-=-S1'a, Angelina FIlome,
Kardec de Mello, Sub .. fis- 11é' P.izZaI1i, esposa do sr.

cal da, Fazenda; Clo.dodco" Piáani;
.

_. Sr, Milton do.s' Santüs
'

- Sra, Aurüra Almeida
Garcia, Sub-fiscal da Fa- IT",'re1'a, esposa do s��. Jú�
zenda I '1'0 N. Herrera, consul d:J
- Stn, Ione da Co.sta ,1vrê- � íI'dguai;

1in; - Sr;;\, Zenita C'lmpelo
Sr, João ViekJ. Soo (��f:ho, esposa do sr: Lu:?

blillbo; (_ ::elho de Souza,

,'I, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F'lorianópolis, Sábado, 27 de Fevereiro de 1954 '
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"O -Es.tado
o 8STAIXP I

•

Esport
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I
J
Santord

.

está jogando
uma .enormidade

. ',.�; .....(�(�()--()�()��'�().....()--(,... \'. ,_,·,_ficb,.2.l 't��··f}$é��t·n'Jé;êii_.in,a, .. --·
......................"..................... .

'

tivo. o P. tlétíco Paranàcn-

DERROTADO EM JOINVILE UM CO�'Y -U R &8 U- S E R V, A N D () :oe contratc u-o e fo: no rlC
ILro-negr c i.e Sant nd pro-

�a. ato 'l.ll.:h na meia es-

- Mário Viana, dizem os jornais, vai ser técnico do I quer�a.. '

Canto do Rio. E qiziam que ele era do Mengo. Agora Vejamo'; ,o que àisse o

está explicado" porque o clube de Niferoi quasi derrotou, jornal :'0 Dia" analisando
o Mengo, no turno. Se não fosse o Zé de Sousa ." com

aquele penalti no último minuto ...

LOTES E TERRENOS A'. VENDA:
Barreiros, Rua Pedro Dep1oro, Bairro N. S. de Fá-

�.n tocÁ' ::.5 ações tlõ. seu

tima, Bom Abrigo, São Jos�, Palhoça, Rúa Tereza Cris- ':'l'l'é::dro .

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

::./ 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina perfei:
ta - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter.-I BAR E SORVETERIA
reno.

Preço - 120.000,00. AMERICANA

. PEQUENA FAZENDA
Vende-se uma,"'situada entrE:: Serraria e FOl'quilha

10 Município de São José; bem instalada, numa áréa
.le 231.410 metí'os2. Imóveis: '2 casas de rhadeira 1 re

sidencial e 1 destinada á instala:<ão de Engenho de Fa
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12
,'eses; área já cultivada com 1.500 a 2:000 pé§ de bana
na, parte com aipim e mandioca, amedoim eté. ,Gado va

cúm
.

e cavalar - 1 parelha de ànimais novos com uma

carroça; 14 res�s, sendo 5 v�cas leiteiras, .5 novilhas, 2,
bois carreiros, 1 reprodutOl; Holandes e 1 novilho Zebú.· ------ .....-----

(Preço: de oc��ião - Cr$ 150.000,00).

••• De C :�U; Da chegam-no.
noticias dr.ndo co-ita da

entre ã'nibos iria resultar Avaí, possuíndo, arualmen- atuaçõ :'3 do renomado "pIa.

I1;0 retorno do técnico às Ir- te, o m�lh)r e mais catego ver" caez.rinense Sanford

.eiras do "Glori�s,;". rízado "Oft�,t.',' /da Capil:,I, antigo de, C>. sor do Catava �
Assim aconteceu, ao que não irei Ch crer perder a' na do Ar, desta Cz.pital c

"e propala. oporturuíade de couquistar que de sde 1948 atua com

Nizeta concord0u 'Com, a . tetra campeonato, grande (�e'l.aque nr Iutebol

c .opos: a (!l' Aval e já rio o- .

\la terra dll araucárias. Ser
O retem 1 de Ni?'(:ta b. t; -

rróxlm i dia primeír i de
d A' /

�oome, de ': 'J8 para eé, per-reção 'ti_ :- ea o' .vaí..' co-
" -narço r-assumírá as Iun

mo não lJl.rlia deixar c"e
cões de tócnico. Após os

Jes�ejos, earnavalesc ';S

Nizeta retornou ao alvi-celeste, devendo dia
10 reassumir as funções de técnico -- Agora os

preparativos para o Campeonato de 54
I

A notícia correu a cidade
'

inteira, repercutindo entre

cs afeiçoados do esporte-rei.
Nizeta, finalmente cn�!!al'a a I'1

-trn acôrdo cem a direto! ia 1
,

"
.c

_ I
dc' AVal, para '0 seu l'�b)rn(' I
3 direção" ti ') r '<,lutel de, pro-j
fissionais ao tri-campeào. "I'
Afastado que estava des

de dias após o .certarr:c esta

dual, P'Ol� motivo de m'!l' �1É''''
sentendirriento entre o efir.i
e nte c0!lçh �:o d!fet?1' de, f.t -,
Í€,bol, .

si. Dfrceu G,')uú<S,
"iu-s� o Â��í: ;:priy,Úo, da BINADO DESTA CAfIT�L ZL' DO MENGO

)ntel�gênci� de Nizera, t-', '. ..

-

..
'

..' :....
'-

1
- D-o-u-t-o-r M-i-l-t-o-n, domingo eu vi o sr. jo

c<i1'ldo seus defensores enol ('oração, ai�da alim·:nt ..vl!
� .

Um corr:bmado desta �apüal; organ'zado pelo_pr�: gar, nos Coqueiros. Fiquei decepcionado.,O dr. Newton

tregues à compet�ncia, óra' úesej'0s de voltar ao I,)lan- parador �sm. Gonçalves (Nlz:ta), enfr�nto'+, quarté,l-fel- Ávila que era quem o sr. devia marcar, passava pelo sr.

oe Dirceu Gomes, .ora d') I tel "azul'ra" onde, qUE'l" co- ra, em Jomv�l�, ? forte pelo.tao do C�xlas.;· .. ,I eomo se o sr. nem Estivesse jogando. Se eu' fôsse o sr .

.e \
1

.

I
-

-'., Grande publIco presencIOU a peleJ�_ql:le.a.g��dou em I abandonava' as canchas e me dedicava sàmente à tor-
pl'Olessor OSW? do M�.il'ê'. E10 jogac�"r quer com) we· h f d b 1 d

. 1
. .../. .r . c, elO, o,erec:n o ons

A

ances e sensaçao,;ta�,fll�a.men- 'dd� ... do' Mengo!
Chegou�se'mesmo 'a úr�un r;'co, sempre. se de�t-.l(,)u te na conqUIsta dos tres tentos do embate. "'�

clar á poisíve(rda de l\i:lE- .[A.'lo .empenho e' segül'ançJ, O Ca:l{ia�, mais f�liz, logro� vencer,pôr,4�:; () tento ", _ A Portuguesa venceu mais uma ve� na 'Inglater
t�i para o Clube Atí{:t:C0\ a ,PO�ltO de merecer los' dl-.· dos metropo!ltanos. fOI de aut?rIa de �ede. -:;'

- r,
.

l,á.·O seu adversário, sobrepujado por 2.xO, é o último
�

_.. "O combmado formou aSSIm: Tatu, Wald�e Danda; I 1 d 3a d'
. -

E tal d . Ll' t d·· l'
Guaraní. O próprio L'ei,na- rig€l1tes e -jogadores to.(�a_·:�t B B '1' MM".,yy d

.. ' co oca o na IVlsao. sse e p on eve ser a-
. onga, \ rau 10 e

. anara; Duarte, oraCI,.aO ng!:le3, d f'b' d h'
.

L'
. 'h r

der_confir'r".u-;U tel' SI' ,1'0' pj'O-
. ')ll1'a ',na e respeito N 'd (d"'_ .

E" ) Ad'l' N 'd 1
i- ...., gum

temu e a rICa e c a, pOIS. lpton. que eu con· e-
.

_

- ,_ '-"1.,:-< ' '.
. e e epOls rwo e 1 10. e e, ogo apos a eot;l- .' d h' F

-

d
-' -

1 ,. '. :l H' d' "d ,,'

d"
.

d' fl' l' a
�'. ·co e marca e c a. azen o uma comparacao que um

::urac o por amgentt:s r O a 18S tl,'r.:uL'" �n�(·J() ,
e

I qUlsta
o Ul1lCO ponto os onanQPo It.an�s teve \;: S�ll�: ,�r0l1ista do Rio já fez, achamos que o Lipt�n aqui em

"buo're" que lhe fizeram.' Jbl'ervar Nizeta· e .("ecêu ,dQ campo bem _machucado, sendo substltUldo pelo JOVCUY' -FI
.

'1'
.

R d' E' t CI- b
'"

"
,

' 'i'. t t d A. t'l 'tO .

.,
, 9!lanOpO IS sepa o a t'i.Lrn spor e ue ...

t,!, t M M','�t 1 (' _dO I . ,I., -';:." a açan e o e lCO. . '.'. ',.
I�oa propos a. as, L'IIIZ<::J. ,-omes em COI la pd '_;"U a

N 'b't -' f' , A -tI P 1 L ,<.",�
•

�. .

E"
a aI 1 I agem unClOnou o SI. I lur au o ange,

-

: -

E -, t g t d d d' d t" d b
.j'icou de d:ir a respOSTa. II a I'a Praça Quinze. con- coin fraco desem enho. '\./_, .<.

- :••
- u n_ao e� ou os. ar: o o. I? a e� rela os ra-

.

]3 '. "

.

.

::0:, sdelros em Santlago, pOIS esse dIa e, dommgo de carna-

__- ......---,---....;.------.;._...;;..;,_;;;"._---'"
-

val.»Ms temos sido sempre as grandes vítimas das más-

� .' ", "faras ...

DOMINGOS AINDA TE}\IMUl'.OO oi)" '

-

,

,

" �,,\=-,:t\'(;J,' ,�, S .f.., ,- O dr. Ab�lard França, que já é meio francês,
.... .

. CARTA� .'�"",.. �Ji):>,t �.. ,� .::_,,:. ....

ryl!ler um juiz francês, de nome :Vincent, para o jogo com
.

.' "
' 1 .05 chilEnos. Não devia ser. O dr.' França não,tinhà nada

Santiago, '26 (De Aurelio _.Béllotti) - De acordo eom Milão, 25 (ANSA) - Das J:llais\�t�r�ssantes fOl'al-P que querer juiz francês. Devia querer jui� brasileiro,
os planos' pré-estabelecidos, Zez'é More_il'a reuniu quarta- �s declarações prestadas pelos;arqueiros i�alianos, que que fôsse o Etzel. Com êle sim! Oba! Oba!

fE'ira os proffssionais brasi'lciros, no E.,;tÉài.) Nacional, defenderam o selecionado peninsular, em,breve e movi

par'a a realização do 'pehúltimo exercicio de conjunto da, melitada historia do futebol, ao' jornal especializado "II
nossa equipe, que/do.J;l1i'n'go, tentará coú1n o Chile, sua Ca,lcio Ilustrado".

primEira viJoria nâs eliminatorias SUlaI!1El'icanas. :Desta' Entre. todas as manífestações merecem particular
feita, todavia, com uma novidade, das 111a:.3 sugestivas destaque a1> qU� plivieri, que �ntegrou a "azzurra" no

para todos quantos' assistiram a pratica: jogc. treino con� Campe6n!aíQ" Mu-ndlál de.. 1938 e:asde Ç:�m:�i 'que:,defen-
tra o Iberia, o que nos �-er:11itiu melhorês e maiores ob- deu a cidadela italiana em 1934. .

,'. .":. , .

'-",

servacões. I
/

'. Pelo-que disse Olivieri os maiores jogadores estran-

T'ão bom quanto os deniais, foi o tr,eino de ante-on-' geiros contra os quaIs se defrontou foram Sindelar no

tem. Tanto o time "Azul", considerado titul. .;;;: como o :ltaque e Domingos da Guia na defesa. Aproposito
quadro "Branco", mostraram estar ganhand:> a cada mo- do. fam��o zague�ro brasileiro" Olivieri decl�ra\ te�tual
vimento coletivo, maio:' e:otabilidade En! suas diver,sas mente: Nunca tIve a oportumdade de ver· em açao um

linhas, com ajuste da defesa e maiqr fOJ,'\a de penetra-. jogador mais calmo e sereno do que o fabuloso Domin

ção do ataque, Tudo indica que estamos preparado spara
.

gos, soberano da áreà, que jamais se alterava, mesmo

cumprh�"atuaçõ.E,s favoráv;c;is, seja aqui, :10. Chile, 'ou em nos momentos mais dificeis".

A�u.l1ç��,.co.htra:ó Parag:.<ai. Zezé Morein. c')ntinuu exi- Por seu t4rno, Carnbi, aponta os checo$ Swoboda e

gindà' ó iuaximo dos craqÍles patricios e estes, muito ao Puc, o austriaco Sindelar, o belga Braino e os uru

contravio do q'ue tem �empre aco'ltecido com nossas Sê- guaios Scarone e. Petrone, como os melhores jog�dore"
le-ções, �,stão colàboranqr) ce fato, corren-:lo, lutando, pro- (!lue teve pela freJ;lte. f'

cU,randá 'ganh<1r a posição e mostram, além disso, um en

tusiasmo digno de nota, pelos cotejos que :, � uproximam.

rão íniciacr.s os preparati
',os pa .. ,� f; fempo zada ofi

cial do c -r rente ano, E o.

.se-

rnanece €. ne os elementos
d , primd'a grandeza do

acontecer t...i recel-ido com 'SOCC':'!" oa. anàense, não ha
enorme !>i.":sfação pelos mi- .vendo um só PO?to daq ue-

\lhares th ·torced::ü·e'i do le Esta!o visinho que n�)
. uerido _.,,:be. ,

ll:1tural, pois, avaian? q 'e de ;�nconh'o
"

·de ·:]uim(lô
-

•.-.<1-'

: ... ·'·5�
1l.�••c••••Go.�e•••••••Il••'••••••••••••••••••.

No'rICIAS DA SELEÇÃO BBASILEIRA

PERSISTEM AS DUVIDAS

.ALUGAM-SE:
:_CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM

OU SEM REFEIÇÕES. ,

- Seguros contra incêndio de cásas, de automóveis,
lte ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga,
carga em trâ.nsito ou armazeJ;lada etc.

ATENCÁO:
.

V. S .. deseja comprar, vender ou alugar: ;'casas,

lerrenos, ponto para casas comerciais, armazéns, loja
')li seu móvel?

Queira dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

ft_genciamento CANTO, das 8 às 22 horas, que será

prontamente atendido, sem compromisso, pelos dirigen
tes dessa Organização, que vis� bem servir o distint-o

DúbIico�de Florianópolis.

Imobiliária e, '.' 'Agentiam�ntç
Caufo-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.&63
ESREITO - FLORIANO'POLIS

'

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

Schram, 24 d� Maio, Bom Abrigo, Coqu�iros, Barreiros
e Palhoça.

. NEDE RETÓRNOU

Zezé
-

Moreira -ainda não optou p0r Humberto ou,
Néde esteve fóra da Capital por �lgum l1'leses. (J. ex-

Pinga e Gerson ou Pinnell'o. São as àuvjda�' da equipe. ,plêndido atacante, ao que consta teria rescindido. con

Humberto e Pinga tem se revezado continuan1E'nte e em- tr.O'to com o Figueirense para tentar a sOl'h� noutro cen-

bora o� craque do Vasco tenha mostrado sempre mais efi- tro-futeholístico do país., - '

'

ciente, Zezé Moreira deSEja contar com o meia palm.ei-I
Mas, parece que' o eficiente craque gaúcho pl'etel'iu

rense. No que tange a ;�ága, Pi!lheiro e Gerson, estão retornar' ao alvi-negro, onde conquistou, ��s maiores gIó
joganào por igual e qualr,J.i._ler um deles poderá,cumpl'ir rias, tornando-se campeã(» de 1950.

perfeitamente a ardua tal'efa, mas a vcda':;� � que lVfaü:: Néde ainda joga um futebõl visto,�,) ,e técnico. Sua
1'0 está, de treino 'para treino, subinao de pi:odtição e aca- I classe, todos sabemos, é indiscutível.
bará sendo titular cQntra to Paraguai, se corÚinwll' nessa Seu, trabalho de ligação, oportunio;;ll1o e empenho
tcada.

> muito se assemelh.a ao dos grandes do país, embora com

Pelo visto Zezé MOI:eira deseja conta·.� com Pinga e pequena diferença. .

;

.

"

.

Humberto, nàs meias, wn de càd;:l \Tei, como sucedeu Caso sé concretize o reingresso de NéJe pas fileira3

por ocasião do �ulamel'icano, com AdemÁr e Pinga. Am:,� : do ";Fura�ão\ podemos desde já gara:htil' que c alvi-ne
bos possuem. caracteristic3c; iguais, mas in[iltram�se com 1 gro sabera ser um gigante COlno s�mpr�, o foi nas dispu-
mais eficiencià pelos lados' diferentes d) canlpo. Hum- I tas do Campeonato da cidade. .::�.

her�o é prod.,i.giOSO _pela dire}t.a .e. Pirig
..

a notável pela es-Iquerda. Zeze MoreIra devC1:a ll11Clar com Humberto, can-
sando a defesa andina, e depois fará ;m{;.·�l� Pinga.pára -

C"'nseguir oS gols indisv'r..saveis à conquista dã vitoria, .. VENCEU NOVAMENTE- A PORTUGUESA
como tambem po.d.:rá {�;orrer o contrario, depende�,�o I D� DESPPORTOS
sempre das condlçoes tl� !('as de Humb�� '-:l: que aÍllda
não são as melhores possíveis e desejadas. Em sua terceira apresentação em gramad�s f'uro

p2US, a Portuguesa de Desportos, de São Paulo, derro
tou, quarta-feira, na Cidade de Luton o quadro de igual

I' ll_on.le,
r

..o!',
2xO, gols de Alis.

.

No que concerne ao re�tante ua equlp� não há qual�
quer novidade. Veluchi) C'uja forma é m::}�nifiea, será
mesmo o arqueiro, caD:énc1o a Djalma, SanUJS e Newton

Santos as laterais ua za�a. Bauer cpnquistv1. dl;?fini.iva� ,'.mEnte a posição, o mesmo acontBcend,) c·)m Brandãozi
nho. E no ataque Juli:111o, Baltazar, Dldi e Rodrigues 1
se6ío nossos representar�fS, com possibilo-dades de uma I

; i

grande "performance" ..\ t:1enos, é claro. (!ué no "apron- I· No�jcias vindas do Rio dizem que a A. A. Portu-

,'(:' c1e hoje té'l�Jq�lFtl.(J:" .) Ique não é
I �uesa}xcursio�ar� ao sul do país, jogando três partidas

ovável.
'.

"

em FOlJO .";A:-Ieg,le, . .. ,"'{ ..

DE RESTO, Nl\DA DE NOVO

JOGARA' EM PORTO ALEGRE A
PORTUGUESA CARIOCA

conheça (I vigoroso to técní

(;0 "cra ik
'

barriga verde,

Integrao- � da seleção pa
ranàense d- 1950, mereceu

,
os mais e �!;iosos com(õIit�.
1'10s, m ,r('(' de suas rnagr.i
ficas "nevrormanc !S.". In,

gressan io , no Fl-rm'nense
,[0 mesmo ano, não i)\, €r',"

1ri-! an+o, hem sucedino E'J:"

bora tivesse agradado nos

;ogos em i.jue ,tom,)ii J:,srte
envergar (�C a eami .sta do
tricolor cal loca. Úil' � v ic::--
. nta e�·.tl',:::a de

_ Carlylc
quasi o 1; 1 tilízqu pare o fu
tt bol. .:1.:[" nando' '" emiti-

'(' �rpu r, ih sem �.i 'tnd(! es

:'!)rço, -a CH! ejada rd13,bilI
tação.

, Quan:'o da cor�voca<:�u'
uos va�r:.[�ç,-:para a forma·

ção do seh>(ionado do visi

nho Estado, foi com smpl'\:'
�a e pr ,:€3 os que o� para
l1àenses re:.!\:beram a lisis
aos c?n�ot';:,dos, vLt:; rãp
ter figU"ac1o> nela (; l)orr: �
de Sanfotd.

,"

Recli��;:'. da StH' [orP.a

enti'g:,�' is c�u.e Sanford \'0, '

ta a emi'clf!ar a to"cida pu
�anàens�. em qualTLlee pu·

;'j�ão d,. trlha méd' a ,)lt (h

·alaqt1:e �''''�o' me!S'11O aI.

� Icunh�do ...
.

C(lI'!n�''i''
Atlético.
Nos recentes c!:con�r05

.-::anford br .• I.f:I.' c ::�o nun-

<: f'ondut" dO�j jOgdflV es q1.e
atuaran ,la �.�.j.l At:!'; ico
x CoriL.un, vencida pElo pl'i
'ueiro P)l� 4x2

"Sanjr>'i' I .. Volt l�l fi se!'

" melho�' :"a'1·,. do Alléti
co" O ':0 �ga' dia a â1a,
rllelhor ... .1 p'o:·,-Jução' e im

pression' E.,ta atu.':l 'j:.eÍl·

te, jogl":''l 1ll�IÍ'a :da e.

:_'parecen', semp"e como

,?rinçip3i as·· ,.: dé� e;;llipe.
Lomins) flanfod marcou

uLis t.::DlOS de ll1�:.;tr� e dn·
da SU':!! 'J. ' bdlnantl:mente

Vende-se o. Bar e Sorve-'
'- .

teria Americana sito à Rua

Saldar:ha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar
:"0 local com o sr. Umberto

Machado, O' qual explicará
c motivo da venda,

Gratifica-se
A' pessoa que ElItreg:u a

José Lupercio LOf.es, resi·

dente·á rua Gener:1l Bitte''l
court n. 177, os ó"Jlos len�
tes de gráu, verdes Crei

bam que, forárn perdido;;
entre as ruas Al't:�ta Bit- _,.-.......=

tencourt e Jose Jacque�.
nesta Capital.
Fpolis., 14-2-954

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 27' de Fevereiro de UJ54o ESTADO
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ECO�OJDístasi���:g:r!:�o7: iMaternidade Dr.' CarloslNão Aceitou. Q Car_o .Catarina ! RIO, .2!t (V·i·) -

Rece-I' _: C"orrea de Inspetor Geral do Exércile
sua tarefa de bem servir'o hemos as' 18 horas, da se_: '_

P' d d Ih a sua
cretaria da Comissão .Exe- RIO, 25 (V.�.) - O ge� 10, em virtude ele ter pas-nosso ars, an 0- e .

I

'l�-b' - 'f'" 'te mere
cutiva Nacional do PTB a

(D,/\ AS'SOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM_) neràl Osvaldo Cordeiro de sado para a reserva compul-co a oraçao e IClen, -

a /
" ,

, seguinte nota: "A Comissão; ?, Farias, comandante. da ZO- sórla, o' general Milton denacional. Haja vista as re- ccndo, porisso, o respeito , '

b I Executiva Nacional do Par- Obstetricui Ginecologia Cirurgia' na Militar Norte, com sede Freitas Almeida, o gal. Os-lacões que mantem com to- dos especia�istas rasi eiros
"

d d d
,"
AI' 1 baão cons

tido Trabalhista -Brasileiro, ' , '., em Recife, que ante-ontem
valdo Cordeiro de Fariasdas a-,s enti a es o -g�ne,r.o, 'I

p€ a sua c,o.a oraç "

,-

',' Completa assistência � gravidês . e ao parto, trata- "

•
� tomando conhecimento .dos I çhego,u inesperadamente ano Brasil, e o intercâmbio tante e eficiente, mento clínicos e operações de senhoras, .,com h.ospita 1-

., declinou do convite que re-,

I
E ' h' d t últimos acontecimentos que sacão em 3""'artamentds de luxo e. quartos .de lá e 2a esta .capítal, como informá-

b
'

.

.

'

internacional que sustenta ncamm amos, es as co- _ 1-
,

'

,

.

-, _" ce eu para exercer a lmpor- ..

1 'f licít
- culminaram com o afasta- clà'sse.

.

.

-
'

.

.,
'1",OS, nenhuma declaracão

f
-

O
"'.

t
'

com diversas organizações pnas., a.s nossas e ICI aço.es I
. A' ". tante unçao. ex-m er-

,,.mento dO presidente do quis fazer sobre a sua pre-" 'R' G d dointernacionais. ao Sindicato dos Economís- I

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar- -. ,_'" o. ventormo 10 ran e o
I d S C· partido, sr. João poulart do " '.:'enca aqui a nao ser que

S 1 'd ito wi ",Mais uma prova' dessa tas e anta�, a�arma por ca Phillips, para exames radiológicos em gerar (coração; .

,�
" u vem sen o mui o VISI-

f
1

"d
-

'" " :MiJústério do Trabalho, de- I
'. '

.

1
. .,. veio chamado ainda pelo. .' ,._

projeção e acatamento aca-' tão magní iéa istinção." e "
.

. pu mões, estomago, intestinos, .vesícu a, VIas urmarias,• /, liberou unanimemente tc.) di iti
. .

HISTERO SAL' ex-titular da Guerra, gene-, tado por amigos e compa-". ba de receber aquele Síndi-Í que repercutiu tão favorà-
'

, ;-,.' e c. com ISpOSI IVOS espeCIaIS para
,

-

,

-

,

I t
'

-. -. 'prestar-lhe de público inte- PINGOGRAFIA (útero e trompas) 'e RÁDIO-PELVI- ral Ciro ,Espirito Santo nh.eiros de armas,. tud�' in-_cato, através a correspon- ve men e em nosso" melO. '

.

,

METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia). ,_

o

.
, .-

gral solidariedade e apoio. , Cardoso. Sabemos que, en- dicando que continuará nodêncla que trouxe a notícia -------- R' ,}
" "

assegurar
Gabinete de' fisioterapia" dispondo de ondas curtas, comando da Zona MI'II'tareso veu, aSSIm

1 'I
- . .

f 'Ih ltra-ví I t centrando-se ,'vago o cargode ter sido reeleito, por mais AUvio instantaneo dai
'

_ . . . ,e etrocoagu açao, ralOS m ra-ve:t;me os e U ra-vlO e as, ,

três anos, 'membro das OR- ,
.

lealdade politica ao

presl-, tenda de- oxigenio, metabolismo basal, etc. . de inspetor geral doExércí- Norte.

GANIZAÇÕES NÃO GO- J C O C c,'E I"R A S' de�t.e Getúlio Vargas, COl�- ,BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
.

,

,
. comitantemente com a so11-1 turos. �,-------------- --�--

VERNAMENTAIS DO
, ",; '.1 d d'

,.

darír da e presta a ao sr.

1
'

BRASIL, entidade que, re- BOLHAS -:-_ RACHAOVRAS João Goulart, presidente do ·COMPLE'fO�,.sE�VIÇOS. DE LABOR';TÓRIO'
presenta em nosso PaIS ai

'
"

� .'.
"

" (exames de sangue, urma, escarro, fezes, secreçoes, etc.,
'f. - - Não fAça regimes inuteis mas ata- Diretório Nac,lOnal do PTB.

e .kro"as biológicas para diagnóstico precóce da graví- IOrganização das Nacões U- 'que logo o mal para se livrar dessa,
O rB

. ,1-'
•

diaeni
.

d A f' "coceira íntoíeraveí. 'Skinlzlne, a 'mo- ,P prosseguira na sua dês), Exame de material para o íagnóstíco o cancer e-nidas. derna fórmula norte-amerícana ;' ai- luta
-

pela adocâo das novas' minino. pela citologia, biópsia, e cólposcopia,A' o Sindicato dos tameràte concentrada e de efeito rápido '. "
,

.

SSI111,
_ faz desaparecer, com P911cas aplica- i abelas de salário mínimo,.Econornistas de Santa Cata- ções, pruridos entre os dedos dos p.-s o

" BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
e das mãos, ecz<;mas, Impingens, 'S'?J'" ,pelo congelamento dos pre- SI A' POR GASES (F regger)'rinn, que é presidido pelo nas' frieiras e tôdas as intecções "

,

id
•• \. � o,, <::1 •

fllngos,as da pele, que se torna limpa ços de gcneros e de utili a-
sr. Osmar Cunha, é a única

. :c���'!!�ce�, !kl:i,i�;VI�ãdl:;:��:��e: des e peb fIscalização, des� I
.0 'Gf\mN�TE DE RA:OS X É'O LABO�ATÓRIO(·ntidade do Estado de San-

é garantido. se,cono'cIamento através dos ATENDf.�'M AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-
ta Catarina l1'lembro de tão órgãos"\indicais dos traba-' RIODO,D.E S"ás 11 e 14 ás 17 hor.as. _

.

importante orga,nização, f�- S K I N I Z I N E Jhádol'es; pela extensão da,I,
'

"�"�o:
"

L que orgulhara, certamen-, ' 1
.

1 :- oc'al ao hOlnem I .....

'. f:gls açao s I. c

tl', a todos os barrIga ver-
_

"

• do campo; pela reforma a- --"�,i,o.• Oh,'. ',laIAt-,-des pela distinção que o fa- • ponto final, das coceiras ,. d
O :O Q.ttIfUIU

te ;ePl;esenta.
•

'grana-; e pela aposenta 0-

"O., • n r�.,". ,I!I:hd...

, ria integral; pela unidade e " 11 4\ aV vlJU
. Vão assim os economistas Pedidos ao Lab. Franco"Amerlcano

-d'
,

B.I. A. - Rua Valparais,o, 22"Aliberdade sindical e contra "lOS, -U'",",l' rasll'eatarinenses cumprindo a a I o D.w. :J'" N Ji: l R o
.

'.
1 'd d

.

tIl "V.

a aSSlC Ul a e m egra ; pe a

I
.--'------------------ participação do tJ,abalhador 1 RIO, 2,5 (V.A.) - Em

,

nos lucros das emprêsas; I
virt).lde das' provic\'ncias " ,

Terrenos n'a· V I·oi a/ FI,ora,!da'" ",Ha·'lcal'o"nliableretac�oãnOtraeCaonaÔgml·oitCa� ldot-adas pelo �inistro da 1, .. -

ORGÁNISADO 3aude jun�o às �ut�ri.da�es
I gem internacional. Assim

E... _ ;o�npetentes, Val dlmmum-
c'ntende que estamos lutan- EDITADO .:lo a caren�ia de antibióti-
do pela democracia, �rocu- POR cos n? mercado brasileiro.·
"ündo dar ao homem do po- ,

. Ainda agora, a Superiten-
MAGNIFICOS LOTES. COM' FINANCIAMENTO A vo a sua ,libertação econô- lXJl?ÁL[e/(j�;(J4J1[g .iellcia da Moeda e do Cré"

----y \ mica, para que êle tenha li� gr1XÁg 'N.fTTO 'Hto concedeu à firma 'Par-'f, OS n.oRtANOPJLI:J_SANTA CATARINA
�

.

.,,--- LONGO PRAZO SEM JUR berdade política, Todos os ,e Davis Inter-American
Oportunidade especi:1� para aqui;;ição, com grande, órgãos' de direcão do PTB, I _.,.�.' -

Corporation a elevação d€'facilidade, de um €:3plendldo Jote na VILA FLÓRIDA. ..' I.' ,I

I
,

lt d' 1 t, da facilidade de conducão. bem cQ!ll0 suas
_ b�ncadas At . "" �

, ..' :'3 p,:ua 50. mIl dO,lares, da J..ugar a o e sau ave, e . o
•

I' , _'"

.'�.O J. ,\ _ � >,," �" "

.,,_ _,

Pl�iviligiada localização, rias PROXIMIDADI!;S D? ��- Ju�(ral, estaduais e� Inm'ti:i- "
• �:�� ,':

"�
.. 'éota-��m�riaPpara lictt�çãoTADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valonzaçao I P:-,IS lutaram por esses prm- ,Casa- de familia aluga-se �e maqumas e aparelha-o

-" ..; .,
imediata.

_

TANTES "cipios, que asseguram ao quarto com café pela ma- '[e:n,s indispensaveis à pro-OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DIS
_"

. o' •
_.

'

-

•

.'

_ •
" fi

'-0 PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- lJ·,rüdo o veldadelro sentI- nha a �ua ConselheIro Ma- duçao de cloroffi<lcetma e

��NS. '

,

cio de_definição' do sr. Ge- fra n. 93 ::utros antibióticos.
,

1 V "" O PTB e'
'

\tu io argas.
'nn1a revolução em mar-

�

""-�Sindicato dos
de Santa

O Sindicato dos Econo

mistas de Santa C��arina é

uma entidade de projeção

(Estreito)
-

Illstribuldor

C. j{A.M08 S/A

LTDA. (SUBRAL)
Escritódo: Edifício Sãu Jorge, Sala 4

Expres!\;o Fiori806polis
de '..,

Comercio - T..-ansportetl
Rua J-oAo Pi•• lü;, '9 i"pun.

-

--�,._,----

COlO' nos TemJos
do 'Velho Testamlfnto

ANDRADÊ & KOERICH

Jo

Cem professores
brasiIeito�, em

_RIO, 25 (V.A.) - EÍl;1 Portugalvirtude da falta· de apoio
I

d
-

d 'LISBOA, 25 (U.P. ) -

'dos sindicatos, e a açao as

Após uma excurssão de ca
aut0ridades policiais, foi

rateI' cultu.ral por diver
completame,nte debelado o

1 ,sos países da Europa, en
movimento grevista que a -

contra-se em ,Lisboa um
guns motoristas, de auto-Io-

.

grupo de cerca ge 100 pro-t�ções, insuflados por ele-
Íessores brasileiros.

mentos estranhos à classe,
levaram a efeito ante-on�

JÁ NORMALIZADOS
OS TRANSPORTES

Fone: 2-1-9-2.

Peça hoje mesmo infúrmações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

---- -'---'_,.----
I Ponto, Co'me'rclal

Aluga-se ótim� Sara pró
pria pat:a Loja c.om 5 por
/tas .de frente no ponto qo
ônibus - ESTREITO. ITratar com ó Sr., Carlos

/'

Tran.<;poJ'te de cargas em geral entre -Florianópolis,
Curitiba ,e São Paulo
'"',

Vende�se compelta com I prendizagem. ;Industria .lu
capacidade para 120 dzs.· crosíssima.

di�ria:: por 30.000,00.. Fa-I., Tratar á rua C�nselheiro
lncaçao lnanual. Factl a.;. "Tafra, 46 - Fpohs,

Com viaj{ens diretas e permanentesda Silveira.
Matriz: _ FLORIANóPOLISBELO HORIZONTE,

251
E' lúcido,' d� boa saude e

I nna Conselheiro Mafra, 135
(V.A.) - Reside nesta ca- trabalha ainda. Tem vida ------. Fone: 2534 _" Caixa Postal, 435
pital o macrobío Sidney moderada e diz não possuir I . End. Teleg)l'.: SANDRADE
Costa Pereira, que conta o segredo de sua longevida- ABONO DE 'EMER- Agência: - CURITIBA

120 an�s. Africano, ·aos 20 'GENCIA AOS APO- 1uenida 7, de Setembro 3320/24
�c. Gosta da "pinga" e do Fone: 847 (Linha Paralela)

a1lOS foi escravo â,e uma fa- ' SENTADOS E d T J S'A'NTIDRAfumo de rôlo, não gosta de n. e egr.:
zenda no oeste. mineiro e

football e nunca assistiu à RIO,25 (V.A.) - A Câ-I Agêncía:c_·- SÃO PAULO
seu nome é s6brénome per- ·'·d

�

f'l . mara dós Deputados apro-1
Rua Rio B'ollilo n, 1247 .

'

_passagem e um 1 me cme-
'. .

"

.�,tencem aos seus'antigos se-
matografico. Do primeiro vou ?OlS proJeto,s de gran-

Fóne: 9-3L-96 _ Atende Rápido RIOMARnhores. Sidney é casado em I de importancia para os tra- 'Eod. T••iegr.: SANDRADE, .

.

segundas nupcias com Ma- matrimo�io Sdney .teve I balhadores: um concedendo I (Aflências n'o Rio de Ja'fl,eiro e em Belo �orizonte c�m
ria da, Co�ceição� �e' 441 qu.atro fllh�S',

todos VIVOS,
i gratihca,ÇãO

adicional' aos I t'ráfego mút'tlo atJ São Paulo co� a ,Erp.presa de Trans·
anos, e e paI de tres fIlhos, tendo o maIS velho 64 e o ferroviários das estrfidas portes Mittas Geral! S/A.) , _�, � _

� espera de um quarto... mais novo 46 anos.
em' regi�:le espeCIal e outro

__
o

'lI�,"�' ,.;itIc$eO,,�t.,comedenrlo abõno de �mer- , ,fII • III
gência aos aposentados el Dele'ga'C'laa Fl·scal AIMóveis ii venda :e��:�:�: �;"�::��:!:=I

.
'.

't��" 0UfIAffTE TO",HIIA
Por moti�o de tranr.ferência de domicilio, vende-se :ó:::�ã�� �;�l�: �:,�:opj�: Tabela de Pagamento /" J': nos \fAPCJOS <o seguinte: ;- Um grupo estofado, com mesa, de'centro I "de embuia e um tapete; uma sala de jantar com 10 p�- tado 'Lucio Bittencourt, FEVEREIRO I 2-6 e 27 - Pensionistas

• D"�"a�,t*ça� e um 1apete: um q1.Hl[to de casal; um quarto de sol-
que os defendeu da tribuna, 22 _ Pagamento do pes- militares e provisórias; '.1.

;; �_,teiro completo, e 'outro" móveis avulsos. Também uma 'd CA
-

d I 1 d M
,.

d F I' MARÇO
'0,0'

-

::
di) a amara na sesSaO e soa o inisterlO a a, � �

»
"".Ii! ,€- �excelent2 geladeira de q pés, com poucos mêses c uso; , �

'-" .,.

l1ma enceradeira em estndo de nova; um aparêlho de hoje. zenda, ,do MinistéJrUiodl'cl�a,a_ VI'sI,. e 2 - Pensionistas Ci: ��,
.

.

�
'-:' �y{!dio PHILCO de 7 v;�lvulas; uma bicicleta MONARK. O parlamantar mineiro Justiça, do Poder / I _, ,

arco 28, em perfeito est3do: um fogareiro de duas bôca3. fez, esp�cial referencia aos j ....io ,e do Tribunal de Con-, '3 a 20 - Os que não re-
•

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

Vêr e tl'ula-r à Ave:úda Rio Branco n. 98, das 10 à<: ferrovial'iQs da Estrada de tas;
,

ceberam nos dias acima.
'�,

=3FO ahO,lbO,a::'rO.,UcdaaS 17d'itSe1830yhOarass.SDUr,a �:r�i���:O��i�ia�ã�� !!� m:i� Mi�:;Z::7to dos de-
taD;��:��: Fiscal em San- Agradec-imentO"

tentando -a tese de que o 24 - -{\posentados e Sa- Contadoria. 18-2-54.
Estado deve garantir aos lário-família; A família de CARLOS ALBERTO LUZ MEYER

-

t'xpres�;a gratidão a todos quantos enviaram telegra�aposentados e -pensionistas 25 - Pagamento dos que MARIO SALEMA TE!-
mas,' fonogramas, cartões e flôres, de 'pezames, e aindaprovêndo igual ao salário não receberam nos dias a- i XEIRA COELHO - Dele- :ios que acompanharam os réstos mortais até· o Cemíté-

mínimo. cimas; I gado Fiscal rio de, Itacorobí.
.

tem, ·p;ocurando p�ralisar;"'" ,

Of, transportes coletivos> da

cidade por meio de intimi

daçõe� e violencias. Ontem, I
já pela manhã, estavam nor·
/ '.'

O1aliz�dos os "serviços de
onibus e lotações para todos
os bairros e suburbios, in

dusive os da zona norte

que ha'viam sido QSmais vi
;;�dos pelos agitadores.

Vianens, DIRÉT AS
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3d'
fPOllS.�S. PAULO·-RIO " 4""
fPOlIS.!. CURITIBI\ .. RIO AOS SABS.

SERVfÇOS AÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

Frlquaza. am sere I

Vinho Cre8sotado
(Silveira)

\

,

\

� �.'� , I
'

.. " /
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"

e o ano que marca o aUu amversarro da anvi (Jade comercial em Florranôpolis da firma
pro jrietária de A,MODELAR, e como início das comemoraçõesque serão

.
'

diversas, está sendo, realizada
\;

,'�

Uma sranele·venela··especial de .

Verão
COM OS SEGUINTES DESCONTOS:

<,

j -,

tO·fr
15·,. -

1�"1t! •

20·f.
25·,.

em maillots -- .shorts calções -- camisas -- calças sport -- ternos de verão

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

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

em iodos os-maravilhosos tailleurs de linho ou lonitc.

em tôdas as sedas lisas e estampadas, Esse des conto Iormidável representa fielmente a

decisão de acabar definitivamente com a secção de sedas.' '''-.,
• 'T

DE 10 'DE ABRIL A,30 DE JlJLHO:
A mais gigantesca venda especial por preços
aproximados do custo 'nas fábricas -DE TO
DAS AS MERCADORIAS DO SEU GRAN
DIOSO ESTOQUE, inclusive das grandes no

vidades DE INVERNO JÁ ENCOMENDA
DAS. -

Venda excepcional de 500 conjuntos de, col

chões e travesseiros DIV1N9 com 10';10 de des

conto sôbre a tabela ou em 10 mensalidades

com a entrada .iníeíal de apenas 50,00!

,-- --- --------

Em cumprimento ao pro- entre os associados e Ire-
_

'

grama carnavalesco de 1954 quentadore� daquela .Agre
o Clube Reàeati:vo "6 de miação.

gistro de Imóveis, bem co-

V eI
'

. .
!
mo ex��didas sejam carta en e-seJUIZO DE DIREITO DA m. defundos, lImitando-se, precatória para Comarca de

V d
"

I 1
. ,.. en e-se uma sala deCOMARCA DE BIGUAÇU ao Sul com Roberto Schi- F orianópolis, afim de se-. . 1". '

, .

- ".. , jantar c e Imbuia, com pou-
J

EDITAL DE CITAÇÃO mit; ao Norte com Irineu rem citados, o Domínio da '

COM O PRAZO""'n.E TRIN
I 'u .- A

d S D'
.
co uso.

, 'v.' - Domingos Rodrigues; ao mao, na pessoa o r. l-I VA
'

11'(
-

,. er e tratar' a AvenidaTA (30) 'pIAS. Oeste com terras de Benta retor, e a Procuradoria Ré- I H '1'
'

. .
' erCI 10 Luz n. 190

O DOUTOR ABELARDO Maria Coelho e a Leste com gional da Republíea, na pes-
DA COSTA ARANT�S," propriedade de Elias Pe- sôa do Dr. Procurador Re-

em Tecnicolor JUIZ DE. DIREITO DA "dor Rodrigues, Domicia gional. Dá-se a presente o Mominio dá União a Pro-
1° Tesóurelro _ Narciso I

" ,,'.. , No programa: COMARCA DE BIGUA- Benta dos Santos, Angelo o valor de Cr$. 2.100,00. curadoria Regional da Re-
Lima � },� �"" ._ O.�Esporte na "Tela, Nac. ÇU, ESTADO DE S�NTA I Jacob de SOJ.lz.a e com-terras I RóI das testen;lUnh�s: Ma- publica, como requereu o
2° Teso-úrI;lI,í'O _ Beloni ' , I 1

'

Precos: 760 --:':"',350> CATARINA, NA FORMA do próprio Suplicante. Nes- I
noe Honorato Faria. Fran- autor na inicial de fls. 2. Os

Recreativo Deixa Disso, Santos ' .: ' �
"

,', '
\

I' .

-

Na"
. �" 'I�p, at� ���no�:' DA LEI, ETC...

'

tas condições, requer a V. cisco Júlio de Souza e Iri- interessados incertos' deve-
que regera os destmos des- ,2 _ oportunidade, �, _' ",- . ,,0, FAZ' b

'

E f' -ma rl
I
D' R d

. I -

'

d dítal na".

d dI"
" " sa er aos, que o xa. que, na orma 'o .art. l1eu ommgos' o rigues. rao se.r cita os por.e ita n,ta Socie a e, pe o período reiteramos os nossos agra-

rprescnte
edital 'Virem ou de- 455 e seguintes do Código N.T.P.D. Biguaçu, 10 de l fórma do atr. 455 § 10 'dO"

_dos anos de 1954 e, 1955, d€cimentos e apresentamos .." . I .b ,'1
'

I ,- . .'
. "

I
-

'., de conhecimento tiverem de Processo CIVIl, se proee-: a II de 1953. (Ass). Car- Cod. do Proc. CIVIl. Custas
estando aSSIm constituída: as nossos CORDIAIS SAU- -.? - �-: �:;"," A � ',", ','

- _..!. f
•

. , id d
-

-

,0
,

'

Vf'_,� ,";:- ;À�'� j�':rg'-h<{1;'''< ._ que, por parte de JOAO da em dia, hora e lugar de- ,los Lourelroda,. Luz. .Seladp' afmaL 'Bjguaçu, 5/1/54.PIesI ente e Honra - DAÇOES, "." ... -,t'r-"-"p'';'" "�w·,-, I PAU'LO ME SOUZA b
.

d '.� " ilh d da!
,

'.

'

fG); �'NÊt' DÁ T.RAIÇ'ÃO _

' }.fi , ra- signa os, com ciência pré- com estampi as esta u aIS (Ass.) Abelardo da Costa
MIguel Daux (reeleIto) "

, .

: .' 7 "1' - Iteí 1 d
.

d D P ,. 1 d C' $ 350'
'

A " .

Presidente: '. " 2°
- TERRIVEt. A'RM-;4DI- si erro, so erro, avra 01', Via o. r.o romotor Pubh- no va 01' e r. , , mu- rantes _ JUIZ de DIreito.

Baldicero FI- Alcld.es Farias - 1° Se- -, ,', i -
"

'

id t domi '1' d .

tifi
- ...

1 till d E 'dit ti
-

E h h',' "- '_-

LHo'Ao,:",:,: ','
, r€SI �n eA e ormci. la o no co,

- a JUS I icaçao initio i- I .Iza as. m a I a pe içao
r'

para c egar ao con eci-
cretário". ' , .

-,

30) Final do s€ha:,do: lugar Tres Riachos, neste tis, com o depoimento das fOI dado o seguinte despa- mento dos interessados pas-

O -PORTO� FAN�ASMAI Município de Biguaçu, por - festemunhas abaixo arrola- cho: R. Hoje. A. a Concu- sa o presente edital- com o
, .

,
','

seu bastante procurador: -das�I�ito� o que, julgue V. são. Biguaçu, 11/4/53. prazo de trinta (30) 'dias,
, -,

'" Iã.éps.
, abaixo asslnado, que vem Exa. a :J'ustificacão, man- (Ass.) O. Dutra. Feita a publicaao e afixado na fór--' 4°),_ Cont;" d_g �e,rIaç_l_o ' ,

I
_. FLASH GORDON possuindo _ha mais de !ri;-' dando -cit�r ' pessoalmente conclusão f�i exarado o se-I ma da lei. Dado e passado

,

7/8
- -v-

_

r, I ta anos, mansa e pacifica- os mencionados confron- guinte (i'2spacho: Desegne nesta Cidade de Biguaçu,
" _ ,� eps. ,

, j

No programa;: I mente, -sem interrupção, tantes, residentes nas vi- o Sr; Escrivão dia e hora pa- aos oito dias do mês de Ja-
-

Cine .'Jornal. 'Nac. nem oposição, o terreno e zin,h.anças do imóvel, méb, 1'a a justificação, ciente o neiro do ano de mil nove-
, ,", como não possua e nem te- como o Dr. Promotor PÚ- Dr. Promotor Público. Bi- centos e cinquoen,ta e qua-,Preços: 6,20 -'3,50 "

•

Imp� atf JO àrib§. ',_., nha titulo de posse e domi- blico e por editais de trinta guaçu, 13/4/53. (Ass.) O. troo Eu. Orland.o Romão de
,

, ,

nio, qu�r ,perante V. Exa.: dias o� int�ressados �ncer- Dutra. Procediada a justi- Farias, Escrivão, a fiz dati

regulaI�izar os seus direitos tos, para contestárem a pre- ficação foi esta julgada por lografar e subscrevi.-
sobre'o reter ido imóvel, pe-; sente ação de ú�ocapião no, sentença do teôr seguinte: Biguaçu, 8 de Janeiro de
la açãu de usocapião, com' prazo de dez (10) dias, que Vistos. etc. Julgo por, sen- 1954.
fundamento, �o art. 550 do se seguir ao términio do

i

tença a presente justifica� (Ass.) Abelardo da Cos-

Código Civil e segundo o prazo do editaL na qual se
I

ção para que droduza seus

I
ta Arantes.

'

prossesb estabelecido no pede seja declarado o do-I Juridicos e legais efeitos. Juiz de Direito.
'

HAVEN em
ait.454. e' seguint�s .do -Códi- ,minio d� petici'onário so�re I Cit.e_�-se por �an�ado aos CÓNFÊRE COM O ORI-

DUAS GAROTAS E UM go do Prqsseso CIVIl. O ter- o aludIdo terreno, pros-I
confmantes do llnovel e o GINAL AFIXADO NO LU-

MARUJO róno €n1 referencia tem as seguindo-se, como de direi-, Dr. Promotor Público e por GAR DE COSTUME. O

:eguintes co�frbntações: I· tp. até final �entença, deVi-I precat{>ria dirigipa a 4a �a- Escriv�o" Orlando Romão
frente 136,,4 m. por 1980 lamente" regIstrada no Re-, ra da Comarca da CapItal tde Fanas.,

Clube R. «Deixa· gisso>t�"
..

R b
.

v· Presid L \{:-.-€ce emos e nos man�-I ,Ice- re�I ente aU-JAs 4,30 '_ 7,30 7�9,15 h.s.
festamos gratos pela gentí- delmo Xavier I T POWER

' ,

H
f ,0' .. .

yrone - enry
lesa, o seguinte o ícío: 1 Secretário j-> Alcides

�'Ol'jDA _ Randolph
Farias (reeleito) SCOTT _ Nancy KELLY

.

_ "1 - Apraz-nos co- 2° Secretário _ Alberto
em: JESSE JAMES

municar-vos de que, em Ebert
Sessão realizada

-

em data
de 19 'do fluente, foi eleita
a nova Diretoria do Clube

I2ITZ
E D I T A L

�---,

lomeno

---��----- ----,-----------

Clube R. de Janeiro"

.

;�

,',c.A:cad:ernia
,._. ." .,

'

MilillJl No programé!:
Cinelândia Jorn�l., Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50'
Censura: Livre.

./

'_ daS Ag-ulhas Negras,

, ,
,

l_

.",. �I

'CALENDÁRIO �O PRÓ-' .:ntos e 'comunicaçã� indiV,;- : � �w �61XIMO CONCURSO DE 'I' ha� ,

,

' ,'_ '"] I i-�l�3 .

. ADMISSÃO" 17 MAl ;)4 _ Apresenta- i .', I
.

'

cão dos' candidatos na' As 8hs.

15 MAR 54 - Início db I \l'llL'\N, l�Fetel;ifleÍm-ente. Tyrone POWER Henry,
rl:'cebimento,' pela Secção De 20 a 27 MAl 54 - FONDA, Randolph:ECOT,T
Técnica do Gabinete do Di- ,F'x�me IntE'lectual. em: -JES�3E>< JAMES
retor do Ensino da Acade- 2S e 29. MAl 54 - Exa- No progràma:
rda Militar, da documenta- '{le :VIédico. O Espórte na Tela. Nac.

çào de inscrição do:> candi- "l� e 2 JUN 54 -r- Exame

I
}>reços: 7;60 '-- 3,50 Idatos. . ./ _

t lSI:'C>. lmp.' até 14 anos. ,

19 ABR 54 _ Limite MÁ-< '

"

i (Matrícula ge-, ,- '-
__ , �,.,' , I

,��;",�����:����:'. 14 jÚN�al;.:
.

lmIJlIDI!
q tlúimento e demais doeu:. (Inv.o QO no- -

Ime'ntos de insGrição, na Sec- vo Períó'do Le-
"

As 8h:..
-

\ão do Gabinete do Diretor 'tivo., .' "Robert, PRESTON ---: .John
df� EnsiBo da Académia Mi- OBSERVAÇÃO' Qual- BARRYMO,ORE Jr.

- I
líJoa�. , qlJFl' escLnecímento à regI.' em OS

....

MADRUGAbO:tmS ,

Entre 3 e 8' MAl \ 54 _I p!:i10 será prestado n� Quar- No programa:
)

Publicação lia impre-nsa má- I ieI General, da· Infantaria

t.lltin: .da Capital �edera� da
I r:�vl�lOnárí� _5a.,. à Av. Her,

"Pbl','iilO ,�-,:j candIdatos 1ns- �1J10 Luz 1il;'

Noticias da Semana. Nac.

Preçôs: '6,20 _: 3_,50'
Imp. até 14 anos.
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o EST,AVU Florianópolis, Sábado, 27 de .Fevcreiro ,de 1954
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7

Volúnfarios Espeéiais�Da fôrça Aérea Brasileira
,

Esclarecimentos aos interessados,
,

o Diretor, Geral do Pessoal da Aeronáutica, faz Deve sabe� analisar, aprovar e mo'dificar um plano
saber aos interessados na incorporação de Terceiros Sar- I de vôo.

gentos Voluntários Especiais na Fôrça Aérea Brasileira, Deve saber transmitir e receber sinais "Morse",
de que trata o Aviso n. 70, de 25 de novembro de 1952, com uma velocidade mínima de 10 palavras 'por minuto,
alterado pelo número 7jGM3, de 28 de janeiro de 19M sem êrro, durante três períodos de dois minutos' com in-

do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, que: tervalo de três ininutos. .

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

tisfazer as seguintes éondições: viço de Busca e Salvamento, Regulamntos, Notícias Téc-

a) ser reservista de vn ou Bn categoria de uma das nicas e Normas do Serviço de Contrôle do Tráfego em

Fôrças Armadas e não ter atingido, na reserva, gradua, vigor.
cão ·superiol' a de terceiro sargento; Deve saber fazer leitura de Cartas Aeronáuticas e
•

I

b) possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de de Aproximação por Instrumentos, bem como a leitura

idade, por ocasião da entrada do requerimento; de instrumentos indicados: ajuste de a-ltímetro (QNH),
c) possuir licença competente da Circunscrição 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 METEÔROLóGICO - Q.AT.MT.)

d) não houver, cometidõ ato que desabone sua con- Deve sa�er escrever com desembarace.':
duta, o que deverá ser comprovado mediante Fôlha Cor- Deve conhecer elementos de meteorologia e estar

rida passada por autotridade competente. familiarizado com instrumentos meteorológicos e seus

2. Os candidatos residentes em qualquer parte do ' acessórios.

Território Nacional devem reque:-er. incorporação ao Di-) ?,eve estar ,h�bilitado a realizar ob�ervaçõe� de su

reto]' Geral do- Pessoal da AeronautIca, observando o se- • perfície e aerológicas, bem como a codificar e decodifi-
, blJJ:1te: i cal: mensagens, de acôrdo com os códigos meteorológi-

a) Para os residentes no Distrito Federal: i CDS internacionais,
_ da especialidade de escre�entes (Q. E}o>-. ES� de- I

'ESCREVENTE - (Q.EA.ES.)
vem dar entrada em seus requerimentos na Diretoria do ,

Deve saber escrever com desembaraco e correcão.

Pessoal, sito à Avenida Marechal Çâmar-a n. 233, 3° an-: .

Deve possuir noções do? serviços de' escritório:
dar. . r. Deve saber escrever a máquina com cadência mí-

_ das especialidades de radiotelegrafísta de terra
'

111ma de 20 palavras por minuto.

(Q.RT. TE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) o observa- I Deve ter bôa grafia. -

,dor netecrológico (Q.AT.MT.) devem dar entrada em! Deve saber redigir cartas e documentos comuns.

seus requerimentos na
I
Diretoria de Rotas Aéreas, sit.a

I DEve saber fazer a conservação e a limpeza das má-
o Avenida Presidente Agustin Justo (Calabouço). .quínas de escritório.

b) Para os residentes fora do Distrito Federal: , Maiores_informações poderão ser obtidas na Secção
,-O); candidatos, qualquer que seja a especialidade, de Informações do Destacamento de Base Aérea de Flo

devem dar entrada em seus requerimentos nos Quartéis rianópolis.
Generais de Zonas Aéreas, porém, aqueles que morarem!
em cidades onde não haja Quartel General, poderão fa- I
zê-lo numa das unidades da F;A.B. mais proximas de sua,

residências. I
3. Aos requerimentos devem ser anexados os se-,

guintes documentos: I
á) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão

"verbo ad veybun" do respectivo certificado de reservis- i

ta, cujo original deverá ser entregue após a incorporação,
'

quando da aprsentação por êsse motivo; 'I CU1'�O correspondente aos Grupos Escolares
. b) fôlha corrida passada por autoridade -compe-

'

Prepara alunos para os exames de admissão
,

tente; \ Ginásios.
.

c) declaração do próprio punho, com firma reco- -Professora dos 1° e 2° anos_- Sra. Alaíde S�'dá
recida, de estado civil, bem como se possui filhos; Amorim.

.

d) licer:ça co�pE:t€nte da Circu�scr�ção ou �apita- . Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
111::\ a que estiver vinculado, quando nao fel' reservista da Maria Madalena de Moura Ferro'
Fôrça Aérea Brasileira.

_.

A matrícula acha-se aberta do dia lO .de. fevereiro

: ,4. As Pl'�V�s para a seleção dos cm;.dl�ato� da espe-,em diante .de ? à.s 11,3'0 r· rua' Sa-lcllà ha Marlnho; :.34,
c.alidade do escrevente (Q.EA.ES.), serao realizadas eu- todos os dias úteis.
tre 15 e 21 de março próximo vindouro, nos locais a se- Início das aul�s. -Dia 4 de março.
r�m préviamente designado p,elos Diretores de Estabele- Telefone - 3.737;'
cimentos e Comandantes de Zona Aérea e Unidade de
Fôrça Aérea Brasileira, em que os candidatos tenham da
do entrada em seus requerimentos.

5, Os candidatos da especialidade ele escrevente (A.'
EA.ES.)� devem dar entrada em seus requerimentos até
o dia 7 de março próximo.

6. Os detalhes relativos ao prazo de inscrição, data
e local do exame de seleção, assim como, a remessa das
provas dos candidatos das especialidades de radiotele
grafista de terra (Q.RT.TE), controlador de vôo (Q.AT.
CV) e observador meteorológico (A.AT.MT.), são fi
xadas pela Diretoria de Rotas Aéreas.

7.\ Os candidatosaprovados no exame de selecão €

que satisfazer�m as demais condições exigidas, �erão
incorporados a Fôrça Aérea Brasileira, como terceiros
sargentos voluntários especiais, pelo prazo inicial de 3
(três) anos, após o que, em' época oportuna, serão ma-

1riculHdos na Escola de Especialistas de Aeronáutica a

fim de ingressarem nos quadros da ativa, independente
mente de conc�rso de admissão e sem prejuízo de seus

vencimentos e vantagens. ,

�

8. Os terceiros sargentos voluntários especiais �s
sim incorporados terão os mesmos vencimentos e van

tagen�" bem como os mesmos direitos de seus colegas
da atIva, ?�dendo dessa forma, futuramente, ingl'essa
rem no ofICIalato, após habilitação nos respectivos cur-
sos de formação. .

9. Qualquer outro esclarecimento poderá ser ob
tido nos Quartéis Generais. Estabelecin-.,2ntos e Uni-
dades da Fôrça Aérea Brasileira onde tenham dado en-

' -

.trada em seus requerimentos. . V d I eh' I
. ;rende-se aprasivel vi.ver:da sitúa?a a Rua Bocaiuva, lo, Q. teritr� de Irradiação

10. Os conhecimentos rnínimos que os' candidatos'- en e.a:.e' evro et.1953' r.. �J� nesta .Cldade. Ma)s mformaçoes, com o

senhor:, Mental "Amor e Luz" realiza
devem demonstra� �ossuir para efeito de incorporação,

.. i' i
Alclb13dE's DlaR, rua AlVaro de' Carvalho, n. 19. sessôes Esotéricas, todas as se-

conforme a especlahdade a que se destinarem, são os Um� bem montada Vi-I Chevrolet liJ53, com 3.000 _ ._�_.__
'

__ __o

-

.'
. gundas f�iras, às 20,30 à rua·

sguintes: d�'açarl2 pará colocação de I
Kn .�. origin<l:s ,faixa brar.- I IConselheiro Mafra, 33 - 2°

RADIOl'ELEGRAFISTA - (Q.RT.TE) VIdros em automovel, cons- CH, capa azul claro, mecâ� I OLHOS - OITflD08 - JllAIUJ: • 8.lJU1.&l1'T".A . andar.
1-

Deve saber escrever com desembaraco. truções e tampões de mesa, I nico. _ DR. GUERREIRO DA FONSECA ENTRADA FRANCA
Deve ter noções de eletricidade positi�a e negativa. I
Noções de diferença potencial. Corrente elétrica.,

com operario especialisado, Vendo pCl, melhor ofer'l -

..
.

-

Deve transmitir e receber sinais "Morse" a uma ve-
no ramo. ta j J;_.j"e· Cr3 915000

. R4teelta •• ,Otulo. -:- Bum••• r".to li. 01)1_ ,....

1 d d ,
," u. ,00 Otl Gl...Jf1.�lo" Preuto ArterIaL

oci a e mínima de 20 palavras por minuto, em língua- A tratar, com M. C: da ',:1"'" é... lIoerena Aparelha
gem clara, e 15 palavrás por minuto, em grupo de,códl·go.· S'l D I M I r lc

....
1 va, a rua urva e q.

.

.

I atar em ltajaí, ao ladD c...al&..... - Vl..o.4. II. O.r. P,... I.
CONTROLADOR DE VôO � (Q.AT.GV.) d S 96

D b"
e ouza.. (Chncara do II .lo Cortório (:'0 Regl'stl'O CI'

'

eve sa er escrever com desembaraço.
�

Deve ter boa expressão oral." Es Espanha). v'l (, m o p!'q:rietário.
Deve saber orientar aviões e veículos na área útil \

e nas visinhanças de um acródromo utilizando, na tôrres'
I
------

de -contrôle, rádios, bandeiras, sinais luminosos e ou-- V dtros aparelhos adequados. ein e se.. Deve saber informar as condições que são necessá-

'

, ,,' -

rias aos pilotos que se áproximem para o pouso ou se

preparam para decolar, a fim de realizarem tais-mano-
bras com segurança. -.--'-

f
Deve saber. orientar os aviões' no ar em condicões

IFR para, sem risco de colisao com outras-aeronáve� ou

obstáculos, realizarem is manobras de apl:oximação,
ç1escidas ou subidas.

Deve saber operar 'os comandos de sinalização e ilu
minação do aeródromo, o quadro de progressão e' os ins
trumentos deêtinados ao Contrôle de Aproximação.

"',

�-------

"Curso
,

Diretora: Professora MARIA· MADALENA
MOURA FERRO

. Atenção
Precisa-se de uma moça com prática .em servicos

de Co�lt.a�ilidade e Dactilografia; as interessadas quei
ram diriglr-se a ENARCO, Santos Dumont, 15.

Lira T. (Jlnbe
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M:ttS DE

DE FEVEREIRO DE 1954
DIA 27 - Sábado - Carnaval - Baile a Fantasia

início 22 horas.
DIA 28 - Domingo - Baile a Fantasia Infantil - das

16 às 20 horas
.

�

° M�S UE .MARÇO
DIA 1

.

- Segunda-feIra - Bail� a Fantasia
22 horas.

Terç:l-feil'a - Baile a Fantasia -

o
início 22

horas.
DIA 2

Vende-se ótima residência. com área 200m2 re

cem-construída, acabamento de luxo, situada à rua

Ferreira Lima, com as seguintes peças:
Siving, sala de jantar, copa, c�Zinha elétrica,

escrit.ó:i�, toilette, abrigo 'para auton--ióvel, quatro
.

. dormItor,108, quarto de banho colorido, dependências
de empregada e outras dependências.

Tratar no horário comercial � rua Trajano 14
-�m�

,

IClube 11 de Agostol Cmqueim
:EC-ULAl\IEN'1'O Pj�RA :<\S .!'ESTAS CABNAVA- I Pra) ,.a ClubeLE.._CAS Di'. 1954

I
1

_ ,�evámos ao conheci�1ento dos srs, s_?cios e exmas.. REGULAMENTO PARA
Iamilias que tes ano, a grandes BAILHoES DE CAR- O CARNAVAL DE 1954
NAVAL e uma VESPERAL INFANTIL.

'

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

CONVITES - Os senho-
.. E�tes ingressos. dão d�r�itos a todas as festas, e só res sócios não poderão le-

poderão ser fornecidos ate as 18 horas, no dia dá rea- I '

h'
1,

-

d d'
•

I
var em sua compan la pes-

rzaeao as mesmas,. sen o termmantemente negado A , •

após aquela hora. 'soas estranhas as suas fa-
mílias.

A Diretoria, na certeza de que não só -será atendi
da, como tambem coadjuvada pelos srs. sócios, pede a

todos o inteiro e f�el cumprimento da presente disposição.
OBSERVAÇOES _ Não será admitida a entrada texto, as pessôas residentes

.

de �;mhum sócio em qualquer condição, sem a apresen-
nesta Capital. No entanto,

ração da respectiva CA�TEIRA SOCIAL. para as que tiverem em

• A • , _

• trânsito, poderá a.Díreto-
Em obediência as recomendações do DEPARTA- I·., � , ;

MENTO ESTADUAL' DE SAUDE e da SECRETARIA
i na, a s�� cnt,erlO.e sO,b

DE SEGURANÇA PUBLICA, quanto ao uso de -Iança .. I r�spon�ablhd,ade �e um s�
perfume como ENTORPECENTE, em cheirar seu con- CIO quites, expedir convi

teudo,. apelamos �a.ra �s presados consócios, no sentido

I
tes ao- preço de: i

de evitar essa prática imprudente para a saúde e con-' I a'
.

divid 1·
d

'

1 decênci
. ngr'essos ln IVI ua .

enave para a ecencia que deve reinar nos salões do C"$ 100Clube. ·1 .. ,00

Ingressos familiar: ....

c.s 200,00

I Os ingressos darão di

: reito apenas a um baile.

I Os referidos convites de-
.

verão ser adquiridos junto
à Tesouraria do Clube, até

I ás 18 horas do dia- da rea

.Ilização de cada Baile.

.
AVISO: Será rigorosa

Em ótimo estado. Pneus mente ' proibida a entrada
novos faixa branca, 4 por-

I
dos sócios que .não estive-

t 'do ..

1 E
. I .

.

.

as, ra 10 origuaai. qUlpa-l· rem quites com a Tesoura-
do com econo

.

d "H . ',A •

, .
nusa 01' u- : na ate o mes de Feverei-

I plex" o-s 1.0000'0"'" A 'o' I .'-
.

c

c_�. 'li' o. ,voo ceI- 1'0, inclusive.

I to troca por carro de me-' NOTA: Haverá onibus
i
nor valor.

, após os Bailes.
-

! Rua __,. José do Vale Pe- A DIRETORIÀ
i reira ,;/0, próximo ao "cb-

I queiras _.prai� .clube".
.

.,

Curso' São Vicente' de Paulà,Vende-se

DE

CADILLAC
Vende-se

\ '

A VESPERAL INFANTIL no dia 1°,· das 16 ás 20
horas. -

Tambem é muito importante observar que em caso

algum será permitido aos srs. sócios. levarem em suas

companhias, pesoas que não façam parte de suas famílias.

Quer para os bailes ou vesperal infantil, não serão
fornecidos convites, podendo, entretanto, os srs. sócios,
quites com a 'I'esouraria, solicitar da Diretoria, para pee
soas ou famílias de suas relações, em transito ou passeio
nesta Capital ingressos que o juizo. da Diretoria, pode
rão ser fornecidos da seguinte niãriE;ira:

.Ingresso familiar - Cr$ 600,00 (casal) e 2 depen
dentes menores).

Ingresso individual, adulto - Cr$ 500,00.
Ingresso individual, menor - Cr$ 200,00.

A DIRETORIA

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

(

__________
l
__

Um armangem e Bar.
Ótima freguecia bôa casa

no terreo do Salão Grêmio
21 na Rua Blumenau

Itajaí.
Tratar no mesmo.

,

Motivo de doença
lrgencià.
Preço: Cr$ �O.OOO,oo.

início -------_.--,-'---:----_:--�-

Serão realizados por ês
te Clube, em sua séde so

cial, nos dias 28 de Feve

reiro, domingo, l°de Mar

ço, segunda-feira, dois gran
des Bailes de Carnaval,
com Início ás 22 horas.

Dia 2 dê Março, terça
feira, Vesperal Infantil, das.

-16 ás 20..horas..
O preço das mesas para

os dois Bailes, será de Cr$
200,00 (duzentos cruzei
ros}, de acôrdo com a plan
ta exposta no SALÃO RE
CORO.

Casa Beira Mar'-

O Clube não expedirá
çonvites, .sob qualquer pre-

a

"

CUIIITI'"

.0,....� ..... CIiN " ,..
llU ........;IPJI05'..... <.._.:-......__ .

com

. Curso primarlO - Equiparado aos grupos esc\)b
�:es - Diretora: EUDOR A SCHAEFEH MEYER -

:- abertura das aulas: 4 de março - início da ma 1't-i cu·
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde de
lOuro Preto, 123.

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

LOTES PARA

CONSTRUÇÕES
Vende-se diversos, preços

baixos.
'

.

A vista ou a prazo.
Ver -e tratar no local em

coqueiros co� o snr. HEN

RIQUE PIERRI

Vende-se uma sala· de
/ jantar de Imbuia, com pou
co uso.

Vêr e tratar a Avenida
Hercílio Luz n. 190

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Ouasi Caíu I
.

o . «homell1�forte» do Brasil!
RIO, 26 (V.A.) - o ves- MIl?%' _ . iiJ �;w,x. -. quele alto. posto. Se o ex-

IDo General Ururay
ao (;oronel Trog.lio

Ninguém contesta -a so- agradecendo os seus servi

�la considerável : de rele-I �� de policiamento 'espe-
-- .--4-<--�---"--- -_ .._-- -,_. -�, vantes serviços que vem

I
cial, quando da estada ne3-

Florian6polis, Sábado, 27 de Fevereiro de 1954
,

prestando a Sociedade Ca- ta Capital do Chefe da Sec-

pertino "O Globo" afirma �
i'l
ministro da Guerra, ao a-

a
I

d E d'
tarinense a' gestão do sr. ção do Exército Norte-a-

que o nome do. gal. Estilac I gravar-se a situação políti- ' LO ter Ia o 5ta o

tcel.
Trogilio Antônio de' merica�o da Comissão Mi-

6steve em cogitações para � ca, VIaJOU repentinamente ,. . . Melo, como Delegado da litar Mixta Brasil-Estados
� d R' G d d S 1

- Na Sede da Loteria do no Heyse, Industrial, resi-
G d P lítí

.

S' 1 U id M··
.

-lcupar novamente a pasta � o 10 ran e o u para ,

.
.

"
'

..' ,
r em o 1 lca -e

_

oCla m os, o exmo. �r. aJor-
.

I� S- PI' id Estado), .Rua Trajano 23, dente em Mafra, cmco de-
IA E t d I wuu A B

.

ria Guerra, quando mais a- ao au o, veio mOVI ope-. . \ .
( este s a o. . genera 1 ian ; emer-

d festava a cri la disposição 'de colocar-se nesta Capital, foram pagos CImos do mesmo bilhete ao
C f'

-

d t li d had dguc a se mani estava a crise

I
_ A I on irmacao es a nossa m er, acompan a Q e seu

- os seguintes prêmios maio- sr. Geronimo Chapiswski, . -

'

f A'.
E t d M··-ninistertal. "Noticiou-se - inteiramente à disposiçao , .

I acertíva sao as re erencias s a o aior.
� . - res: cinco décimos do bi-' Alfaiate, residente em Ma-I' f

. f"
'

diz aquele matutino _ dan- � do govêrno na manutençao . i, e ogiosas, eitas em o ICIO

� ,

1 d d lhete 9.836, de 4 de Feve- fra; um decimo do bilhete
1 G' 1 Odo curso a notícias talvez � da ordem e da lega i a e,

. . I . '. pe o exmo. sr. enera c- Ao CeI. Trogilio as nos-
� d 1 d reiro, com 200 mil cruzei- 8.846, loteria de 28 de ja- '1' T U h diiné Iitas em torno da recen � pois, como tem ec ara o

.. I . .• taci 10 erra rura y, ig- sas calorosas congratula-"

c

;.

-I� reiteradas vezes, o gal. Esti- ros, ao sr. Frederico Erví- neiro, com 200 mil cruzei-
C

-

d d J D /5
I -

te crise militar originada .� l/F .

Isid
no oman ante a. . a. çoes.

, �� ros ao sr. ranclsco SI 0-
com o memorial dos coro- lac Leal não .pactuará com PRIMEIRA MULHER' ____

.

I.\. rio Ferreira, Operário, re-

B I d V
A

néis, que o sr. Getúlio Var- II: '�' W$�ffff.#ff.&'i i'$W'.Ç.ÇE4$'#' golpes e subversões da or-

MAU-MAp CONDE- sidente em Corupá; um dé-', O sa e_a' lo rest ...] Ih d d Ih m dem ccnstltucional e legal -

gas es eve- a pique ae repe- e era a o esco er u
NADA A MORTE cimo do mesmo ao sr. Fran- •

til' os acontecimentos de I
ministro, nada mais tinha a - partir de onde partam".

NAIROBI, 26 (U.P.) cisco Borges, Operário, re-I1945, quando nomeou o seu, fazer no govêrnó.
"

O J
-

A U Côrte
.

1 d d C' d
.

dé
r oao

ma especta or e- si ente em urupa, OIS e-

irmão Benjamim Vargas A respeito da versão, aci- •

• • .,

I
nou, hoje, a primeira sen- cimos do mesmo bilhete ao-

para chefe de polícia, a fim ma -. prossegue "O Gl()bo" VtICCblOOI tença de morte �ontra um'a sr. Estácio "Silvestre Furta-
f' �l BdanVco Ido 13dr�siSI S. AC" est� autorifzando a Bôl�a

de verificar se ainda era �_ podemos informar 'com �
,. ' .

.O reia e a ores e anta atarma a o erecer em pu-
_ govêrno. 'e gurança que de fato, � ge-

Encontra-se em Flori�nó- mulher na campan�a que do, operario, residente em blico pregão, em 4 de março próximo, as seguintes moe-

polis, procedente de Curi-, as autoridades e�t.?o. mo- Curupá;. cinco décimos bi- I
das: ,

'

Agora o presidente da .reral Estilac Leal foi sonda- d I US$ A 40000 P 120 ditiba onde reside tendo via- ven o para exterminar com lhe. te 4,816, com, 15 m,il cru/.-
-c

,

,mer. . ,00.:- razo:.. la.sRepública teria desejado Jo sôbre a. possibilidade de J ,
I '

$ 40 00 �'p 180 d
., íado pela TAC, o dr. João a sociedade secreta terroris- zerros, ao sr. Avaní Rodri- US, Amer. .0 ,Q_O - razo: las

nomear novamente para o ;ua volta. a p:sta da Guer-
I Antônio Vecchione, acom-' ta Mau-Mau, cujo propósi- gues, residente em Barran-] US$ Amer .

./

20.000,00 - Prazo: 270 dias
Ministério da Guerra em ra. Todavia, nao houve con- ! ,

f br ci1' d
. . _ . . .

.

.' d
! punhado de sua exma. es- to e orçar os rancos a- ca, Araranguá; e dez déci- US'ri' Amer. .20.000,00 - Prazo: 360 ias

S��shtUlçao ao galo CIro .Es- vite formal APor parte o
I posa d. Veridiana Vecchio-' abandonarem Kenya. A mu- mos do bilhete 3.38�, com _ US$ Grec. 4.000,00 - Prazo: Pronta

píríto Santo, o gal. Estilac , chefe do-govêrno ao ex-pré- 1'1 filh
'

t Y 1
I

Ih r' Wangui da tribo dos d '1
.

1 t' US$ It'l 6000 - Prazo'. Pronta
. I . . . I ne e genü 'I a sr a. o an- e, vv, ez mI cruzeiros,

�

o erIa ': a. . ,00
Leal. Mas dIant,e das ponde- :;ülc:nte do Clube MIlItar.

I VI' IT'I"UYlI fOI' condenada a' d 21 d J
. US$ Jug. 20000 P P t

_ _

"

.,. I ,da ecc 1lone. "\.1... , c e· e anelro, ao sr. . ,00 - razo: ron a

racoes e reaçoes a sua IdeIa, Podemos acrescentar que,
S S

'., 'd'
. 1110r·te d'ep'OI'S que fOI' encon 'J ., .

V
.

J d t' 1 US$ Jap. 10' 000 P ·P t"

, .' ..' . . que Ja resI lU mUI-
- ose escovI, n us rIa ,

. ,00 -- razo: ron a

o sr. GetulIo teria dito que se foss� conVIdado, o

.gen�-I tos ;nos em nosso Estado trada na casa que habitava residente em Piratuba". US$ Nor. 10.000,00 - Prazo: Pronta
�Ó lhe. restaria,' então, um "ral Esül�c L�al �eclmar�a couta enl Florianópolis com uma quantidade de muni- US$ Urug. 20.000,00 - Prazo: Pronta
c:1minho a seguir - o da do convite pOIS nao deseJa .

d
.

-

t d' 1 V' TIM F' F 4900 000 -' PI·azo·. Pronta
, , vasto circulo de amlza e, e çao en �rra a no so o. 1- r. r. .. ,00

renÚncia imediata. Se não de modo ale:um retornara-,' \11'a el.a- ell1 Nal·'robl·. e • a '

� 'd't', Dan Kr 98.000,00 - Prazo: Pronta
tcm SI o mUI o cumprlmen- SACRIFíCIO'

.

.,
1 1

. Sw Kr
.

100.000,'00 - Prazo: Pronta
taao pe os seus amigos e O sr. Bórnhausen foi no-

..

ressoas de suas relações�_ Novo. Ministro vamente áo Rio. Lá passou _--"S--U--L---A--M-'--E--R--I-C--A--'-SEGUÊ, �HOJE, PA_I DO B�'�.s·11 . \
q� festas de Natal e Anoo

SUL I I'U Bom Agora foi passar
RA CAXIAS DO , CANBERRA Austrália,

.

1 VA d t COMPANHIA NACINOAL DE SEGUROS DE VIDiL
O SR' GETÚLIO

'

.. car�ava . er e per o a
I AVISO AO PÚBLICO

•
. 26, (U.P.)_ - O .mmlstro I "cidade que nos seduz; de

.

VARGAS das Relaçoes Extenores. s:. dia falta água e de noite
de corrido ao Poder Judiciário RIO, 26 (V.A.) - O sr. R. G. Casey, anunciou hoje. falta luz". Nada como não

Getúlio Vargas seg�irá por I a nomeação de C. V. Kel- iazer nada. Dá tempo para
via aérea, para Caxias do. leawai para o cargo de mi- tudo. Passear, passear, pas
Sul, a fim de presidir a Fes- nis.tr� da_ Autl'ália no Bra-

fiear. E depOIS quando dé
ta da Uva, naquela cidade sil. volta ao govêrno, deü::ar as

ra não Catarinense, logo não gaúcha. Depois de ama'nhã, ,AtualmEnte Kellawày de- águas 1'olar ...
joinvile.nse,. eu, como um ali S. Exa. pronunciará dois sempenha as funções do mi-j SENSAÇÃO
,�imples bl'asileiro, acho que discursos, um per ocasião da nistro na Itália, cargo que Causou pasmo na cidade,
) Estado de Santa Catarina tradicional comemoração 10- vem desempenhando nos úl-! (l brusco aparecimento do

cal, e, outro, no banquete timos quatro anos., I sr. lI'in'eu Bornhau_;;en, na

que as autgridades dO ..Esta- Ao dar a conhecer a no- Praça 15. Envergando uma

do e do município oferecer- ticia, Casey disse que a de- .

:fatiota ingleza, chapéu pa,
lhe-ão. signação "contribuirá para narriá e oculos Ray-Ban, S
Seu regresso ao Rio Negro consolidar as boas relações Exa." desceu das alturas on.

dal'-se-á segunda-feira pré- f entre a Austrália e o Bra-

xjma. sil"...

Ginaslo de Joinvilte
Uma' Car'a

A propósifo dêsté assun- sei sôbre o cumprimento de

to, rEcebemos a seguinte
I tão útil diploma legal. Teria

carta: ú exmo. sr. Governador re-
- "Florianópolis, 26

fevereiro de 1954. a respeito da, constituciona
de lidade da lei estadual n. 88?Ilmo. sr. dr. Rubens

A.rruda Ramos. Essa indagação eu faço por

D. D. Diretor de "O Es- êste intermédio pois embo-

jado" � N�sta.

Prezado senhor':
--

Lí, hoje, em "O Estado",·
nAiciário relativo a Joínvi- 'óde e deve criar um Giná

le, onde resido, deparando I 3io Oficid em Jóinvile. Cor

com algo acêrca de ensino liais saudações. (a) Dimas

,ccundário na aludida Co- ,)iqueira Campos".
,nuna, a cujo respeito cabe-'

m�, por dever de consciêri- Prefeito. -Frederl-
cio. e apêgo à VERDADE,' .

poy 'Plho
.

l'xpor a V. S. o seguinte: CO "":[ I. .

.

_ em 1952� solicitei ao
.Encontra-se -nestà Capital,

lT\C:U estimadO amigo depu-· :)rocedente de Piratuba, o

d T. Frederico Poy Filho
tado dr. Ylmar de Almei a '

Corrêa, da bancada do P. :lustre Prefeito, daqúela co-

S. D. na Assembléia Legis- muna.

lativa dêste Estado, apre-
S. S. se acha hospedado

sentasse proposição no sen-' no La Põrta Hotel, acompa

tido de se criai: o Ginásio nhado do sr. Secretário da

Oficial de JoinvÚe. Com a I quda mesma Prefeit�ra,
gentileza que lhe:é peculia; I onde, tem sido muito "'Visi-

_

o citado parlamentar

apre-j
tado..

.'.

,:cntou, na' forma seguinte,
�

0- ESTADO deseJa fehz

.

t di' 60 52 estada nesta Capital.
o proJe o e eI n. - ,a-: .

d
.. I '

.

�r;��ss��' ::rco:�::��:�on:, Demitiu-se o De-l.Justiça daquele órgão le�i�-;I legado dtl Tra.,
.

femnte. Levado.a Plenano

b b
.

aprovou-se, em:; la.. discus-. a I o I::':�o, unanfmement�, tal pro- PORTO ALEGRE, 26 (V.
;eto. Em 2a. discussão toda-. A.) - Em consequência do

via, foi aprovado pO'r, m.aio- afastamento do sr. Joãe

'fia. Finalmente_, na 3a. e úl- Goulart, solicitou exonera-
.. .

tima discussão, o mesmo f('li ção o delegado do Trabalho

aprovado e levado à consi- no Rio G. 'do ·Sul. Em pales-
,

cleraç30 do exmo. sr. Gover- tra com a nossa reportageni,.
nador, do Es�ado que, na depois de confirmar que es

eonformidâde�ao que lhe fa- tava demissionário, afirmou
culta a ,Leil�étou-Ó' total- o sr. Moacir de Souza:

:nente. R.ejeii'àao o veto em - Mantive há pouco uma

tela pela Assembléia Legis- palestra telefõnica com o

lati;ra (18 votos do PSD., ex-ministro' do T.rab�lho.
um, do deputado Cássio Me- Solicitou o.sr. João Goulart

deiros, outro do deputado que :'fjzt!ssemo_s um: apelo
(II:. Oswaldo Rodrigues Ca- aos l�aperi::-§iridicais e aos

bral, o terceiro do deputado trabalhadores, para que
Francisco' de Souza Neves e continuem normalmente em

ü quartó do deputado Ota- seus_lQccáis çle;' trabalho e

eilio Nascimento), foi san- coe'sos em torno de suas rei

cionada a Lei n. 8�' de 13- vindicações.
8-1953, publicada a 14 pos- Jango está sendo espera
terior à�3a. página do "Diá- do em S. Borja no dia 26,
rio Qfiçi?l" ôestg IIP!dade c_ stando .que alí permane
fl c1('rativ3. Até agora' (10 cerá até aos primeiros dias'

, .

1#
.

1101':1s dQ""dia 26-2-54) nada ele març�. I
t'

.[

de mansamente paira, con·

descendendo em pisar os

I ladrilhos da nossa famos::

,Praça. Alguns ilhéus per-

I guntavam a outros se era

algum turista, dêsse� qu� ,

I Prefeitura vem anunciandg
a chegada. Umas senhoritas!
pensaram (é disseram) que
cra um dos astros do cine

europeu,
. de passage� para

o Festival do Cinema, em I
I são Paulo. Momentos de
I pois tudo foi esclarecido,
,

. , ,

,

quando um udenista expli-
! co�: E' o sr: Irineu Bor

I nhausen,. que está ascultan-

ri do os legítimos anseios do

povo. . . ROTEIRO

o deputado Fl'ancisco Ne·ves,. semp·te atento às

IIsp-ifações dos rl}enos afortunados, em 1952 ap1'e
s<:ntou à Assem.bréia um projeto de lei (n. 87)" es

tabelecendo isenção do impôsto sôbre vendas e con

signa.ções às prirneiras operações comel�ciais . efe
tuadas pelos pequenos produto·tes.

Por pequenos produtores, que sabemos sel'em

os colonos e agricultm'es, 0/ pmjeto definia os que
tiverem pmdução anual infe�'ior a Cr$ 30.000,00.

Êsse projeto foi discutido e votado na Assem
bléia. P01' ordem do s1". Govcnwdor Irineu Bm�nhau

sen, a bancada da., V.D.N. e mais o sr. Paulo Mar

ques (como sempl'e) votaram contra essa lei. Mas
a representação. oposicionista apmvóu o projeto, que Arranje o leitor uma lu-
se iransf01'mou na lei n. 739.

.

xuosa limousine chapa"
O sr� Irineu B01'nhausen, o tão decantado ami-

go ,dos colonos, ficou furioso com a apl"Ovação des- branca dessas bem macias,
sa lei e vetou-a, no dia 18 de setenl-bro de 1952. que .andam dando sôpa por

.

No dia 1° de outubl'O dêsse ano, o veto foi apre- aí e dê. uma voltinha pela
ciado pela Assembléia, que o recusou, contra os vo- rua José' Jaques. Siga de-
tos udenistas e do sr. Paulo Marques (é- claro). pois pela General Bitten-

O amigo do colono, ainda' assi1n, não quis pm-
rll/ulgm' a lei favorável aos pequenos produtores. court até a Mauro Ramos.

'No dia 6 de outubro, o deputado Protógenes Pela Almirante Lamêgo su-

Vieim, Presidente da' Assembléia p1'omulgou a lei, ba a Duarte Schutel, atra-
. cujos a�·tigos são os seguintes: , vesse a ponte e entre a es-

"A1·t. 1° - Ficam isentas do Impôsto sôbre Ven-
das e 'Consignações as ln'imeiras vendas ou consig- querda no Bairro de Fáti-

nações dà qualquer produto, efetuadas lJelas pe-
ma. No regresso os amigos

quenos ]}mdutores, sendo assim definidos os que poderão visitá-l<> no Hospi-
tiverem produção anual nãoã superior a tal e dar uma espiada no

Cr$ 30.000,00, (trinta mil cruzeiros). carro, numa das oficinas da
Art. 2° - Os pmdutm'es não atiJl,gidºs pela isen-

cidade.'
ção tributária até a' data da ]}m11l-ulgação desta lei -

e que estive1'em em dívida com. a Fazenda, ficarão Tudo muito excitante e

Iautomàtic"aménte anistiados. (por 'vezes) dra�ático.
Al-t. 3° - Esta lei e'ntra em vigor na l1ata da I L�mbrando paisagens d"l

súa publicação, revogadas as âisposições em, contrá-

I
Coréa. Com crateras em

l·io".
,

Diantê disso e depois disso ... o' S1'. Bomhémsen t�ê� d�mensões. Buracos,
ainda quer se1' o amigo dos colonos e agrcultores! I buraqumhos. e buracõe�.

Já pedimos que dissesse� o que fêz p01' êles. I Verdadeiros ninhos de pra-
Tudo o que êles têm tido, no Estado, vem. do 00- gas, que elogiam o dinâmico
vê-rno Fede�al. Do Govêrno do Estado só 1'eceb.eu Prefeito. Aliás o maior -do1Jwi-s· impostos e ·vetos,

Amigos dêsses, os colonos podem rifm'; CJ1Le na-
si.Il· do mundo ,.:'.

da lJàdem!· \ry.. .l ... BUM
-..'""-

..

Leilãó de cambiais

A Sucursal da " SUL AMERJCA" Companhia Na
cional de Seguros de Vida, nesta: Capital, avisa aos seus

distirifos segurados e ao público em geral que, ainda em

caráter de experiência e até o dia 30 de abál de 1954,
continuará suprimindo o 'expediente dos dias de sábado,
pr,olongando o expediente di;ftrio de 2as. às 6as. feiras
atràs 17 horas e 40 minutos: .

A GERf:NCIA

"..---'
.'

/

Os travessos meninos �'osad s do órgão pala
ciano ficaram indóceis. com alfinetada nossa, alusiva
aos banquetes imperiais, que se estão tornando tri

semanais para tristeza das arcas do Tesouro. A crí

tica, em tese, não envolvia 'nenhum homenageado.
Os geniais caneteiros da gazeta agronômica, numa

peraltice soliçitante de ação chinelífera, particula
rizam-na, com tomá-la por condenação ao banquete
oferecido ao eminente Emb'aixador da Jndia. Sim
ples exploração descalibrada.

A propósito da visita do rajá Jojinder e da sua

exma. espôsa, a rani Kusun Kumari, estamos até
em que fomos bem sucedidos e poucas as gafes co

metidas pelos nossas governantes, desasistidos de
protocolos e de Franchines Netos ...

.
.Apenas um fató discordante ter-se-ia verifica

do, quando do jantar Íntili10 que aos preclaros hós

pedes oferece-u ,o nosso ·ilustre,.Prefeito. Encomenda
do o ágape, no La Porta, o mait1'e d'hotel tratou de

organizar o menú de acôrdo com os convidados: so

pa d'aspargo, maionese, pescada ao môlho, galinha
à brasileira.

Nada de carne bovina, que os indús não na co

mem. Na Jndia o boi é sagrado.
Mas, o nosso Prefeito, porventura disso esque

cido, exigiu, na hora, o indefetível filet mignon.
Os seus convivas asiásticos, alegando �starem

satisfeitos, diplomàticamente recusaram o. prato proi
bido. A insistência do governador da cidade, contu
do, era entusiástica:

- "Aceitell), excelências! Faço questão! O filet
mignon de Florianópolis é notável. No Rio, os srs.

podem recusá-lo, que a carne frigorificada lhe tira
o sabor. Aqui, todavia, êle é perfeito. Matamos o boi
nQ mesmo dia e a êarne não sofre a ação do conge
lamento" .

Os filets apareceram à l11t:!sa,' pois ao desespe
rado maitre não cabia desobede.cer o Prefeito, que,
ato contínuo,. atacou um dos bifes mais alentados,
sob os olhares hõrrorizados dos ilustres visitantes.
E, saboreando a carne macia, o Prefeito ainda in
sistia,

- "Que p'ena não provarem o filet. Está magní
fico., Não sabem o que estão perdendo".

E vá boi p'ra d:entm, para fartírio do rajá Iii
da raní ... ambos de olhos semi-cerrados, para n�
verem aquele atentado!

GUILHERME TAL
"':

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


