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" A,inda] greve dos, portuários "

'A 'A"�ua
" M'e'�,'l·cl",nal151. Fíxação, por lei federal, das diretrizes 'e bases Uda t'ducaçã�xpansão e melhoria do Ensino'

'

Não desiste l anitador Duque, de o Assis
152. Coordenação geral de esforços, dos poderes :RIO, 5 (V.A.) � O'ma- 1 sentados, também, que vol- .

ravam atracação, apenas

d 8 h·'
" .

roficiais diretamente ou em auxílio da iniciativa privada, conheiro e agitador .Duque Ilariani ao trabàlho �xtraor-I' dois conseguiram atrac:r:
-

a ,a ,Ia ,p,ara' ,o apa-,para o fim .de ampliar a rêde escolar do país, do ensino de Assis conseguiu, mais 'dínarío, ou seja, depois das o "Pina Onorato" e o "Pa-
de todos os ramos, melhorando a sua qualidade e tor-

uma vez levar os servido- lf horas, a partir de ontem.jl'aguai'" E amanhã e do-
.

nando-o gratuito ou de reduzido custo. ' SALVADCa, ;:; (v. i\.) Padre o líquido que tanto
res do porto a uma atitude Como se sabe, ante-ontem mingo, segundo decidiu o

Ensino Primário < - Divulga-se que o S1' benefício vem proporcio-
153. Obrlgatôriedade do ensino primário. contraria aos seus proprio!i o conhecido agitador foi le-

'

agitador Duque de Assis, o
'

,

João Juliano, proprietário na,ndo -a um grande núme-
154. Devei' dos ,estabelecimentos industriais, 'cu- f interesses, usando, ,como vado à presença do chefe porto.não funcionará.

. . , 1 t b Ih
.

d
.

,
" dos mananciais das j� Ia- rc de doentes. Segundo s:�

merciais e agríco as, �m qu: ,r�!l em. mais e cem sempre, dos mais torpes ex. ,]0 Estado Maior da Arma- -

oa d t .nari gratuito para os seus
, ' FOI· Delega'do: 49 mosas -aguas medicinais anuncia.os [ornalistasbaia-

pess s, e man er ensino prn o .,
di f "da e do superintendente do"

,

servidores e os filhos dêstes.
.

,- pe ieri es.
,. '

'San Juliano", de 'compro- nos Roskild Moreira Guio-
Ensino de Seoumdo grau

' ,

' 'Na assembléia ante-on- Porto, do Rio de Janeiro,
a'oOS

"'"

, • ' vado poder curativo nas valdo Monteiro 'it ão ao Vá.-
155. Acessibilidade cada vez mais generalizada do tem realizada, o agitador :::1'. Zenith do Vale Aguiar, ,

'

moléstias do aparelho gas- ticano fazer a entrega a03

ensino secundário, destinado 'à formação da cultura ge- profissional arrancou dos aos quais havia prometido '

I d d I t 'FORTALEZA 5 (V A ) tro-intestinal, vai entrar.em médicos de Pio XII da mi-
ra 'os a o escen es. trabalhadores a decisão de --,=oluCionar o impasse em, ,. , . ,

' , •

156. Organização do ensino profissional agrícola, continuarem em "greve 10U� estavam ..e�volvid·os os i
_. Notícias procedentes de entendimentos com as

aU-IHlculosa água, juntamente

SÍla:dol.lstrial, comercial e dos demais tipos, e ampla difu-
simbólica" aos' sábados e t�mpregados do porto,

'

de Morada Nova, neste Esta-. Ioridades eclesiásticas a fim �éom um "dossier" compro-
.'

• .

f 1 f 1 id de fazer chega.' ao Santo batório. '

'

157. Articulação do ensino secundário com os de- domingos, a partir das 16 forma a, não prejudicar os co, m ormam er a eci o

mais ramos do ensino' de segundo grau, bem como dêstes horas, como "protesto con- :'(,rviços' portuários, o que,
:::lí a 26 de fevereiro passa-

R'
,

t
'A h

com as modalidades de ensino superior que lhes corres-
tra 'um inspetor e um su- mais uma

j vez; não cum- do, o capitão da Guarda epor ageus SODre
pondam, tornando-se a formacão profissional da mocí-]

bi t d Polici P t
Nacional Luís Henrique G:-

dade, por êsse modo, mais flexível, e dotado de mais am- inspe or a o reia 01' ua- priu.
ão. que exerceu 'o cargo de 8 ,CO'IO' fo'rê.Dc·'8' de .,Carae"as' .Ia" ate' que os mesmos' se Ante-ontem" por exem- "

plas .vias de acesso. ' l, ,,�-

.1�. Obrigação, por parte das emprêsas comerciais jam demitidos, Ficou as- .Jci. dos 16 navios' que espe-
te legado de polícia daque-

RIO, " 5 '('V,:A.) '=--,'�A, Rá- Ierê1"lcI'a dosmunicí d d 190�
'" Chanceleres.

e industriais, de organizarem a aprendizagem, para a
� PlD, PS e, ;)

formação profissionaEInds��'oseGuesr'atIl:abalhadores menores., 'fAL'"Il-'SE' Df a-OVD,:, '

·té a d,ata de }ua morte, ou dio GJobo éstá fazén.do.pal- Diáriamente, às 20,35 ho-

'"
,

'
('ja, durant� 49 �mos. pita�té cob�rt�ra: ,da 'C�n- ras, é _Irradiado' di�oetall1en-

159;' Organização do ensino superior de' prefel;ên-
'"

'

cia em universidàdes, dotadas de autonomia. d"
.

H 'I O ce' I J M' Ih
- �'

te de Caracas, __por Rubens

_

160. Elevação da qualidade do ensino superió�., no tesouro e
.

1. er '

'uracy aga ae's - Amaral, um, boletim noti-

al"vendo' cada universidadé ou faculdade isolada consti- ,
'

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

'"

d d 61
cioso; Em outros horários,

r t�ir um 'centro de acuradas atividades cientUicas e téc- BEBLIM, 5 �U.P;� -

�I
de Joan.a Ba,u�nann são óh �ltO an O ,p6fr ",80 DO Mé�ico a �artir das 20 horas, são

(� mcas. .
-

_

G l
" 'Tesouro de HItler está jeto de lUquerlio secreto do

"

.

1
162' I I

_ 'd Ed�w�çaQ l�gr� como dl'SCI'PII.naJc�condidO'
nas grutas'sub- parte- do Govêmo-, �lemão CLDADE DO MEXICO

tSibililiade
de importacãõ de irradiad�s entrevistas,

-

1111-

. nc usao Q enSIno re] 10SO �

, -\,. -.. ' �' .",'� •
� , A' , •

�
_

A o '

(1,,)S ,�\'JlTículos 'do el1sjno, primário_ � ;de ���u;;�o �l:au! ,":rra��eas.,d� Jr�i�p,.,d� l��,� {,�a?�, "Bau'man�.' < ��ianl0� .,_', (U.p:) - >H� t�es, dIas �e �etr�l�o,:- meXlCano pelo" pre�so�s: etc. . I.eport�gem
C0n10 base da. formaça9 ,.mor�l� sendo faeuU�tl:va a _�u.a", j,e�?che1.,,,[Gerca iJê 2�-qtil. c:.�,��r��-;l"�form:l ,

�l'} rcontl à _no 1Y1�? ? co1'G� t!!,as�l." ....... ,'�_ -ir- .... _,
, _ ,,/adlOfol1lca da ll1s�alaçao do

1'1.aÍl:íc�la, e. �evendo ser mllllstrado de acordo com a 161n_et1'Q� di�.l�C-..ij:- ?õe
'" ';.a";.gu'elxá[,d�j-0fl clc-�ur�y Ma'ga11:fãe-S. COhl. () o0ro�1 J,urac,Y. .Maga- importante' �onciave conti-

, confIssaol'ehglOsa �o aluno. -

"

,

. fl1Í�ch-Pártenkirchen" na ",:iais S� S. -prislU 1 "�'
'

>

d ,,"

'A '7', reali�al' ,ob-� Jhãesj' <leve+á re.tornar am::!, : nental, transmitindo a pã-
163. q.brigatol'ledade, em todos os estabel��lmel1- F" d· 1 quais" g'Í'aça's, 'à"CU,'Ílpl,Í(úd,�," ,�:rvações sobre'o petroleo fi 'iã"a-Y'VCt:S'.b e,"

Itos de ensino primário e de segundo grau, da pratIca da iil:l�i2ra. OI o que ec a-
,-- I:

�. -

,.''''.. �_'__'___<----l..,._'{L,-.,���

,ou uma antiga e,nfel'meira ,cie de alguns amerl,'ca�':;s Itóste país. ° ,ex-presidentt I d h 1 d('duca(:ão física. � , l1e,zue a,
.

o c ance er a
"

d dE' I
- '.

t
'

t d 'é"� �v' Ia Cia. Vale'do Rio Doce,Gmtuida e o nsmo Jemã, -atua mente interna-I'
,cnam ranspo!" a O �o'j�e-

164. Gratuidadé d,O ensino primário oficial, e bem 1.01 n-o Asilo de Aliénados "ouro", a borqo'de uma' am::' ·ujo nome está sendo fala·

700
'

assím, para quantos provem falta ou insuficiência de r,e- �e Anspach, ao -ser entre-I Lulância, até 'rio lecal em. ;0 _para diri� a "Petro,
_

retirantes'" ,Ilbores Maf'condes Filho e

cu�sos, do ensino oficial ulterior ao p�imário. "1 <'Ab " d
"

h t 1
�

t
- br-á,;;", cheD'ou incógnito e

srm teto n,e'm
l-te'rbert Moses, além de re-

Assistência aos Escolares ,;L;tada pe o enpost, "�'I que se ac a ,a- ua men e.
'

o..:

,

d 1
- l'�S, seus" estudos Pl,ovável

•

'1 ese tal u lag 'f"
165. Assistência direta dos poderes públicos no :;Orandort., A--s

_

ec araçoes l,
/" p,' n ' m n 111 ICO es-

sentido d'e proporcionar aos E:stud,mtes necessitados con- ) nE:nte está incluída a PO? comida fOl:ÇO _jorn'alístico, consti-

dicões de freqüência ·e eficiencia escolar, pela conces..

ASS IN''OU A"T'OS' _j
luiu um trabalho técnico

são de bolsas de estudo e auxílios financ�iros para via-
.

"" '.
o

•
'

• BELEM, 5 (V. à.) - No-
�:'ens de estudo e recreação fornecimento de material es- ',' l' M·

.. "
� foraOI·.. ·• O major ( "t excelente pela -nitidez e

�olar e instituição de serviços de assistência alimentar, pe O' InlS lO " tícias recebidas de Manal!: pu'feita fonia.
,

médica e dentária.' _

' ,Julio Sergio d&o conta de que estão em
,

,

01'gani,zações de ;Estudantes (V A) C G I t J extrema penur'a nad H
�

b
-, . -

d RIO, 5 ., ausou ou ar. "I
• I a me

O'me.D8gem,-8,166. Concessão de su vençoes as organ�z,açoes e dO'
'

�

b estranheza a publicação, no A fim de esclarecer o as- RIO,5 (V.A.) � Eni vir- ros e 70 retirantes das
est�dalltes pai'a que possarn realizar os seus o jetivml •

I· t'
,

assistencias e culturais., 'Diario Oficial" de 10 e 12 'sunto, a ,reportagem do

0lt'lde
da ausencia do m,ajor terras atingidas pela S'eca e ]Or08 IS a

167: Incentivo à organização de cooperativas es:' ie ,fevereiro ultimo, de va- Jornal ouviu o diretor da Julio Sergio Machado de que fo.ram'atraídos para éÍ RIO, 5 (V.A.) � As 12

colares. 'ias port:.:rias 'designando [mprensa Nacional, S'end� Oliveira, á se�são de julga� Ama'zonia. Todos se encon-' horas de ante-onte�, o pre-
° Pl'ofessm'

do da ,el'vidorEs para a Comissão ,n. f�rm,ada de qu.e" as pO,.r,ta-,'· mento dós militares
.

e ci- �llam dispersoos ,pelo ,pôrto,l fe.-it.o ,A,ltivo, Linhares pre-
168. Constituição, em cada ramo ensino, 1 1 d f

lo Im,posto Sindical e para' 'rI.as foram publIcadas 'tal I vis, 'envolvi-1os em ativida- caque a capIta ,on e ,oram, ·Sld"lU a solenidade de aposi-
carreira de professor. .

.

'

� I'

169. Exigência de con(;urso de títulos e provas pa- J, Serviço de�' Assistencia qual chegararrt áquela', ré des subversivas de 'origem I (rei,�ados �elo "Campos Sal, 'I ção�

do retrato do jornalis-,
ra o provimento, das cadeiras no ensino secun�ário" e Educacional d�a referida partição., ' comunista, o Conselho Es_lles, e nao, tem teto' nem ta José, Geraldo, na Prefei':'

superior, garantindo-se aos professôres assim admitidos ''!Jmissão, coiu a assinatura Por sua vez, o sr. Giber, pecial de Justica adiou os' .::omida. Sem qualquer am- tura da capital fluminensé.
a vitalici:edade, e a todos os demais a estabilidade. "

C' k d S' 'd
>

-
'

t'
A d do sr .. Giberto Cockratt de to' oc ratt e a nos e ... meslnos paloa ,o dl'a 9 do' COI'� I

{Jaro, .a e agora, passaram a

170. Garantia a todos os professores e uma remu-

11eracão éondigna., S6, e não a do então mi�is- clarou ,que subscreveu às rente, com ou sem à pre-,
mendIgar.

�

,

.

merosas pessoas, tendo fei-
.

Administração do Ensino tro' db Trabalho sr João citadas portarias 'por se'
sença daquele oficial. 'I 'I

to uso da palavra diversos

< 171. Org;nização do ;ist�ma federal, de ensino co�
, _ •

achar devidamente autori, Diante da situação, está 'eh'·
-

,

K· b k
oradores. Como se recorda,

mo um sistema ,escolar sup.l.e_tIyo., que s.e eS,tenda a todo Impor' la'çoes o II. z,ado pelo sr. J,oão :G,oulart, d IODO 81-m O

I
.

l' J'
_ 1 " ,

sen o convocado por 'edi- .

'

• à1" o J.orna lsta ,ose Geraldo
<

o país nos, limites das deÍlclenclas OCalS. ., '

, ,

'
" . '

d
.

t t d
.

d
.

ti' d' b'
- (lue assinou uma_ p'ortana" .tais, 'o .re'fe.rido. oH,cial. Clll·." P' re,par' a O ati!q-ue foi, m.ort,o. a tiros po.r u'm

172. Organização os SlS emas es, a ua1S e ensln.o I O :e.. agau ilD� .
_l

I b d I v " lhe delee:ando p''odel'es 'pa-' 1 f d P i
c'omó sistemas Escolares comp etos, a rangen o o enSI� � ausenCla 1mp lcara no, Cl'l·

',unclDnarlD
a r� eltura.

no de todos os ramos, de acôrdo cop1 as exigências da
"

,

1'a' pratlcaT todos os atos me de deserção. �' ,

'

,_

população escolar.
'

'._' I
S. PAU�O, 5 (V.A.) -

que lhe coubessem, na qua- ii< TAIPEH, Ilha. Formosa. j
l) RISO DA CIDADE.. ·

, 17�. j �plicação rigOr,'Osa, pela :U!'u.ao, pelo� Est�do�� Notícias de Santos revelam lidade de presidente nato 5 (U.P.) �'O primeiro mi-

-pelo Dlstnto Federal e pelos MUl1lÇlplDS, da�. pel ce que continua' causando, SUl': da" Comissão do Imposto ,A
'

,CumiDbo do ':ilist�o da China Nacionalis� I

tader..s constitucionais da renda resultante dos Impostos, "

d' fd d
-' \

r:a"'manu,ienção e desenvolvimento do ensino. / : �resa � graru e �uanl a ,� Sindical. , -.8''ras·I'1 O Mln;.lro ta, Chen Cheng, informou

Escotismo ,-.... 'ue bagagem traZIda por va- II hoje à,Assémbléia Nacio-,I ,-

-J.75. Amparo �� yni�o, dos �sta.?os, d� Dis�rito pores cargueiros que de-',O Tempo -'da Oefasa ,do- nal que os exércitos do ge�
--

Federal e dos _MumclplOs as orgamzaçoes de escoteIros, ,mandam aq_�ele porto, pl'U- ..:, '_ fI�r�lissimo Chiàng, Kai-:'
-sem prejuízos "da sua àu�onollliar cedente, em ,sua'maioria, ,'. _

,

' "Chile '

snek estão, ativando os pre-
, Difusao Cultural '" �

'd �

j

Q �
Prevlsao do tempo ate as

'" 'I
_ d

' ...

t' d dos Estados Um o", l.a-, parativos finais �ará con·
'

176. Criaçao, em to o o paIS,. por ll11Cla lva os ' 114 horas do dia 6. � I
poderes públicos ou com o seu a�x�lio. de ?ibliotecas lo, segundo as mesn1as nO-1

" SANTIAGO, '5 (V.A.) tra:atacar a China Comu-

públicas, serviços de cinema e radl9 educatlvos, e de ticias, v�m, confirmar as

I
Tempo - Instá'Vcl, com, O genel:al Abde�1 Parr,a, mi- ni1>ta. 0, velho e�tadista a-'I

outros servicos de difúsao cultural. \ ers(}es cor,rentes de que e- chuvas e trovoadas., I �istro qa Defesa do Chile, I firmou" ,textuall1!ente: "Não'
,

is Ciências, 'as_Letras e as A1·tes' , I
-

'I das' xiste uma: organização es-
"_ Temperatura � Estável.' par�iu de ayião fiara o Bra- jogaremos com'o destino de

177. Incentivo :ro desenvo vimento ClenClas, 1 I
das letras e das artes mediante a organização de servi- pecializada e1p. importai' Ventós - Var.iáveis, fres- I sil, ,a convite,,?fif','al do gn,· ll�,ssa nacionalidade. O ,pre-

I

ços oflciais adequ,ados' e a pr,estação de" coope.ração finan-' mercadorias ..diversas a. tí- .-
,"

""',:
'

,

I vêrno brasi1�iro. '

, ::'idente Chiang tem 30 ano.=;
, d

coso ,
"

."
, � -

c€Íra ás instituicões culturais ,de carater pnva O. tido de bagagens de passa- .

'�
,

/" "'E I"
O general Parra visitar4 d(> experiência na h).ta, con-

>

d b' 't d valor ' '" "Temperaturas,,_" xtre- , ,""".
' " '

178. Defesa os a ]etos e monumen os' e
. geiros que ü:ansltam entre '''",

. '.

',; :.:' ';' ;' tsmbem Buenos All'�s, par- tra oS comunistas. Não 'e-

histórico :e, artí�tico, dos dOCJ.l.l)lcntos designificação his-., ó América do, Nort-e e o I f,lIas de ontem':, lVIáX1I11a

,t�l1do,para..o,',\RiO a '9de"l)lª�:� ,'{ist� igual' em

lórica, assim co'rno dos monumentos naturais e paisagens.' - ,

d 1 b '1' 1 '1O'3"'n p::ds, -;�tl!6. Mínima 2?,2. I (,�9, "",' , I l,íl�,;\.'i.são",
t' locais dotados e particu ar "e!=za..

" ,,,- ....

>�''fr

.••••••••••••••••••••••••

J
•••••••,............ O Ministro da Guer- MEDALJlA DO PA-' mente do Duque de

O Ministro da .ustlÇà�" r� .assi�ou Portarias ICIFItADOR, institui-IC?xi.as, Patrono do E

bJm�Dag8ado Bd Pdltcià M'IIltaf' dlS!.111gUmdo, ,e.n t r e Ida qu�ndo idas com�- xêrcito, "os exmo�. s�s.
RIO,5 (V.A.) _ Por mo- comando geral da unidade. I il]-U,Itas �e�son�hdades I mor,aç�e� do : sesqu�-I dr. ,Ner�u d� Oliveira

t.vo do, aniversário do mi- Pouco antes, o ministro CIVIS e militares; com a [centenário de naSCI- Ramos, Presidente da

r.:stro da Justiça, ante-on- Tancredo Neves, que sefá-!
- ---�-------

!E,m transcorrido a Políc.a zia acompanhar do -chefe e DIRETOR ,"Militar prestou-lhe uma ho- de oficiais do seu gabinete Ruben., dê \ ,

menagem, com o almoço re- passou em revista a uma
cI R

i
alizado no salão nobre do, companhia de milicianos. Arru a amo.'

'ERENTE J
Dominío. F. i
eI. Aquino !

Câmara Federal: Ge- com Q. G. nesta' capi
neral de.Brigada Octa-jtal; Coronel de Infan
cílio' Terra, Ururahy, ! taria O�lall(lo Gomes'
Comandante da Infan- ,Ramagem, nosso con-

taria Divisionária 5a. terrâneo. ,

, ....
, . .�---..

".���,...
!

',' "

� I<?m1il anti,oDiá· ,

., --l"0 da 5: C.tarinl
,.

Ano XL -

I '�. 11.840

C:olombia e ainda dos se-

Ao.ato compareceram nu-

� Tenho um medo pa--,
voroso do dep. Nelson'
Brasil. Dhem que ê-le
é muito peixei100 !

_..:. Você então 'não' sa.be
'

.. J
.

que os homens�usam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

M E O I C O 5 ADVOGADOS O ESTADO IDC��O�i�e�v�RN��!�
do Hospital de Florianópolis

MÁRIO. DE LARMO I DR. ALFR�DO' DRA.: \VLADYSLAVA DR. JOSÉ MEDEI- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos

CA�TIÇA-O i
CH'EREM

. I W...
· MUSSI i Redação e Oficinas, - à rue A Ih

.

t t t d d
.

d
.

lid d
ROS VIEIRA . Conselheiro Mafra, n. 160

Apare os para ra amen o as oenças a especia 1 a e

MEDICO'

I
'i' I 3022" ULTRASON STratamento das Sinusites, sem operação)

'L-NICA' DE CR-I
-

CURSO NACIONA'I DE

.

e - ADVOGADO - e. - Cx, Postal, 139 NEBULISACAO (Tratamento auxiliar das sinusites e
C h ANÇAS ' .. IDR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí ] Diretcr : RUBENS A. -

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS'

I'
\;.

.

,

_ Santa Catarina _

. _'
.

RAMOS. inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas E__X-?iretor do H.ospiraJ '." MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇÁO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

COTtAÇÃO _. FIGADO Colônia Sant'Ana.· - :......,MÉDICOS _ ADVOCACIA AQUINO. PCarba IonisarflMedicamdentos (Tratamento de dores de

RINS _ INTESTINOS
.

Doenças nervosas e men- 'CiRURGIA-CLíNICA Representantésr" a eça e In amações a Garganta e Olhos. Ern muitos

Tratamento moderno da, tais. 'GERAL-PAUTOS e
Representações A. S. La-

casos são evitadas as operações das Amigdalas

SIFILIS Impotência Sexuat. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE LI-d
ULTRA. VIOLETA 'FRIO (Tratamento das Faringites'

_
rü, "a. fI

-

dos Ouvidc
Consultório - Rua Ttrn- Rua 'I'iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE AiJVOGADO: . Rua Senador Dantas.. 40

e in amaçoes os uvídos)

dentes, 9. ' Consultas das 15 às' 19 3ENHQnAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapaní _ flO andar.
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

. HORÁRIO: horas. métod�s_ de diagnósticos e ,causas
civeis e trabalhistas Te!.: 22-5924 ._ Rio.de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 9 às 11 e das 18 às 16 FONE: 3415. tratamento. I CONTABIJ�(STA: Janeiro. - (OCULOS)

horas Res.:: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ HISTE- [Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda,
LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

Te!.: Con s. ,-' 3.415 -::_ nes,

1:;1
-

Estreito.. 'RD .; SALPINGOGRAFIA I Assuntos fiscais em geral, Rua Fel ipe de uliveira, n.,
lesões dos Olhos)

- 2,276 - F'Ior ianópol is. 'fEL. - 624.�. .

'
- Í\1ETABOLISMO RASAL I Edifício "IPASE"-50 andar 21 _ 60 anda.r.

INFRA VERMELHO

...--._-- __
-.-<:---;--- Radíoteraplap or ondas

- ----- -- --- Te!.: 32-9812 _:_ São Paulo
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS, OU. MARIO \VENw curtas-Eletrucoagulação _ DR.· MÁRIO LAU- ASSINATURAS
Pulmão e Esofago

.

,

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioletli e Infra RINDO Na Capital
Consultór-io: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

_ MÉDICO CL.iNICA MÉDICA DE Vermelho. Ano Cr$ 170,00
Belo Horizonte

DIJI T S E CRI ç S� C' I t -. I T' e r.::' C GIl Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
Com prática no Hospital A ." O AN "l onsu .orro : tua rajario, .... erncstre .... r", 90,00 C l

-

São Francisco de Assis e na 'Com;uLtório -. Rua João n. 1, 1� .andar - Edifício do DR 'CLÁUDIO No Interior
onsu tas - pela manhã no Hospital j=- A tarde

.. ,

I :\1 t
das 2 horas em diante ne Consultório '

Santa Casa do Rio de ,Plllto-, 10 - Te. M. 769. ,. on epio. BORGES

I
Ano Gr$ 200,00

Janeiro. Consu ltas ; Das ,4 às' 6 ho- Horário : Das 9. às 12 ho-
/' ADVOGADOS .

Se!lle�tfe.. �:'$ 110,00

CLÍ1'HCA GERAL DE 'ras., II'as
- 1)1'. MUSSI.

F- . "I):>; Anúncios mediante con-

I R '1'
.

R E D is : 181 D oloem'gCla, .eCU1SOS
trát

ADULTOS E CRIANÇAS, i ' �Sl( en�éla:, ua . steves T�S;) as
. toras - ra.

perante o Supremo Tribunal
ra o.

Consultório: Av. Getúl io .lún ior, 4;). Tel. 2.812. I MU._SI. Os originais, mesmo não

I ,. R
. ,- ,

A id T
Federal f' Tribunal Federal hli d

- -

d I
,

{ Vargas, 2 _ BICUAÇ.Ú. " .
_

"
.

tesicencia : vem a rem-
I de Ieecursos, P�l leu os, nao serao evoi-

Herárfo.; Segundas é Qu in- ,OLHOS, ?UVIDO:S -,fOwskY, 84. ESCRITÚmOS vld",>. _ _

tas-feiras, das 8,30
__

às 11 I
. NAHIZ .E (.ARGANTA.·, I F'I

.

'I' Ed'f'
. A direção nao se respon-

_ I
orranopo IS - I lCIO . . "

horas. .' DI'. NEWTON ss J T' 121
sabiliza pelos conceitos emi-

" ao orge rua raJano·
'

. .

Resi�ência - r: Hotell DR: JÚLIO DOIN D'AVILA, ;- 10'and�r - sala 1.' �����=�
� apt.. no Tel.. 2021.

I. VIEIRA CIRURGIA GERAL· ,Rio de Juneí.ro � Edifício I
I Doencas de Senhoras B�)rba Gato, Avenida Antô- � �

DR. \VALMOR ZO-
. Proctologla _ Eletricidade ,mo Carlos 2()7 -. sala 1008. 1 armaclas

!VIER GARCIA" I
ESPECIALISTA EM DOEN.

l\1'd' I DR.' CLARNO -G.· d PI t-OI .. ÇAS DOS, OLHOS, OUVI- ,I',e ica
. e . an ao

D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E Gl.\RGANTA I C.on;;l�ltOl'lO: Rua Vitor I
M 1 28 T t f GALLETTI

Nacional de 'Medicina da Ex-Assistente na Policlínica r
erre es n. - e e one: I

Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na
3307.

,

I

Ex-interno por concurso da Caixa de· Aposentadoria e Co?sultas: Das 15. horas

Maternidade-Escola Pensões da .Leopoldína Ral- em dI�n_te. . ..

(Serviço do Prof. Octávio Iway e no Hospital São João
Residênc ia : Rua v Ida!

Rodrigues Lima)
, Batista da Lagoa.

Ramos - Telefone 3.422.

Ex-i.nter�o do Servi�o de Curso no Departamento Na-
----- � •.,....... 0; ..........-._ n;;,c.r.

Cirurg ia do Hospital cional de Saúde DR. SAMUEL 13 Sábado (tarde) - Far-

I. A. P. E. T. C. do Rio de
,'o Consulta" d iàriamente das FONSECA IDlorm�_ÇO-eSI tmD·�'&n'�t,iúa. Moderna -::- R.ua JO.ãOJaneiro 10 às 12 horas. CIRURGIÃO DEN1ISTA - �

Médícc do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às .Ionsultõrio e Residêneia : . uteís 34 Domingo - Farmácia
Caridade às 18 horas.

.

Rua Fernando Machado, 5.,
•

[)OENÇAS DE SENHO.... S
Moderna - Rua João Pin-

"
..

I:'"� Atende no Hospital de Clínica Geral - Cirurgiã
- PARTOS-OPERAÇõES Caridade.rde 8 às 10 horas. ,._B,ucal Denfadúra's - Pontes O leitor .encentrarã, nes-

to.

1:0118: Rua .João Pinto n. 16. Consultório: Rua Vitor' \lÍóveis e fixas. ta cotuna, Informações que 20 Sábado (tarde) -

das 16,00 às 18,00 Meireles, esquina com 'Sal- 'R�iõ X e Infra-vermelho. -neeeeaua, diàriaDJe.nte e de .Farrnácia Santo Antônio -
horas. ,ct..a:n-ha ·Marizl)lo. .

-

HORARIO: De segunda a- ime(Jiato:
. Rua !João Pinto.

Pela manhã af('i\de :._R,e.sidênd��:"Tr�véssà_."' ·:ex.(�feira das ,10 às 12 ho- r ..::.'
..

diàriamelite no H1)S- tI i>Jl2" í. 21'Domingo - Farmácia
,

.'

\ "r,uss!'r-:ga . ':-:;. J. t'fs, t! das 14 às 1� horas. JORNAIS .J.' T_elefon.. Salit<. Antônl'o _ Rua Joa-o
. p,ital d�. C��idade. .

' Apt. 102. 'Da� 8,3_Q_ �12� ho.,·"" a03

10
Estado .... ;..... 3.022

ResWJ1.é'l·l;:;,;>�·"�·�. .... IJ
.,...,--- 'Iabudos.. .'

A G Pi.nto.
""--��""I: Mi'''''�

.

,

. �Vf1'7;'''L ' '. ,p ·---'l ·. azeta 2.656
- :tp>a>/ú'e 'l"á·n:nftel'tCourt • Jf' n

. "7 S 'b d ( d)
,ç, 101' \',' CLfNICADJ<' CR1ANÇ'AS' "_E>Ré' DIB': CHlf:REM D��r�o dá Tarde 3.57f1 c. a a o

.
tar e

-:� D. • _, ',". �. . \ � DlarlO da ManhA 2.463 F:u mácia Catarinense
Telefone: 2.692. ,CONSULTóRIO '--:- ,b'eli- ADVOGADO A Verdade 2.01(1 Rua Trajano.

_

, pe
Schmidt, 38. ,"

Causas cíveis, comercfais, Imprensa Oficial 2.68� i 'H.! D
.'

F
,.

DR. ARMANDO VA� CONSULTAS _ Da� 4 criminais e trabalhistas. HOSPITAIS
- .!o ommgo � ,armaCla

LÉRIO DE ASSIS
I
�s 6 horas.. , Consultas populares D� ellridade: <;atarinense - Rua Traja-

MÉ'DICO R I -& I
..

R N M h d 17
(Pro-vedor) 2.314 no.

-

.' :-:', ES D,e,NC A - Crispim ua unes ac a o, (Podaria)
.

2.036
Dos Servlc,;�s de Chmca

[n-I' Mira 25.' (esq. Tiradentes) - sobra- Nerê Ra
... , .. ..

3.831
O serviço noturno será

f?ntil da As.sistência �uni- . roNE _ 3.165. I do - sala 3. Milit:r .���.:::::: 3.157
efeiti.ado pelas farmácias

clpal e HospItal de CarIdade
.

Sá S b 1'ã (C Moderna, Santo Antônio e

. CLíNICA MÉDICA DE-I -,

I
o e �s I o asa

.

r

:J de Saude) 3.1511 Nç1turna situadas às rua�
CRIANÇAS E .ADULfOS DR. ANTÔNIO MO- --.... -[\faternidade Doutor .Toão Pinto e Trajano.

I.

- All!rgla - ,''''--.l C I C f"

C lt" R NIZ DE ARAGÃO
ar os orr�a,... 3.121 A pres-ente tabela não po·

onSll (mo: na Nunes
i

'. CHAMADAS UR-/

Ma�hado" 7
�

Consultas dll!;

I" GE.NTES
derá ser alterada sem previa

15 as .1� h?l as. .

CIRURGIA TREUMATO- CorpQ de Bombeiros S.313

I
autorização dêste Departa-

I

�esldencla: .Rua Maredllll ' LOGIA Serviço -Luz (Recla. ,nwnto.-·

GUIlherme, ,5 --: Fone' 3788. ,
Ortopedia maç�) . I •••••• : 2.404

.

r".:!partamento de -Sa�de
! -':"'::-------------------�

Consultório: João Pinto, Polícia (Sala Cumis- Negue· '-d O
.-

---.-'--'-�----- - 18.
.

. Pública, 29 de janeiro de lOS e caSI80-;;,. -�.
" Das 15 às 17 diàriamente..

sArio) .....•.. .. 2J)3tl.1954,. .

DR 'I. LCBATO Menos aos Sábados
Polícia (Gab. Dé:)e� L ld d'A
!tado) . . . . . . . . .. 2.594 _

tI,iz Osva o
.
câmpora

FILHO Res.: Bocaiuva 135. COM:rANHIAS DE -:::- Inspetor de Farmácias..

1) d 'h
. Fone: - 2.714. TRANSPORTv

.Jllenças o ap�re o respl- ..,

ratório

ft C I T E
AJl:REO

TUBERCULOSE' TAC .......•.. , .. ·3.700

RA.1HOGRAFIA E RADlOS- PARA_AQ�ELES QUE Cl'uzeiro do Sul 2.500

COPIA DOS PULMõES . Panair ' 3.553
: ;Ciruegia;-do Torax DESEJAM O _MAXIMO Variar" _ . . . . . . . . . .. 2.325'

,,�:�',�; ;", FórrÚIdot�-' pela" 'Faculdade Ag"eA•n�l·a EM CORTEZIA Lóide Aéreo 2.402

".'
Na(�onal.\]e Medic_ina, Tisio- Real .•.•.......... 2.3J8

.

;ogi!ita' 'é Tis.iocirurgião do
I

E EFICIENCIA. Scandinavas '.,..... �.500

Hospital Nerêu R'amos

'de
HOTÉIS

Curso ue especializaçãe pela Lux 2021

S. N. 'l'. Ex-intel''1o e Ex-as- �.A#
•
It IJI.tIt", Male8ti�'

.

: : : : :: :: ::' 2.276

sistente Je,Cirurgia do Prof. ;ur ,� Metropol 3.147

ligo· Pinheiro Guimarães Pu bll·c·ldade I
La Porta .. .' , "3.321

(Rio.).
. ,

� C!lcique ,.......... 3.449

Cuns: Felipe Schmidt, 38 ,I �ERL.
Central 2.MH

-:-- Fone 3801. ...
Estrela .. . . . . . . . .. !.3�1 I

Atende em hora m,H"_ada. Caixa Po_stal. 45

I Pllff-'�/fRÕ SEIrf IGVlIl Ideal ..... ,' .. .. .. h.f.a9

Res: Rua São Jorge 30 -

.
t'!9rianópoJis

I

. ESTREI'fO I
Fone ,2395.

.
,

'I Santa. Catarina
'

Disque .... " . • • • • . ati �

2 Florianópolis, Sábado, 6' de Mar�o de 1954.

ndtcador ProfissionalI

6 Sábado (tarde) - Far-

mácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt .

- ADVúGADO
Rua Vitor MeirtHes, 60.

. FONE: 2.468. 7 Domingo"- Farmácia

da F� - Rua Felipe Sch..

- FlorianópoHs - ,

.
.

.

O MELHOR JURO .

5·%
,

DEP8SITOS POPULARES
,

BANCO AGRICOl.A
RUA TRAJÀNO� 16 .

. FLORIAN6pOLlS' .

"�o

o ESTADO
�--------- --

CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E ....,

.

GARGANTA
- do -

'

Navio-Mltor «Carl: Hoepcke»
R.APTDZZ � C:)NF'ORTO - SEGURANÇA

/iagens entre l<�LOHIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas irÍtermedic'niias em ltajaí, Santos, São Se ..

rastiâo, Ilha' Bela.: Ubatuba, sendo nestes quatro últí
nos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S, Sebastião, Ilha Bela" Ubaiuba não
preiiulicariio o horário de chegada no ÍUO (Ida) e

_ SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA

Fpolis ltajaí

7/3
16/3 18/3
27/3 29/3

Rio
VOLTA

Santos!

12/3,
23/3
3/4

13/3
24/3
,4/4

Horário de saída: de Fpoiís., às 24 horas
do Rir-. às 7 horas

Para mais informações dirijam-se à
:J\lPRf::SA NACIONAL DE :�AVEGAÇAO HOEPCKE.

�
�111l� ,n"nr]nrn - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.'2,�

Curso São Vicente de pãula
'" Cur�o 'primári� '_ Equiparado aos grupos escoh

res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER _

- abertura das aulas: 4 de março- - início da matricu
_la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - -Rua: Visconde de
Ouro Preto. 123.
--------------'--'------- .

Viagem com segurança
'e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS ltlICRO-ONIBUS DO

RA?IDO {<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - !taja! - Joinvllle '_ Curitiba

�.-( ,�,,,,,,,,,

Agência: nua DeodoTO esquina da
Rua Tenente Silveira

.1

A SUBRAL, éom escritório no Edifício São
Jorge - Sa'la 4, oferece á venda:

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

Duas casas deAllvenaría e uma de madeir�
(construção �ecp.nte), situadas á rua CeI. Pe:dro De-
moro - Estreito;'

'<"

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

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

medindo. cada um, 13 x 50. ..

..

Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callàdo
Uma Casa de alvenaría na rua Fernando lVIachad�:
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica);
,

...

. Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medind ...

13,20 x 22,80;
:r!m magnifico �errtno no Sub-Distrito do Estreito,

I
medmdo 13 x 30, dIstante cinc,oenta metros dà /praia.

/ La�ando comi ,SabãO

\9irgem Especialidade
da

.

CID. "BTZEL IIDUSTRlIL-JGloville. (marca! registrada)
eco o iza-se 1empo e di.nbeiro.,.,..,_,���

-----�_._--_
.. _._- .... _ .. _-_ ...._- - .. __ ..._._-__ o , ._ ..__.... -

-------- •• -.-.- .... ---....-.-,---.----.---------�

...

\

Vende-se
CASA com seis q�artos,

.
sala de jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e' Discos.
...Rua rons�II1t�.jro [\fafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�(tQ
NO LAR E NA SOCIEDADE

BSTABQ
� �- PreceUo do Dia

COMO· NASCE O
EGOISMO

x

Senhora de Azambuja, sen- xo muito agradecemos a dustrial.
I

do o mesmo celebrado pelo gentileza da comunicação 2 - O Conselho Regío-
VVA. ERNESTO NUNES monsenhor D. Afonso Mi-' e desejamos feliz admínis- nal eleito pela Federação

I

'I'ranscorre, nesta data.. o chues. Serviram de teste- tração. das Industrias, funciona

aniversário natalício da munhas por parte da noiva, nesta Capital, na sede da

exma. "snra. d. Donatilia o Sr. Ciro Gevaerd e a se- - "Senhor Diretor: entidade, no Edifício. IPA-

Marques Nunes, viúva do nhora Maurilia Garcia Ge-! 1 - Levo ao vosso co- SE.

nossõ saudoso conterrâneo vae!'d e por parte d� nOi-1 nhecimento a instalação do 3 - Apresento-vos, na

-,

sr. cap.' Ernesto Nunes, vo, o Sr. Coronel Pedro Conselho Regional do SE- oportunidade" os protestos
A distinta aniversariante Lopes Vieira, que se fez I NAI, orgão que, na forma da minha elevada conside

que goza de um largo cír- representar pelo Sr. Mário
I
da legislação, superínten- ração.

culo de amizades nesta ca: Olinger, Prefeito da cidade de, no Estado o

runciona"'i·�
CELSO RAMOS - Pre

pita}, pelas elevadas qualí- de Brusque, com a senhor-i- mento do Departamento]. sídente do Conselho Regío-
dades, ver-se-á cercada de ta Maria Izabel Gevaerd.' Regional do Serviço Nacio- nal". '

.

. �......
�

-Clube R. ··Deixa DisSD�'
Foodado fm 9 de Março d6 1952

sima esposa e por parte do Programa para as resti-; merciante no Municipio de /

noivo o Sr. Ricardo -Deeck vídades a realisar-se dia 7' Bom Retiro. Rua: Conselheiro Mafra, N. 6 - Fone 2.358.
VVA'. JOÃO GONÇAL- c excelentíssima esposa, Na 'h

. "T·U'DO P.A'RA O LAR MODERNO"deste, no Distrito de Santo I J As 17 oras regresso ao n·

VES residencia da senhora Mau- í ,:c.:.lb,Antonio de Lisbôa, na pro-

t'
Centro ,. '�J rl"'" :

,Vê transcorrer, hoje, rilia Gevaerd, foi servido priedade do socio Snr. Mi':' Os Snrs. associados não. ....,..______ ---

mais um aÍliver�ádo de aos convidados um brinde guel Daux," ,em comemora- poderão levar enr compa-' -,

C I -N E MA'Ssua natividade, . a exma. dando oportunidade .aos -çâo ao segundo aniversário nhia pessôas �xtrimhas ao
'

snra. d. Tabita Campos noivos partirem o tracíonal. cle§1:_e Clube.
4,
-' s Crube.- _

_ ::. _
!.

Gonçalves, viuva do saudo- bolo. As 7,30 horas da manhã
-,!-_,,","",;i·.

so sr. João Gonçalves. Ao Albano e esposa os do próximo domíngo, dia-
Gozando de merecido nossos votos de perenes fe- 7 deste, condução do Bar

. destaque na sociedade 10- Iicídades. Mira-Mar, para as familias
cal, sendo estimada pelas I dos associados.

.

elevadas qualidades que lhe i As 9,30, uma lauta mesa

ornam o coração, a distin- B i Ihe'e da! de frios, regada com gua-
ta dama será homenageada i rana, laranjadas 'etc.

por quantos a admiram e Semena I . As 10,30, posse da .nova
respeitam.

.
Diretoria.

Às muitas homenagens ELAS MANDAM. I As 12,30, .churrascada
as de O ESTADO. ! em homenagem ao 'Snr.

I
.

"

Que tolas são certas mu- Arão Bonifacio Sena, co-

Sonetos
MilCHADO VILLA

IV

Marcado em noite o sonho não descrito
nas ruas onde os passos não se movem,
teu coração, o sono, o amor não dito,
todas as cousas que ardem e comovem,

\

enchem-me o peito de um cansaço aflito.

Pereço em vós no corpo amado e jovem,
nos agudos silêncios, no ar maldito,
nas Iágrímas que sobem e se dissolvem.

Perecendo me afirmo em dimensões
precisas, o destinos encontrados,
no VEnto e no ar de súbitos clarões.

Repouso em vós ao perecer assim.

Desenganos que dormem, desmarcados
sonhos, antecipando doce fim.

x

x

ANIVERSARIOS:

carinhosas manifestações O ato civil roi testemunha-
de apreço.

O ESTADO, �e.speitosa
mente, apresenta felicita

ções.

.Io por parte da noiva pelo
sr. Tenente Coronel Joãô

Eloy Mendes e excelentis-

FAZEM ANOS, HOJE: . iheres que ignoram serem

.Ias as que mandam e go-

I
A primeira vista, parece

- Sr. Ernàni José Fon- vernam!
seca;
- Sra. Noemia A. Alves;

que o homem manda, mas

o sempre a mulher quem
decide. E' também ela a

que conquista.
Quando ela quer

der alguma coisa,

NOIVADO:

Com a gentil e prendada
senhorinha JANETE, ri

lha do sr. Manoel Gonçal-
escon

esconde
ves e sua exma. esposa, eon tranquilidade, concien
contratou casamento, a 3

te do seu poder e ascen
(lo corrent�, o dr. Gumer- dência. Quando o homem
cindo Ferna.ndes .�a Si1�a, I

faz algo de secreto, seja' 0_
abalizado ch-urgião-dejitis- que rôr, logo pensa: "Se
,t:l, filho da exma. snra.: minha mulhel: soubesse!" 'i
vva. Helena Fernandes da Isto revela que a mulher
Silv�, residente em Lon-I manda. .. e que o homem
dl'ina, FiO Paraná.

·1 teme.
Ao jov,e� pa:· e a seus Por ist,O digo: Tola, não

estremosos gemtores, as 'I t
.

poAr tua von
.. _

u 'es para 1111 -

fehcltacoes de O ·ESTADO.
t d

' f' 1 tud d' a e pOIS, no ]na,' o a-

rá na mesma, e "êle" pen
sará como tu pensas ...

Realisou-se sabaCQo, na
Napoleão era 'um· gênio;

cidade de Brusque, o enla-,
ninguém ousava ralar em

ce matrimonial do senhor;
sua presença; porém, na

T<:nente Albano de Souza
. 'presença de Josefina, Na-

Lucio, com a senhorita Or� poleão'se.punha c_le joelhos. I
landina Garcia. Não .grites para impÔr

O ato religioso teve lu- 'd" , Ituas 1 elas: atingiras o teu

Igar no Santuario de Nossa objetivo com bondade e

• PLACAS 8IPJLITICA8. ternura ...� Guerreando, ja-I
Ellllr de Nogueira ma�s a mulher g?hoU uma

,.. batalha ...
......e."••.--:fUar •• ira- I'· ,

.

SILVI A - (�'\PLA)
..

tii....,t. da. alfllt..

ENLACE:

E' na. infância que se

lançam os fundamentos da

formação da personalidade
do indivíduo, cujo modo de

encarar as coisas da vida

muito depende das impres
SÔES recebidas nesse perío
do. Tratada com brutalida

de, a criança passa a' , ver

os outros como inimigos, e

é levada a concentar-se e

a pensar somente em si, de
finha, assim, o sentimento

de solidariedade e o egoís
mo se desenvolve em pro

porções imprevisíveis.
Evite, que seu' filho se

torne um. egoísta, tratan
do-o com: afeto e ene1'gia,
mais fugi11do dos exaqe

'1'0'<: prejudiciais.

Vende-se
Duas casas de madeira

no fim da -rua Laura Camí-
.

nha Meira.
, f
Tratar-na Casa "A Capí-

I
SNES.tal".

s. E. N. A/. I.
Instalação 'd ,t CODselbo

-

Regional
Publicando o oficio abaí- nal de Aprendizagem In-

- __ -- - ---_._-�
--

, ,

./

Má�nina de Lavar, Rou'pa
.

e Pratos �'rfi,ma"

•

,..

Com apenas uma pequena entrada, e ..

Cr$ 600,00 mensais V. S. poderá possuir em
sua própria casa sua lavadeira elétrica,

Simples no manejo, lavando em apenas
,-i minutos 5 quilos de roupa.

.

Procure hoje mesmo-sua Máquina 'de la
var roupa e pratos "Prima" e não terá mais
aborrecimento com lavadeiras.

Esta é uma oportunidade que V. S. não
deve perder.

Uma oferta especial de:

PEREIRA OLIVEIRA elA.
, ,

\

\

CONVITES

A diretoria a .seu criterio

e sob sua responsabilidade,
expedirá convites.

Os referidos convites de-

verão ser adquiridos a Pra

ça 15 de Novembro, 24,

com o Snr. Tesoureiro.

A apresentação do talão

do mês de .Fevereiro, ser

virá de ingresso as festivi

dades progamadas.

,

......................� �..

Participação �
MANé>EL �ONÇALVES i yVA

Hl!.:LENA FERNAN-

SENHORA DES DA SILVA
,

.

Participam aos parentes
•

e pessoas de suas relações Participa o noivado ,·'de

o contrato de casamento de seu filho GUMERCINDO

sua filha JANETE com o com a senhorita Janete

,1'.. Gumercindo Fernandes Goncalves.
- 1 �

da Silva.
. Fpolís., ' 3-3-95.4. Londrina, 3-3-954.

Janete e Gume1'cindo
apresentam-se noivos

.

'ParticipaçãO"
JOSÉ LUPÉRCIO LOPES MA-FRA E SENHORA

Participam aos seus parentes e pessoas de suas re

lações, o nascimento d esua filha, que na pia batismal
'l'eceberá o nome de Ângela Maria.

AVENTURAS

4° - Inicio do empolgante
seriado O RASTRO DO

VENPE -� I; , Censura:�:p��� 10 anes
Uma importante Jazlda de calcareo SItuada no mu-

,

.

nicípio de Camboriú, neste Estado, contendo 79 metros

(
Preços: Cr$ 6,20 - 3,50

de frente que os fazem na estrada dei rodagem e 1.400

de fundos, mata virgem e abundância de lenha, distando I
�_r-

15 quilômetros do P?rto d�. embarq�e de Itajaí. Are.a I" II ,��J tl K_,
- 110.600 m2 .. Material de ótima qualidade para o fabri- _ _:_i��"._
cC' doafamado cal de pedra de Camboriú e_com monta- ,

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

,_,

nhosa reserva para exploração em muitos anos. Esta

I As 5 e 8,30 horas

.�azida extrema. com terrenos calcáre�s de propri�d�de MATAR OU MORRER
o.a importante firma VOTORANTIM, instalando fábrica '

. I ..

d
.

t id d d Itai <

1
Censura. mp..pala meno-

e cimen o na CI a e e ajai.
Para tratar e melhores esclarecimentos com rés até 18 .anos. _

W. SANTOS Preços: Cr$ 7,00 _;_ 3,50. -

Distrito do Estreito .- Rua 24 de Maio � 1261. I
.

-Laura-Pereira (Sãota) 'lffitltITI
MISSA DE 100 ANIVERSÁRIO·DE FALECIMENTO __CI'_"

1'argino de Sena Pereira" filhos e genros, convidam \aos parentes e pessoas amigas para a Missa que màndam' As .8 horas
I
rezar, pela passagem do 100 aniversário de ralecimento Tino Rossi o grande tenoe

de sua sempre lembrada espôsq mãe e sogra Laura Pc- SERENATA AS NUVEN3
reira (Santa), dia 9" às 7,30 horas em Santo Antônio de Censura proibido até 14
Lisboa. ,.

é:!nosDesde já conressam-se agradecidos a todos que com- ,

parecerem a êsse ato de .fé cristã.
. I Preços Cr$ 6,20 - 3,50.'

�ITZ
As 4,30 - 7,30 e 9,15 horas As 8 horas

Gary Cooper - Raymund Gary Cooper - Raymund

Massey -- Kathy Jurado Massey - Kathy Jurado)

MATAR OU MORRER I MATAR 'OU MORRER

Censu�a: Imp. até 18 anos Cen·sura até 18 anos.

No programa: Esporte na I No programa: �sporte
Tela 54x7 - nacional. tela 54x7 - nacional.

Preços: Cr$ 7,60 e 3,50 I �'r:>ços: C�. 7,60 e ':>,'J(.

As 4 e 8 horas

1° - Atualidades Atlântida
- nacional.

2° - Charles Starret

ANEL DA TRAIÇÃOI
na 3° - 9° e 10 episódios

de FLASH qORDüN /'

\,

00 ZE�MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO FUTEBOL MENOR

Os paranaenses reabrlrão li
témporada de esgrima

JOC X BARREI-

I '"1" dirigentes da • uven

!li;�· Operáris cs-. »ca F.
C � Clube A:l�tíc:> Parreí-

Vitoriosa aA e , A. Ponte Pretta-por 2 x 1
A. A. Pont� Preta e São

J
resultado se�::a 14m empate.

Paulo F. C. disputaram, do- ) Aos 15 rnrautos o onze

mingo, pela manhã, no gra- . d.rlgido pelo jovem, Osní

mado da Vila Operária, no teve a seu favor uma pena-

a esgrima

buicão de energias e meios.
, \

Ocupamos, frente ao Pa-

raná, posição bem vantajo
sa, mas se continuar como

até agora, �ãõ tardar" o dia

'enl-''qüe"· teF�mos de ceder

o lugar.

"l'flse comple t ar a.r- o: en- Saco dos Limões, uma par

t.mdimentos para a :.�aliza-I tida salpicada d� lances ver

ção de uma "melbcr de .Iadeiramente emocionan
ti ês' entre os seus r..uadros tes, sendo mesmo apontada' quando este correu para a

;>te�.;vos e secundá: i-is, em I pela torcida k.cal como a
.

Ii�,p\!ta de uma linda taça. melhor partida de futebol
e jr.go inicial �.':l'� ef .tuado ali disputada em 1954. Foi

ànl�l.'hã" em �r � eiras. uma peleja disputada pal
(�!"F.l1tl) ao segundo 1· go te-· mo a palmo, vencendo aque

.

nrste período foi mais se-
. :

ro' P0! local () ('t,"'P" do Ipi- l� qire foi mais favorecido nhor das situaçêes, sem en-
. ',,' .'-
r:,·lgi1. em Só.C,' 'cs Limões. pela sorte, pois o melhor, treranto àtíngir o objetivo

Iídade máxima, que cobra
da pelo, atacante Itamar,
náo foi convertida, pois

I,LELO TREINANDO ,. RODOLF6 KELLER
j' NO FIGUEI�ENSE FOI A BLUMENAU

- A United Press assim noticia a chegada dos crac-Iks brasileiros a Assunção para o primeiro embate com,
.

� \ os paraguaios, amanhã: "Chegou a esta Capital, às 19

U R U B U SE 'R'V A N"D·O horas, a. seleção ?r�si�eiI:a �e fute�ol que jogará. com_a:" '
,

I paragUaia no prOXlmo dommgo, dIa 7, em contmuaçao'"

às disputas dos jogos eliminatórios do Grupo XII -

I

ZÉ DO MENGO América do Sul - para a Copa do Mundo. Esta é a pri-
'

meira vez que vem ao Paraguai uma seleção de futebol

I
fenderiio o 0;:�';::hão nacio-

- Quem assisti{1 o jogo Brásil x Chile, e quem o do Brasil disputar um jogo. . _
,�d '�)'J proxi:'no sul-ameri-

escutou pelo rádio, ou acaba não ac.reditando no valor - Jo!!ando em Lié!!e, na Bélgica, a Portuguesa de L':>no,' após "h.!Jns dias nes- 1� � ... , t� Tonó i, que esteve �mdos nossos atletas. 'ou acaba mandando os vários cronis- Desportos empatou, terça-feIra, con'! o time do Tilleur � t-l C�ipital crizntandg o I tarde' inspirada. Nos locaistas esportivos tomar banho. Os comentáriosvdos vários F. C. por O x O.
-

'I \
_ _

d d 'd d E Bt' C 1 b' C" d S-
• '·lt1i>.tro CO'11' cdatrinense

I :' ;"el, AI'lton, GLlnga e Tu-jornais outra coisa nao sao o que esmentI os uns os

I
- mago a, na, o om la, o onntIans, e ao . _"'l.,. -

butros. Para êste, o maior de campo foi Bauer. Quem Paulo, foi vencido, após árduo combate, pelo famoso et�llv('cado parél L'epresenta:' r a estiv,eram em grande
viu ou escutou o jogo, viu ou ouviu que Bauer falhou conjunto do Milionários, campeão local, por 1 x ,O. o 3rasil, via·/)U para Blu-I plano. Os quadros alinha-

"

vartas vezes.. Outro eleva Brandãozinho e Baltazar, - Revelam os J'ornais do 'Rio que foram remetidas "1·" "U ondp p'"
� a'•

,

I, ' ...J" , . o::.métnecel'
ram: A. A. Ponte P"eta _

quando ambos .estiveram' pouco inspirados: De todos os' para Assunção 300 garrafas de água mine�al, para os 1 d- 1:I.g'.l.'1S las, rumanc Q é. se·· MUJinho _ --Abel Zézi-. comentaristas lidos, o que me satisfez 'plenamente foi craques brasileiros, visto não ser das melhores a, água
Mauro Pinheiro, do Diál'io de Noticias. Lendo-o, nele se da capital paraguaia. �uil' .])a::-a �o"t') Alegn:. nllo -'- Orlal1'1o (Otávio>,
leA o que se ouviu pelo rádio e o que se· deduziu da par- - Fala-se q·ue Zezé Moreira, para.o J'ogo com os pa- 'NeJiem JU"l' - Nela. ,et·,J'·U com D : 0)0 e segu- �

tida. Na verdade, a cada passo do jogo ouvi�mos as in- I raguaios irá colocar no campo o 'mesmo team que der- ,
b:irGuarani. AJl�on _ M:uinllc _ Gun-tervenções espetaculares de Djalma Santos e d� Almei-, rotou os chilenos por 2xO. _

.

,.

da, este chileno . ..-E as cronicas. de Mauro destacam pre-
"

- Os chilenos deverão estar no Rio na proxima se- f) excel� ':._ ....: ,--,eira ga e Tuca. Siio Pli.ulo F. C.
cisamente esses dois. Recomendo, por isso, que o leiam: gunda-feira. Como se sabe, os andin?s enferntarão <;ls p.c" égue tr"r,and�) no Fi- � -- Carlos (Domi) Aniel -
é um grande e honesto comentarista! ' brasileiros no Maracanã, no proximo dia 14.' g::EiJ <"nse, com gt ant!" des-

'

G'.J!lzaga - Ivan - Alberto
_;_ Amanhã lá estaremos de novo no gramado. Des- - O extrema' esquerdinha, segundo se informa, não :"e10 'foi um ,dos arquei- taql'?, sendo pl'C'vá."el que 1-

Américo - Beto (C�-de 1863 que os paragl}aio� dão trabalho ao Brasil. �a- acol�panhará o Flamengo na ex�ursão que o camp�ão "OS r:,ue muis ih1pressiona- n,-, (:(;uente ",.11'; "f"li a a nl'oto) Maury (VolneI)
, quela guerrà tínhamos o Uruguai do nosso lado. E agora carioca empreenderá à Europa ainda no corrente· mês,
êle é bandeirinha! ! !

�
J- visto ter sofrido frátura no menisco do joelho ,esquerdo. LlU na teJ.'.Jpora J 1 dicial de:'\'Ildel' as COl f:� ,; J "Fu-I Vé mar Tonóli e Osvaldo.

- Se vencermos as preliminares, hemos à Suíça. - Foi a seguinte a colocacão final dos concorrentes :() <iDO passa:t,), �IU?,.,do de- :[I(';;'l".
Seria bom que o'Zezé Moreira, se. tiver que ir" trouxesse, à Taça "Mont,eYidÊm", c1Jjo en;erq�.mento se' deu em fins
o combinado à Sànta Catarina,para. dar uns passeios pe- da semana passada: Campeão -..,. Penarol, local, com 14
lo interior. Com isso ele acostumaria os jógado'res c6m a pontos ganhos;·' vice-campeão ----.:.. Nacional, local, com 11
alimentação helvética, toda, fEMâ ,à: base <ele queijo. To- pontos; ,3° lugar - Fluminense, do Rio, com 7 pontos;
dos sabem qu� o queijo suiç.o é "comó as nóssas �straaas;" 4° luga_r - Rapid, de Viena e Norrkoping, dã Suécia, com , EM·p.�EGOsó tem buraco! !! '

.

1.'; 6 pontos; 5° América, do RiO; com 4 pontos; 6° - Lu- n Como preliminar tiveIl10s
- O seu Pereira acha �

que o Avaí está comprome- queno, .do Paraguai, com 3 pontos. .

() duelo, dos quadros se-
'tendo su'as glórias com as derrotas que tem sofrido. Dis- I - O :Campeonato Brasileiro de Natação, está sendo Precisa-se de um (�lOpregado, maior, quites com o

I cúndários, \'en'�endo destacOI'damos, com ou sem sua licença. Ü· lema esportivo, disputado com grande êxito .no Estádio Munieipal do servIço militar, para t"<lbalhar como vendedor pracista f"'i'ta .

I d-
-,

. '. o tnco .u1' .a Crispiminscrito no� pórticos de tôdas as olímpiadas, é este: No. Pa<;aembú, em Sao Paulo. P<!l'a hoje estão marcadas vá- em uma organização de vendas em geral. f . ,;
. .

l' d' , . I. .

d
_

1.J 1
<'

, '\'1.'·a pela contagem míniesporte,. o. prmClpa e lsputar, não e vencer; Quem não nas provas.. e nataçao t:;·sa tos'ue trampoim. O encerra-
.

Cartas ele })rôp:c'o punho para o seguinte endereço: '.
.

�-
- disputa, não vence. Seu Pereira :está errado, O Ávaí es- mento' está marcado para amanhã com as prinéipais pro- ! EMPREGO -- Caixa Postal n. 7, dando referencias, 01'-

I
r:1a, 20al de NOl'ton,'

tá ,cêr.to,· vaso l der:taclo desEjadu E- ot'ÍYas informações possíveis, M, B01'ges

catarinense que sem apoio FAIXA BRANCA
�_04Ir��.
REINICIADAS AS OBRAS DO GINASIO

-

DO MARACANÃ
RIO, -5 (V.A.) - Novamente reacendem-se as es

peranças dos esportistas cariocas, na construção do gi
násio do Maracanã. Segundo se anuncia foi concedida
nova verba à firma construtora, para ,o prosseguimento
das obras daquele que será um dos maiores ginásios co

bertos do mundo. Hoje estará, em ação, nos terrenos do
Maracanã, grande número de trabalhadores para a ere-

.

.;ão do primeiro lancé de arquibancadas.
.

RIO, 5 (V:t'\.), - \Lr:\'u Djalma .1'); Santos, ví- Já se sabe que em poucos meses tôda a parte infe-
tima de uma quedá de grande altura.

.

rior do ginasio compreendendo arqujbaneadas, tribu-
Este infausto acontecimento, durante o desenrolar nas, vestiários, etc. estará pronta par:a ser usada, por,'

do 'carnaval carioca, abalou profundamente a cidade, icasião do Campeonato Mundial de Futebol.'
-

que tinha no jogador do Bangú um das mais .expressivas Somente-faltava a col;>ertura, que, pelos cálculos fe!
figuras do nosso futebol.

. "-'
' tots dificilmente ficará pronta até outubro, O tempo. per-

Seu desaparecimento de maneira trágic�1 por estra- dido em discusões na Câmara sobre oí�amento, etc. etc.,
nho que pan'ça, se afirma a sua longa traje�oria Espor� Loi muito grande, porisso, haverá somente 8 meses, tem

tiva, pois ,era ele"'um fadado às alturas. Coriseguiu tudo po que é· considerado exiguo. No enta'nt�" todos os es

o que ambiCiona o verdadeiro atleta: defeoder a sele- forças serão, envidados para que o trabalho de
_
ergui

ção, de sua pátria. E isto se�deu em 1945, Cluancl,o vestia ,menta do ginasio não sofra SOh,IÇão de continuidade.
pela primeira vez, contra os'chilenos em Santia�o, a ca-

misa do Brasil. Antes, Djalma já havia p_ertel'\cido ao, se-

lecionado carioca, reunindo dessa forma títulos de imen- '/_

·�J:,ª��.:�1��[;���i���.:�����JtJi;� R·oJr-'I'glilt! str·'ay"eS:Sr8 "8'x"p"lendl"·Ja ,fasecomo astro de pnmelra grandeza do clube SU�Ul DanoeU"U1J U .' U
a 'este perteqceu até· à �ua m?rt�., �.-. .:�.�,;'_. I, .,

,

.�. I •
,..- Prossegue o encontl:o.

I'
Por haver conseguldo tudo Is�o��ra'cómo 'dlssemos I Poss.·vel O '·.0,I"p_e'�SOI �,� do-,,,, .

.;.a:A
..
n·.M.aI-rolÇ,· do - ·BOl1ft.·uva caracteris-um fadaqo as alturas. Para nós, sua morte relllata afi- '

_ ,�. � Ulu .� " C0,n as m,SlJ.,1;1S
nal, o seu ,verdadeiro destino: subir, su�i:. se,�n!lf,('-:,.,;;WL-I.""

- _,-- r" � , .

DaS" fileiras do Aval' .

beas iniciais, com muita

que uril-dia brusCaIJ;1.ent<>, b"ui ..1m=rte;- a fata{laa3e cor- . er:lCçãu, equiHbrio, fibra e
tasse a sua ascenção. ,'O ltem es"'l"e�l'.l)S pales- Ul�i futebol vi:,loso e pro

.

t d
•

d'
. 1-

i SObl e u o l:'Clp.!na, paraGrandes figuras do esporte, dirigentes do Vasco, '.�·ando com o Rõdrigues, l�:O -o maior jcrador no gra- �(;ja �rlClinado :1 assinar pe- duhvc e tu'h indica.

.

que,
.

aos 43 minutos Gunga as-Ba�gú e Botafogo, especial�lente'Balém de Jd'ogad"ores e
,::r, das nov:JS revelações !nado, ten::lo realizado a lo .\vaí, que é o grêmio que a,�sjm continuar,do, poderá, 'R�nalar

.

o se,çw�do tentb,-amIgos, acompanharam DJa ·ma ez�rra ,os Santos, , t t b 11 fl, .;" l't ·'1 t'd' d I
-

I f
.

d I d
.

g d f 7'b :.C 00 - a ... \...luÃnopo 1 a- !1lellOr pa.r 1::\ e sua caro. �.najs se intclessa pelo seu· eru breve, tOJT.ar-se unl dos c(,r·j<eguI·ndo '"l1e'orar o eul-aque e que OI um mo e o e JO a ar, que e, Vl rar " ,. r •

. _

multidões e que veid desaparecer .tão trâgical1lente. O 10. O "play€!.''' "colored" 1.'e;-ra, ainda; 'l·ão decidiu con('urso. ('r,:'l1'ies mais experimenta- '·1
.

t' p;t e que pal't�cla cer o;sepultamento se v'erificou, na tarde de ontem, anotando,. 11I� na' partid;' entre Avaí qUi:! o clube que defenderá dos do foot-bdl catariním-
se a presença dos paredros banguenses, do diretor Car- . !.\lbituba s31i,H.tou-se co- n" (::.mp�on3:o, :-mbora es- TIcch:,igues está jogando. se,
los Nascimento, Tim, todos os jogadores alvi-rubros,
além dos srs. Carlito Rocha, João Silva, Alvaro Ramos
e os jogadores Geninho e EH Amparo. Decidiu o Ba'ngú
tomar luto por 3 dias, em memória do bravo defensor
das suas cores, vestindo a jaqueta ·alvi-rubra, cruzmal
tina e das seleções, carioca e b'rasileira.

-

_-' .._f'_n_,._('_(����)�

eurso de 'esgrima . r» quan- nem estímulo, vem abrindo

do aqui estiveram, para caminho com inauditas di

quando lá estiveram os nos- Iículdades, o inverso acon

sos, o jogo dos paranaenses tece no Paraná onde a elas

:nelhorou consideravelmen- se estudantil, mais o govêr
'e:, I c10 e ainda o Curso de For-

O entusiasmo e a deter- mação de Oficiais da P. M.,
.nínaçâo com Jl.ue se lança- trazem apreciável contri-

oportunídade de abrir a

contagem. () São Paulo

L

Março é o mês em que a restadual, convidados que

esgrima reabre as suas ati- foram a Polícia Militar do
vidades, segundo as dir�-! Paraná e o Clube de Es

trizes, da C. B. E. que grima Comandante Brenno

si'\�Ulnpridas <l�ela .._nossa,' Pernetta, os quais estarão

FESC. Ao que sabemos, I nesta Capital 'na próxima
para êssé mês,o. estão mar-I,.semana, dia nove, a fim de,'
cados os campeonatos indi-

I frente a nossa Polícia Mi

viduais de espada e de .sa- litar e o Barriga Verde,
bre que não foram realiza- disputarem a vitória num

dos no ano passado. Cons- torneio das três armas.

tá tambem, que a Polícia I Grandes amigos nossos,
I

•.

Militar pretende realizar, os paranaenses prestigiam
nesse mês o campeonato in- e seguem a escola de, esgri
terno "TIRADENTES", ré-

.

ma catarinense, e graúde
. I .

lativo ao ano de 1953. A no- tem sido o seu progresso,
. tíciã mais importante, po-

I
mormente neste último ano,

rém, . é a de que- a reaber- quando instalaram, na Po

tuxa' da temporada serájei- 'l_ícia Militar. daquele Esta

tta con\ um encontro inte- do, uma .sala' d'armas e um

ram aos treinamentos, é

:ndice certo de que agora
nfrentaremos adversários
inda mais adestrados.

Enquanto qu� uma lufa
la de abatimento e desâni-

pelota escorregou e caiu,
fq:::ndo aSS':TI à grande .

"bola no barbante" termi- .

ns.do -assirn a etapa com

IJ marcador assinalando
OxO, Após 'o descanso regu-
121'.1< ntar voltaram as duas

.no enfraquece QUADRANGULAR ENTRE CLUBES

FALECEU EM\CONSEQUENCIA DE UMA

'QllEDA O�CRAQUÊ DJALM�, tio �ANGU

O AMÉRICA F. C.

valo-,
res; Cruzeiro F. C., da Av.

.rosa agremiação juvenil f\io Branco e Vasco da Ga- !",',� da vitória e, consequen-'
que tem se imposdo p_Ia ma F. C., da Av. Mauro bmente 9- trfoóu. Aos 20

fibra e cavalheirismo nos I Rambs ou Guaraní F. C., da
'

.�inutos os P')11�e Preta �osI jogos que tem disputado, Rua Frei Caneca. j
anrem a contagem por m-

levará Ia . efeito em colabo-I O Torneio Início está termédio de Gunga I num

ração com o PALADINO I marcado para o próximo

�1c1ncc
que m:xeu com, os

F. C" no gramado dêste, um (lomingo com os seguintes nervos dos. numerosos totr-

quadrangular que promete jogos: cedores .

constituir-se em grande A's 9 horas América,-.
atração. As equi�es _

que I
F. �' X Cruzeiro F. �:

_

',C�m esta v�n�agem con

disputarão o torne io sao os'
,

As 9,40 - Paladmo F. seguida e apoiada pela sua

seguintes:
.

C. x Vasco ou Gual'aní n;:�nerosa torcida voltam os

F. C. á1<-negros cerradamente

AMÉRICA F. C., da A's 10,30 _ Vencedor do ao ataque, mas são repeli-
. Praia de Fora; PALADINO 110 x Vencedor do 20 jogo. d0': pela defesa Snmpaulina,
F. C., do Abrigo de Meno--, IvI. Bo.rg€s qü(; diga-se dt' passagem,

�:�teve em grande eviden-

VARZEANOS €Ciuipes dispostas a darem
tuuo para conseguir os lou-

Mas os rapazes visitantes
nt.o desanhnnm e aos 30·

mir.utos TonoU assinala o-_f\
e�l pate.

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

Na equipe da rua Cl'is-

rim Mira c�tart"mos o go-

l'C;' G,!'-s remadores que de-

h�ll',-; Carlos, operou inúme
ras defesas, selldo' aplaudi
JI) constante'n{,nte pelos

NOTICIAS DE TODA PARTE

Rodolfo Keller, o técni
"b c',,: rr�mo do Flamengo,
'do Rio tambem contratado

pe:a ,C, B. D. p:ll'a o prepa-

torcedores. Domi que o su-

bstituiu .por lwver se con

t.'ndido, asso,nbl<;lU, prati
cc,ndo estira;:ll'ls espetacula-
::e,.", Gonzaga e Aniel com-

):';earam Ç> t:lo final mara
vEhosamente O mesmo

acontecendo �I)m o atacan-

� _'-----

,.A.rbitrou a peleja o. se- .

nhor Ildef.)nso Campos,
i'om regular 51,uação.

.'
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IEscOlhido O ,II1nJ Para iENERGIA
A d�taDd� h���:c�rda-':�:;;:::; atôres cinemato- Jl JnMeo da -tUrDei Balista' .. ,

para' o Centro oeste CatariunseUJ�q:;: i565, um� provi-I/em 1948, foi apresen- CO�g!::::���:!t:�::�lila� ���:�t�::!::::::;, ���;
P "

-

'S C"
r � -'

f" -

dsão régia determinava que I tada pelo promotor Paulo que se reunirá em Londres' loca-no� �o presente com arana e ta. atarína bene leia os
as náus da India, uma vez I Whitacker ao 'auditor da em 1955, vem de ser esco- seus múltiplos e complexos APROVEITAMENTO DO bacia hidrográfica do -Bra- PARANA' E SANTA
que não alcançassem oI' terce�ra auditoria Mil,itar Ilhido.

Encontra-se �a Car:a
I
problemas�_. Aponta pa:a o POTENCIAI] 'I1IDROELÉ- sil em termos de potencial CATARINA

destino, regressass�m -a (CaP.lÍ,al Federal), uma:.d_:- aos
, Hebréus,,, capítulo .1.1, I futuro, abrmdo os .�o�Izon-1 TRICO DA BACIA DO PA energético é a bacia do Diversas cidades do Pa-

Portugual não arribando nuncia contra o ex-capitão versículo 8: Jesus Cristo tes da esperança cristã, De-
RANÁ _ OS ESTADOS Paràz{á com capacidade <lei raná e Santa Catarina se

no Brasil; Túlio .Régis., �a�c�mento,! é o mesmo "ontem, hoje e m�is, o tema é cristocêntri-j QUE SERÃO B�NEFI-' 7.053.000 cavalos-vapor. O Irão beneficiadas pela usina
pelo crime de traição ao eternamente. co; enquadra-se com um po- CIADOS _ EM ANDA- aproveitamento dessa grarr- hidroelétrica de 120.000 c.v.

- em 1637 a fortaleza BrasiL. I "Esse tema faz referência voc�jo prin,cípi� fundan:en- MENTO AS OBRAS DE de fonte de energia, que que serão 'produzidos pelosde Porto .Calvo, sob o co-I. -Andl:é Nilo Tadasco, ao passado e se coaduna tal e.a Sobe�anIa de Cristo, ,CACHOEIRA DOURADA, virá beneficiar ricas regiões dos Negro e Negrinho; de-
mando de Miguel Giberton j

I
e cujos congressos tem 'co-

QUE PRODUZIRA' 300.000 dos Estados meridionais do pois das obras indispensá-rendeu-se aos holandeses mo finalidade primordial CAVALOS-VAPOR. país, é atualmente objeto veis a central elétrica terá
sob o comando do Conde

E P
• I proclamar Sua majestade",

I de apurados estudos da Di-I um raio de 150 quílôme-Mauricio-de Nassáu; I S.CO,'Ia reparatorl8 disse o Secretário da Alian- '

RIO,' _ A maior
.

� ,tros.
ça Batista Mundial. (A: N.) visão de Aguas do Depar- Ainda Santa Catarina lu-

"d C''.detes tamento
, Nacional da Pro- crará com � aproveitamen-

" e ,

dução Mineral. Várias eta- to do estreito do Rió Uru-

ARA-
Maternidade' Dr� Carlos

I :��ã�l�:�:d:;::�::,:�e��
Correa I ��=: ��!:���:ç�: ��ed�:r�:�

gens e 'instalação de usi-

AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA PR
com repercussão nas capi- TÓRIA :BE CADETES
tanias de Alagoas, Paraíba,

.
.

Rio Grande do Norte é" De ordem do Exmo. Sr. Gen. Cmt. da Guarnição de
C a

'

Foi sufocada e treze I Florianópolis, faço público que o Exame Intelectual, obe-
dera. . 1. • .

li d
! decerá ao seguinte calendário: '

"-os prmClpaIs. imp ica os

I
1°

.

ANO
foram condenados a .morte; Dia '8-3-54 � la prova -e-e- Português e Francês.

Dia 9-3-54 - 2a prova - Inglês.
- em 1835 a então Vila' Dia 10-3-54 - 3a prova - Matemática.

R 1 d p,.' G d f' I Dia 11-3-54 - 4a prova - Geografia do Brasilea a raia ran e 01
História do Brasil.€scolhida para Capital da Local _ 140 B. C .

....:..._ Hora: 13,00..
Provincia do Rio de Janei- 2° ANO

Hoje no

- em 1817, �em Pernam-

buco, estourou uma revolu-'

ção de carater republicano
e sep<;iratista, dirigida por

Domingos José Martins,

1'0 e no ano seguinte teve o

predicamento de Cidade
com a denominação de Ni

teroi, em 2 de Abril de

1836;

em 1836, Manáus,
sem resistência,' foi tomada
pelos Cabanos, que só fo

raIV repelidos no dia 31;

- em 1838, a então Vila
de São João del-Rey, na

antiga Próvincia de Minas

Gerais, foi elevada a cate

goria de Cidade;

- em 1849, o vice-presi
dente desta então Provin

cia, dr. Severo Amorim do
Vale transmitiu o 'governo
ao dr. Antonio Pereira Pin

to, que por sua vez foi
substituído pelo dr. João
José Coutinho, o adminis
-trador da província que
mais tel)lpo se demorou no

cargo: 9 anos, 8 mêses e

dias;

- em 1876, foram apro
vados os Estatutos da Es

trada de Ferro Dona There
za Chistina, neste Estado;

.:._ em 1889, assimiu a

Presidencia da Província de
Santa Catarina, o respecti
vo Vice-presidente Cônego
Joaquim Eloi de Medeiros;

,

,-, eln
Marechal

1907, faleceu' o
Manoel Veloso

/

Paranhos Pederneiras, nas

cido no'Rio Grande do Sul,
em 2 de setembro de 1835;

-: em 1890, abriu-se, mi
residencia do dr. Paula
Guimarães nesta então Des
terro, uma subscrição em

favor das vítimas do, incen
dio dos armaz,ens Silva &
Avila, da Baía, no qual pe
receram mais de cem pes

sôas;

- ;em 1919, irrompeu
um incêndio nas docas de

Santos, queimando 94.612

sacas,de oafé no valor de
7.750 contos de réis;

- em ,1947, amerrisou

na baía Norte de nosso pô�
to o hidro-av�ão' "inglater
ra", por ,volta das 14 horas.
A seu bordo e em trânsito

para a Argentina viajavam I'

p s.cIo

QUARTEL GENÉRAL DA �. D/sá. guai, nas divisas dêsse Es

"tado com o Rio Grande do
Sul. Uma barragem de 60

metros 'perm�tirá inicial

mente a produção de ....

48.510 kw e 100.000 kw na

etapa final.-

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO J,OAQUIM)
nas.

Obstetl'ícti!
I

'/ Ginecologia Cirurgia

MI�SAgravidês e ao parto, trata
de senhoras, com hospítali
luxo e quartos de la e .2a

Completa assistência �
e

I
mente- clínicos e operações
sação em apartamentos de
classe. '

.

"

,MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
ca Phíllíps, para exames radíolégícos em- geral (coração". r-

pulmões, estomago, intestinos, vêsicula, vias urinárias,
I Abelardo S. Ferreira e senhora e Alcides H. Fer-

etc.) 'com dispositivos especiais para HISTEll-O-SAL- reira, convidam aos parentes e pessoas amigas para a

PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI-
' Missa que mandam rezar na Catedral, sábado, dia 6 do

METRIA (medidas. radiológicas exatas da bacia). corrente, às 7,horas no Altar do Sagrado Coração de
Gabinete de fisioterapia, dispondo de onda-s' curtas, ,Jesus,'em intenção da alma de sua inesquecível' irmã e

eletrocoagulação, raios infra vermelhos e ultra-violetas, cunhada, falecida em JoinvHe.
tenda .de oxigénio, metabolismo basal, etc. ,I Antecipadamente agradecem a todos que compare-

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema- eerem a êste ato de piedade cristã. -

furos:,
,

'. t' ",
COMPLETOS SERVIÇOS DEr LABORATóRIO

FI d R(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc., aurantes' O in� provas biológicas para díagnôstieo précóce da. graví-
.

,"',
'

"I_dês) � Exame de materlaltpara o diagnóstico do câncer íe-
.

l11i�ino� -pela citologia, .biópsía, e: cõlposcopía, I ,

__"
.

; :��A�cb DE-'SAN&UÊ,� SE�viç; DEANE�TE--CjnCursG de M',í,icd�-C tloava'e'scas
s�.� ���,?���� {F��egg�.)." I .

_ I I!IO, (A. N.) - o con- marchas e três sambas, \
.'!'l!"0 GABI1\tETE DE RA:OS X""E O LABORA'T�-=ae músrem; carnavã- -dentr-e-ou não as '2lrnTÚS1-=�'t-ENDEM':A0S PACIENTES EXTERNOS NO PE- lescas que anualmente é cas selecionadas anteriorRÍODO 'oE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

DE patrocinado pelo Departa- mente que mereceram a

I �ento de 'Turismo e Certa- preferência popular. Os .no-,

mes da Prefeitura do Dis- mes· dos integrantes dêsse

R·d P Iii j
trito Federal obedecerá,: "Juri da Vitória", que,eVI e em erspec' Iva !

este ano, a um critério que
I
mesmo entre si, não se co-

,

E d TT'd 4' (U P") O·! abrange três datas distin-,I nhecem como tais, só se-MILWAUKEE, "Í;1 es uUl os, . .
- g�.

" _ .

_

rente do Escritório Pauamericano . de..Café em' Nova tas:, "antes do carnaval,
I
rao revelados no dia da

York, sr. Charles Lindsay, declarou, pearnte a Assoc\a�
i
"durante o carnaval" e "de-I decisão final. Depois do

ção de Proprietários de Re.stauralltes ?3 1':s1 ado deWin,'
'

pois do car,naval". Antes do
I Carnaval,

em. festa que
cons_in, que se chegar a bOH:otal' o cale nós �<tados Um- Cal'naval será feita uma será organizada pela Asso-dos poderia veríficar-sc; (!omo reaçao o b',:nccte de ar·

l' '-

d 10 b· la'
-

B '1' d R 'dO.

'
.

'

d U'd " 1 t·· se ecao e sam as e Clacao rasI eIra e a 10,tlgos Importados dos Esta os nI os nos [--Ulses a l.IO-'
,

" I:: A,an'lericanos pTodutores 1,.:! c�fé. DL'})a.is de referir-se aos ma�chas" por u� JurI,_ �e� I
serao apresentad�� a�uelesdanos causados pelas geada'; ne: BraSIl, em ryase _27 pi.l�' leCIOnado, atraves dos dls- componentes do JUl'l da

c�nt.o- �o: cafeeiros,' d�nos que são os J.'esponsávei� pe�a 'cos inscr-itos 'até 15 de fê- � Vitória", 'que, nessa \ oca
dmll-llmçao da produçao e, porta�lto, ,do .ceseqUlhbl!O vereiro, no Departamento,' sião, ,entregarão os seus vo-
que ocorreu entre a obrta e a plOCUla, !.mClsay deda.. .',�rou: "O consumo mundi-ll. W"', 1953, foi Je :l3.250.000 ü,� de TurIsmo e Certames, tos e� envelope fechados;

I saco� de café.' e a· prodU(�ãf) .�oi d e30.747.1)00. E' ól-J'lio ,havendo,. para ,c:da uma :�r�mada a ent:ega, sera

que iSSO ocas�onou � es�a3ses'. "

. .dessas vmte mUSICas sele-
I
InICIada a apuraçao e, logo

I Em seg,�..llda, a�ll'ln_OH qUi;! a �1ta dos pr�ços h�v�a -

cionadas, um prêmio de 31 em seguida feita a proclaprovocado cei·ta agItaç::1O l1t�ste paIS, e q,ue ate se havIa, ,'1 •
"

Dto macão das '.) m'arcllas e 3I .

b' f 'A' .

t' t ,nll CI uzelros. uran e

I
'\

v

i falado em Olcotar o ca�. cl'e3ccflt,0�1 que I.SSO' m-,la. ..",
_

�

,_,
_; causado grande desass,)s:ll'go na Amenca Lah?a, onie calnaval� o dIretor .do De sambas,. vltonosos no. cal'

se insinuou o boicote dos produtos '1orte· flmencanos. partamento de Tunsmo es- naval de 1954, aos quaIS se

, Lindsay insistiu na importância das cxpol'taçô(!s colherá / um juri, cujos rão conferidos os seguin�snorte-americanas para a ,A:n;.;'.':ca Latina, (·specialme,lte membros consignarão em p�emios: Cr$ 20.00000
I dos _produtos, do Estado de Wisconsj,� e seus viz!nhos; cc;

envelopés fechados, o re- para o 1° lug�r; 10.000,00quaIS exportaram 995.000.000 de dolal'es l,)al'a os paISIJ3

Isulamericanos. sultado de suas observa,. .para o 2° lugar; e 5.000,00
Disse, ainda, que�os :ndustr:.Jís e fabr:\�antes dê�se3 'ções nas r�as, clubes, "boi- para o terceiro. No caso de

Estados empregam muitas :!pnt'mas de milhares de op-�- teé e bailes públicos, de empate, .,deeidir-se-á: norários,' e que suas exportaçõe3 para as palses exporh- tôdas as zonas da cidade; momento, a colocaç�o pordores de café adquirem um v31nme cada vez maior. As- ,

f" . indicando quais as três meio' de sorteio .. severou, por im, que, se OC')1.'r,�_r c Jowote, os emprega-
dos dessas companhias perJerlam· seu podér aquisitivo,
com repercussão direta no negóci:> de H'staurante.

ONDINA- R. ,FERREIRADia 8-3-54 la prova - Português,
Dia

'

9..:3-54 2a prova - Francês..
Dia 10-3-54 3a ,prova - Aritmética.
Dia 11-3-54 - 4a prova � Geografia da América

.

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

Local - 14<1·B. C. - Hora: 13,00.
Observações: - Os candidatos só poderão ter sôbre

a carteira a caneta-tinteiro, o documento 'de identidade
(nas provas de Álgebra e Geometria, o materjal de de
sonho; nas provas de Espanhol, Francês e Inglês dos 1°
e 2° anos, os dicionários). E' obrigatório o uso da tinta
azul-preta para elaboração das provas. As provas terão
início às 13,00 horas.

GEN. BDA�. OCTACILIO TE;RRA URURAH'{
Cmt. ID/5a:: e:Gu M' Fpolis,

"

Diretora: Professora MARIA MADALENA
MOURA FERRO I

CU1'SO correspondente (lOS Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios.
Professora dos 1° e 2° anos - Sra. Al�íde Sardá

Amorim.
Professora' dos 3°, 4° anos e CU1'so Médio - Sra.

M��ria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro

em diante de 9 às'l1,30 à rua Saldanha, Marinho,
.

34,
todos os dias úteis.

Início das aulas. Dia 4 rJe n{arço.
Telefone - 3.737.

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

, TeAl'·
". .

.
'.

'missão.
Rua Visconde de, Ouro

Preto, 75.

'-----:,--.----,
'

S.E.N.À.C.
Iscola pllmArla

Adventista
Matríçulas Aberta,

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

ViafJens D I R É T A, S
flORIANÓPOliS - RIO ÁS 33'
FPOLlS,-S. PAULO, RIO "

4",.
rroLls.:" CURITIBfi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

p,€�e!�� çp��e'Vi'O' I
de Contabilidade e Dactilografia;' as interessadas que i

, l;am,dirigir-se a ENARCO, Santos Dumont,' 15.
t' ,"

S.E.N.A.C.
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 'êANTA-

CATARINA " C.Jrsos: Primário e Ad-

MATRíCULA AOS CURSOS - De 4 a 14 de Mar
ço.
HORÁRIO - Das 18 às 19 horas.

_ INFORMAÇÕES - Séde da Escola'
dentes, 17. ' i/

Rua Tira-, -----
,

1

Fabrica de Vassoura
Ycnde.-se çompc;lta com !prendizagem. indust�ia ,1u-

":1p:.lcidade para' 120 dzs" crosíssima.
, ;'

cli�lri[l,� por }O,OOO,oo." Fa-I '

Tratar á rua C,:��selhe�nrLncaçao manual, .Facll a- Mafra, 46 - FpClhs'...

..

_.

,.. , -.,

..

Rádio-eléctrola de marca inglesa.
Preeb .:.__ Cr$ 8.0,00,00. ...

Tratar à <rua Fernando Mathádo-

8o.G Meu.dllll 0.04,,'0. 14J" J .• ",nela .....:\. .,.

��

-·CURITI.. ru.E('.I(.A6f•. P"OSEBR.... I'/JWIA '
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.

v
'

EçIital de ciiaçZio com o pmzo de t1'i11tlt (30) dias". -Edita(de citação com o prazó.· de tri,nta (30) dias

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

forma da lei etc. forma da lei et�. ,.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que, por parte de Hercílío Cor- conhecimento tiverem que, por parte de Teófilo Fran
reia dos Santos, por seu advogado dr. Acácio Zélnio da cisco de Campos, por seu assistente judiciário dr. Acá
Silva lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. cio Zélnio da Silva, lhe foi' dirigida a petição do teor se

S1'. dr. juiz de direito dei comarca de Biguaçu: He:cílio gunte: Exmo. sr. dr. juiz de direito 'da comarca de Bi
Correia dos Santos, brasileiro, cas�do, lavrador, re�l?e.n- I guaçu, Teófilo Francisco de Campos, e sua mulher Ma
te e domiciliado n� l.�gar !nferfllI_lho, ..neste mumcrpio, ',ria �� Campos, b;asil�ir0s, lavradores, :e�i?entes � do
por seu advogado mil a-assinado, -inscrrto na C. A. B., miciliados em Três RIachos, neste mumcipio, querendo.
com escritório nesta cidade, querendo promover uma I

promover uma ação de usocapião, por seu assistente [u-
.

ação de usocapião, expõe e no final requer a �. €�a., I) diciário, expõe e no' final requerem a V. Excia., o seguin
seguinte: 1 _ Possue o Suplicante, no lugar Inferninho, 'te: 1 _ Possuem os Suplicantes, três terrenos, situados
um terreno de fO,l'l�1a irregular d� 1:540m de fundos; �en-I em Três Riachos, os quais tem as dimensões e confron
do de largura mimma de 59,4 média de 110m e m�xlln,l .tações, como segue: a) terreno de 37,'pm de frente por.
de 132m., confrontando ao Norte com terras de Joao .Io- .

440m de fundos, área de 16.632m2, confrontando ao Nor- risé de Souza, Sul com terras do requerente. Leste na la:-
.

te com terras -de Nóe Gregório de Campos, ao' Sul com,
gura mínima, com o Riacho do Morcego, na largura me- I

as de Manoel S�rafim Duarte, por um travessão, a Leste .

dia, em 50,6m., com terras de Joao Jose de Sousa, pelo com João Antônio Maria e a Oeste com Manoel Serafim'
1)'�vessão das Tr�s Pe�ras, na máxima, em 22m. �i?ga Duarte. b) Tert.en� de 162m de frente por 425m de fun- f
com terras de João Jose de Souza; Oeste com o DIVIsor dos área de 68.850m2 confrontando ao Norte com Fran-

.

., " �

de águas. 2 _ Tem o Suplicante por SI e seu anteces- cisco João Andrade pelo travessão da Fazenda, ao Sul
sor, a posse mansa, pacifica, sem oposição nem inter-

com um ribeirão, a Leste com Herrnógenes Serafim Ale
rupção c com o .ânimo de dono, ha mais de trinta anos, xandre e a Oeste com Crispim Luiz Martins. c) Terreno
sendo que mora sobre o terreno requerido, tendo

edi-, de 59,4m de frente, ao Norte, com terras de Manoel Cam
f�cado sobre o mesmo" casa,

_ eng.En�o e u.sa as terr�s pos Filho, seguindo com esta largura até 88m de pro-
.

-para gado e lavoura. 3 _ Nao possuindo títulos sobre fundidade, quando se alarga em 22m. para Oeste con

()� 317 ,020�1� de ter_ras -que óra requer,. pretende adqui-I frontando ao Norte, com Maria Kremer de Campos, pros
rir o domínio, com fundamento nos ai ts. 550 e 552 do segue em profundidade, agora, com 81,4m de largura, ICódigo Civil e de acôrdo com o disposto no art. 454 do ate os 462m-' a contar do início da maior largura. Con
Código do Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., se

I

fronta ao Norte com Maria K1'en10€1' de Campos e Ma
digne ouvir as testemunhas adiante arroladas, as quais noel Campos Filho, Sul com herdeiros de João Campos
comparecerão em Juízo ind spendentemente de intima-

por um travessão e José Cândido Elias, Leste com êste
. ção, procedendo-se a justificação "ab initio" e, julgada último e herdeiros de José Manoel de Campos e a Oeste
esta S2 proceda de acordo com o disposto no art. 455 e com André .Ioaquím de Campos e Maria Kremer de
seus paragrafes, julgando após. V. Exa., a presente. Campos. 2 _ 'Tem os requerentes, sôbre os aludidos ter

ação procedente, podendo o Suplicante adquirir assim, Irenos, a posse mansa, pacífica, sem interrupção nem

c necessário titulo para a transcrição no Registro, con- oposição e com ânimo de danos, há mais de trinta anos
forme art. 456 do C.P.C .. Dá-se a presente o valor de I � _ Não possuindo títulos referentes aos imóveis, que
Cr$ 2.100,00, para .efeito de' alçada, e, com, os docum�n-I.rem adquirir o domínio dos mesmos, com fundamento
tos juntos. Pede deferimento. Biguaçu, 6 de fevereiro .10 art. 550 do Código Civil e de conofrmídade com o art

.. de 1954. (Ass.) Acácio Zélule da Silva. Testemunhas: I '154 do Código de Processo Civil. Assim, requerem a V.
Sérgio Julio Splinger; Candído Machado e Manoel Jo- <:xa., se digne ouvir' as testemunhas adiante arroladas,
sé Colade. Estava selado com estampilhas estaduais no 1S quais comparecerão em Juízo' independentemente de
valor 'de Cr$ 3,50, inutilizadas. Em a dita petição foi ntirriação; procedendo-se a justificação "ad-mitio" c,

exarado o seguinte 'dc spacho: R. hoje. A. Como re- ulgada esta se proceda de acôrdo com o art:;455 do CÚ
quer, designando-se dia c hora para a justificação pré-

. ligo Processual, e seus parágrafos, sendo após julgada
via, ciente o Dr. Promotor Público. Bíguaçu, 8-2-54.' por V. Exa., a presente ação procedente, de acôrdo com

(Ass.) Abelardo da Costa Arantes _ Juiz de Direito o art. 456, do C. P. C., a fim de adquirirem -os Suplican
Procedida a justificação foi esta julgada 'por sentença tes, o necessário título para a transcrição no Registro.
do teôr seguinte: Vistos etc ... Julgo por sentença a Junta-se a esta, um croquís relativo aos terrenos e dá-SI:
justificação produzida+palo requerente

..

Hercilio Cor- a presente, para efeito de alçada o valor de Cr$ 2.100,00.
rêa do-s Santos, para "que produza os seus �u.rídicos e P. deferimento. Biguaçu, 22 de dezembro de 1953. (Ass')'llegais efeitoS'�'Cite-se por mandado o Dr. Promotor PÚ- Acácio Zélnio da Silva. Relação das testemunhas: José
Llico e, os confinantes do imóvel. Para .ciencia dos inte- João de Andrade. Rodolfo Eduardo Pereira. Edalíci»
ressados incertos, � expeça-se edital na fôrma do art. Celso Peres. Despacho: A. Designe o .sr, escrivão dia. f'
4-55 � lOdo Cõd. 'de Pr�c. Civil. Custas afinal. Bígua- I

hora para a inquirição das' te�temunhas' arroladas, {a� !
çu, 15-2-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes _ Juiz. zendo-se as necessárias intimações. Biguaçu, 22-12-53.
cie Direito. E para chegar ao conhecimento dos interes- f

(Ass.) João .Cândido da Silva. Pfocedída a justificação I
sados passa o presente edital com o prazo de trinta, foi esta julgada por sentença do teor seguinte: Vistos,

'

(30) dias, publicado e afixado na fórrna da lei. Dado e etc .. Julgo por sentença a justificação. produzida pelo Ipassado nesta cidade de Biguaçu, aos dezesséte dias do : reqte. Teófilo .Francisco de Campos, para que produza
.mês de fev,ereir� do an� de mil �ovecentos e cincoenta lOS seus jurídicos ,e legais efeitos. Cite-se por ,màndad'J,E' quatro. Eu, PlO Romiio de Fana, Escrevente Jura- o dr.IPromotor Publico e os confinantes do imóvel. Para
mentado, no impedimento ocasional do Escrivão, o 'da-I ciência dos interessados incertos, expeça-se edital na f01-
tilografei e subscreví. ma do art. 455, § 1°, do Cód. de Proc. Civil. Custas' afi-

Bigu?çu, 17 de fevereiro de 1954. '. l'nal. Bigu�ç�, 30-1;54: (Assinado) Abelardo da. Costa(Assmado) Abelardo. ela Costa Arantes. -:- JUIZ, de . Arantes, JUIZ de direito, E para chegar a'o conhecimento
Direito.

, . . . I d�s. interessa�os pass� o presen�e edital com o prazo de
Confere com o orlgmal afIxado no logar de·costume trmta (30) dIas, publicado e afIxado na fprma da lei.
O Escrevente Pio Romão de Faria.'

.

Dado ·e passado nesta cidade de Bigl)açu, aos dois dia�
do mês de fev�reiro do ano de mil novecentos e cinquen
ta- e quatro. Eu, Pio Romão de Faria, escrevente jura
mentado, no impedimento do escri�ão, o dactilografei e

subscrevi. Biguaçu, 2 de fevereiro de 1954. (Ass.) Abe
lardo da Costa' Arantes, juiz' de direito. Confere com o

original afixado nô lugar de costume. O escrevente:
Pio Romão de Faria..

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

, Vende-�e o Bar e Sorve

teria A�ericana sito à Rua
•

Saldanha Marinhá n. 13,
MATRÍCULA AOS CURSOS _. De 4 a 14 de Mar� Edifício Machado. Tratar

----------- -----�----------

S.E.N.A.C.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL
.

, ,;/

S.E.N.A.C.
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA

CATARINA

ço.
.

HORÁRIO _ Das. 18 às 19 horas.
,. ". �.

\-:-;:-)-.,:.
INFORMAÇÕES. _ Séde da Escola _ Rua. Tira
dentes, 17.

Curso José)

C. RAMOS SIA'

Diretora: Professora MARIA MADALENA
MOURA FERRO

DEDistribuidor

Curso cOr1'espondente aos G1'ÚPOS Escolares
Prepara alunos para os exames -'de admissão aos

Ginásios.
. ,

Professora dó's 10 e 2° anos _ Sra. Alaíde Sardá
Amorim.

Professora dos 3°, 4° anos e Curs� Médio _ Sra.

VENDE 5E Maria Madalena de Moura Ferro.
•

A ql,atrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
Um lote situadó 'na Vila de Fátima, distI:ito do Es� ,.em <!ia�te de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,

tréito, próximo à rua Pedro Demoro, contendo 426,2!i lodos ,o� dias·úteis. ..,.

�

m2, com 18,44 m. de frente e 27.4.0 de 'fundos. . ',. ,i ,..':.. .

Trataí' com W, SANTOS. :, .f' !rn�lo das aulas. Ola 4 de março.
Distrito, doEstreito _ Rua 24 de Maio _ 1261 .. ", T�le'fpne" ..".,. ::t731.

Comeulo - TraD.por�e.
Rua Joio Pinto. I Fpo,t.

----_ .._--

7'"
..

o ESTADO.

'1

,..... GU.

IEscola Preparatoria
-

.

de' Cadetes
1,./

.QUARTEL GENERAL DA 1: D!5a"�.". . , .._. �.)
. .

'..... ",', .

-

AVISO
-

AOS CANDID'ATOS À'ESCOLA FREPARA
TÕRIA DE CADETES

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORrES IA
E, EFICIENCIA

I De ordem do Exmo. Sr. Gen .. Cmt. da Guarnição de
Florianópolis, {�ço público que o Exame intelectual, obe-

I
decerá ao seguinte calendário:

,
. 1° ANO

Dia 8-3-54 _ la prova _ Português e Francês.
Dia 9-3-54 _ 2a prova _ Inglês.
Dia 10-3-54 _ 3a prova _ Matemática.
Dia 11-3-54 _ 4a prova Geografia do Brasil e

. _/
História do Brasil.

Local _ 14° B. C. _ Hora: 13,00.
2.0 ANO.

Dia
Dia
Dia
Dia

8-3-54
9-3-54
10-3-54

la prova _ Português.
2a prova _ Francês.
3a prova _ Aritmética.
4a prova _ Geografia da América

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

Local _ 14° B. C. _.:_ Hora: 13,00. '

Observações: _ Os candidatos só poderão ter sôbre
a carteira a caneta-tinteiro, o documento de identidade
(nas provas de Álgebra e Geometria, o fnatetial de de
senho; nas provÇls de Espanhol, Francês e Inglêi;> dos 1°
e 2° anos, os dicionários). E' obrigatório o uso da tinta
azul-preta p<[ra elaboração das provas. 'As provas terão
início às 13,00 horas.

GEN. BDA. OCTACILIO TERRA URURAHY
\

, Cmt. ID/5a. e Gu M Fpolis.

11-3-54I

cJ�

�,<ERL
PE,{'f'EiçRÕ J{f1 /GU/lL

no local co� o sr. Umberto

Machado, o qual explicará
(.. motivo da venda.

--_-----�-----------�----�

I"·

OR�ANISADO
E_
EDITADO'
POR Precisa-se de um (�lDpregado, maior, quites com o

, servico militar, pal'a trabalhar como vendedor pracista
VfJIlÁL.f(?/(J,}()4Jl[g em n;1'1<l organização de vendas em geral.
gEl.Y1g NlTTO Cài't,as ele rr(íp;-'o punho para o seguinte endereeo:

"
FLOnlr.NC,"')iI', ...·.t.lHA (.,.1".""", E1VIPREC�n -- C"ixi) Postal n. 7, dando referencias, �r-

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

--.--.---.---.-;�. denado c1:;sEjadu E outras informações possíveis. '.• 'if:..,

EMPREGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o ESTADO 7Florianópolis, Sábado; 6 de Março de 1954.

-,

----.-----�---io--------------- ----. ------ ------ ------

O Diretor Geral do' Pessoal da Aeronáutica, faz tagens, bem como os mesmos direitos de seus colegas
saber aos interessados na incorporação de �ef�eiros Sar- da ativa, podendo dessa forma, futuramente, ingressa
gentesVoluntários Especiais na Fôrça Aérea }Brasileira: rem no oficialato, após habilitação nos respectivos cur-

de que trata o Aviso n. 70, de 25 de novembro de 1952,. S0S de formação.
'

ilterado pelo número 7/GM3, de 28 de janeiro de 1�54 9. Qualquer outro esclarecimento poderá ser ob
ro Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutíca, que:

.

'tido nos Quartéis Generais. Estabelecínãentos e Uní-
1. Somente poderá se condidatar aquele que sa- dades da Fôrça Aérea Brasileira onde tenham dado en-

.isfazer as seguintes condições: ,

trada em seus 'requerimentos.
, a) ser reservista de VU ou BU.categoria de uma das 10. Os conhecimentos -mínímos que os candidatos

J'ôrças Armadas e não ter atingido, na reses va, gradua, levem demonstrar possuir para efeito de incorporação,
.ão superior a -de terceiro sargento; conforme a especialidade a que se destinarem, são os

b) possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de sguintes:
Jade, p�r ocasião da entrada do requerimento; /'

" RADIOTELEGRAFISTA - (Q.RT.TE)
c) . possuir licença competente da Circunscrição ou Deve saber escrever com desembaraço.

::;apitaniá a que estiver vinculado, quando não fôr reser- - Deve ter, nações de eletricidade positiva e negativa.
lista da F. A. B.;

,

Noções de diferença potencial. Corrente elétrica.
d) não houver, cometido ato que desabone sua con- Deve transmitir e receber- sinais "Morse" a uma ve-

luta, o que deverá ser comprovado mediante Fôlha Cor- locidade mínima de 20 palavras por minuto, em língua-
'iih:,,r3ssada por autotridade competente. gem clara, e 15' palavraspor minuto, em grupo de código.

2. Os candidatos residentes em qualquer parte do CONTROLADOR DE VôO' _,. (Q.AT.GV.)
í'erritór!o Nacional devem requerer incorporação ao pi- Deve saber escrever com desembaraço.
'€101" Geral do Pessoal da Aeronáutica, observando o �c- Deve ter boa expressão oral.

. ;Ul:l1e: Deve saber orientar aviões e veículos na área útil
a) Para os residentes no Distrito Federal: e nas vísinhancas de um aeródromo utilizando, na tôrres
---, da especialidade de escreventes (Q. EA. ES), fle- de contrôle, rádios, bandeiras, sinais luminosos e ou

/em dar entrada em seus requerimentos na Diretoria -do tros aparelhos adequados.
>ess.oal,' sito à Avenida Marechal Câmara n. 233, 3° an- . Deve saber informar as condições que são necessá-
lar. rias aos pilotos que se aproximem para o pouso ou se

- das .especíalídades de radiotelegrafísta de terra preparam para decolar, a fim de realizarem tais mano

As Bronquites (Asmáti- (Q.RT. TE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) o observa- bras com segurança.
101' netecrológico (Q.AT.MT.) devem dar entrada em Deve saber orientar os aviões no ar em condições
eus requerimentos na Diretoria de Rotas Aéreas, sita ü<'R para, sem risco de colisao com outras. aeronáves ou

I Avenida Presidente Agustin Justo (Calabouço). obstáculos, realizarem' as- manobras de aproximação,
b) Para os residentes fora do Distrito Federal: descidas ou subidas.
-os candidatos, qualquer que seja' a especialidade, Deve saber operar os comandos de sinalização e llu-

levem dar entrada em seus requerimentos nos Quartéis minacão do aeródromo, o quadro de pl:,ogressão e os ins
}cnerais de Zonas Aéreas, porém, aqueles que morarem trumentos destinados ao Contrôle

f

de Aproximação.
-m cidades onde não haja Quartel General, poderão Ia- Deve saber analisar, aprovar e modificar um plano
.ê-lo numa das unidades da F.A.B. mais proximas de sua de vôo. ,

_� com um medicamento enér,· 'esidências. Deve s�ber transmitir e receber sinais _ "Morse",

p�1.1 OJJ'
.

b ta o mal evi 3. Aos requerimentos devem ser anexados os se- com uma vc locídade mínima de 10 palavras por minuto,

�'$C- J I ����:u:o�;ic��ões gT�VeS� .uintes documentos: sem êrro, durante três períodos de dois minutos com in
a) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão tervalo de três minutos.

,
. } SATOSIN contendo ele- 'verbo ad verbun" do respectivo certificado de reservis- Deve conhecer' os procedimentos do Alerta de Ser-

\.
l/' ,II '" _./

mentos antisséticos e peito- a, cujo original deverá ser entregue após a incorporação, viço de Busca e' Salvamento, Regulamntos, Notícias Téc-

*
tais, é o remédio. indicado. 1uando da aprsentação por êsse motivo; nicas e Normas, do Serviço de Contrôle do Tráfego em

'- DUI1A1fTE TODO DIA Procure hojé o seu vidro de b): fôlha corrida passada por autoridade compe- vigor.
/ I"

'

"O� I/JI�FJOI:. " c3.i�',sT.OSIN na '-'b9_,:�"s",\'�,m.,',r"n,á. ente;
,

Deve' saber faze� leitura de Cartas Aeronáuticas e

" ;J "I1I<_L .

J
.,

. '.
'c) deêlaracâo do próprio punho, com firma reco- de Aproximação por Instrumentos, hem como a leitura'

-

l\'

8' i*
-ecída, de estado- civil, bem com,o se possui filhos,' .

de instrumentos indicados: ajuste de altímetro (QNH),

%.o:'.:'1í'"· :� �,.. � 't
_ /�:':;'��:�

.. ,

�êI-
": \�:.•.,:- �t��::7;:���fil::���c��:�!���;.�:r.�:� ������l:�:F:E;:;:::�;�:idadeQd:;:)'

,.. . '" c, --4. As p'rov�s""'ara a'�ele�-dos--carrdidaid; da-espe- I)eve saber escrever com desembaraço.
___..... • -1-_' ;" ,'.en e ·,se -ialldade do escrevente (Q.EÃ.ES.), serão realizadas en- Deve conhecer elementos ''de�meteorologia e estar

re 15 e 21 de março próximo vindouro, nos locais a se- familiarizado com instrumentos meteorológicos e seus

'em préviamente designado pelos Diretores de Estabéle- acessórios.
.imentos e Comandantes de Zona Aérea e Unidade i de Deve estar habilitado a realizar observações de su

Fôrça Aérea Brasileira, em que os candidatos tenham da- perfície, e aerológicas, bem como & codificar·e decodifi
do entrada em seus requerimentos.

'

car mensagens, de acôrdo com os códigos meteorológi-
5. Os candidatos da especialidade de escrevente (A. -cos internacionais.

�A.ES.) devem dar entrada em seus requerimentos até ESCREVENTE - (Q.EA.ES.)
) dia 7 de março próximo. 'Deve saber' escrever com desembaraço e correção.

6. Os detalhes relativos ao prazo de inscrição, d'ata Deve possuir noções dos serviços de escritório.
� local do exame de seleção, assim como, a remessa das Deve saber escrever á, máquina com cadência mí-
lrovas dos candidatos das especialidades de radiotele- úima ,de 20 palavras por minuto.

-f"afista de terra (Q.RT,TE), controlador de vôo (Q.AT. Deve ter bôa grafia.
'::V) e observador meteorqlógico (A.AT.MT.), são fi- Deve saber redigir cartas e documentos comuns.

,adas pela Diretoria de Rotq_s Aéreas. Deve saber f,azer a consetvação e a limpeza, das má-

• _ _ 7. Os candidatos aprovados no exame de seleção e 'quinas de escritório.
"

ParflClpaçao Ifue
satisfazerem as demais condições exigidas, sérão Maio.res informaçõeS' pederão ser obtidas na Secção

, , ncorporados a Fôrça Aérea Brasileira, como terceiros de Jnformações, do DestalCamento de Base Aérea de Flo-

t I t'·
..

1 . . .

1 d 3 rianópolis. '

.

Arthur Moritz e Sulami- ;ar�en os vo un, anos especlal,s, pe o prazo ll1lCIa_ e

t;1 Levy Moritz, participam (t.resl) danos, aPEos 01 qdue'Eem epol�at oPdortuAn�, se,ra� ma-
.

'.rlCU é\ os na sco a e specla IS as e er0nauhca, a
lOS parentês e pessoas ami- ,�im de ingréssarem nos quadros da 'ativa, independel'lte�
gas, o nascimento de seu fi- nente de concurso de admissão e sem prejuízo de s

lho Hélio, ocorríido dia 23 lencimentos e vantagens.
na Maternidade Dr. Carlos 8. Os tel;ceiros sargentos -voluntários especiais 'as-

;im incorporados' terão os mesmos vencimentos'e

Imobiliária e Agenciament 1) i

Canjo-I. A. C.
RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1,663
ESREITO - FLORIANO'POLIS

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

Schram 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e palho'ça. �

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

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa 'fereza Cris

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

c/ 28.000 Kl. rodado - Pneus novos - Máquina -perfei
til - c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa eu ter-

reno.
'

Preço -.120.000,00.
.i PEQUENA FAZENDA

'Vende-se uma, situada entre Serra�ia e Forquilha
no Município de São José; bem instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 Te

side�cial e 1 destinada á Instalação de Engenho de Fa
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para,12
reses; área j;i cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana-

'

na,
.

parte com' aipim e'mandióca, amedoim etc. Gado wa

cúm e cavalar '- 1 parelha de animais novos com uma

"ca�'roça; 1.4 rese�, sendo 5 vacas leiteiras, 5 �ovilha�, ,2
bois carreiros; 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebu.
(Preco de ocasião - Cr$ 150.000,00). :

o

ALUGÃM-SE:
' r

'. CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS coa:
)

> .

•

•

OU SEM R�fEIÇÕES' ;
- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,

de ônibus' de transporte coletivo, caminhões de carga,
carga em trânsito ou, armazenada etc.

" ATENÇÃO: .

\

V. S.- deseja comprar, vender ou

terrenos,
.

ponto para .casas comerciais,
ou seu móvel?

Queira 'dirigir-se ao Escritório da Imobiliária e

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

alugar:
.

casas,
armazéns, loja

-

Expresso Flori806poliS
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
C1Lritiba e São Pa.ulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

nua Conselheiro Mllfra, 135
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: __ CURITIBA
'

_1venida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

.

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

-o-

Foue: 9-3 L-96 """'"' Atende Rápido RIOMAR
.

End. TI�legr.: SANDRADE
(AÇ!ê11cias no Rio de Jall.eiro e em Belo Horizonte com

tráfego rnú,t'uo at2 São Paulo com a Empl'êsa de Trans
portes Minas Gerais SIA.)

18ANCOde
G�fbITO

POPULAR'I� AGRinOlA ,.
I I

rk0;0r�,16
""

f'LOR!ANOPOLIS - Slo,('ó.ià.rln�

Terrenos na Vila Florida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportur:idade especial para aquisição,. com grande
facilidade, de um e.splendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lúgar alto e saudável, e toda facilida<1e de condução.
Priviligiada localização,' nAS PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA
GENS.

Peça hoje mesmo infurmações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA (STJBRAL)

Lscritório: BdifícicJ Sã..J Jorge, Sala ti - Fone: 2-1-9-2,

Trate dasVias
. Res piratór.ia�
.as., Crônicas ou Agudas) e

is suas man ifeataçôés (tos-'
ses, rouqu idões:--resfi.iados
-atn.rros), assim como a"

�r.iP'es, são, moléstias que

atacam o apar-elho respi ra
tório e devem se r . tratadas

J

, pm, arrrrangem..e Bar.

Ótima fregueçia,bôa casa

no terreo do Salão G;rêmio
21 na Rua Blumenau

Itajaí,
Tratar no mesmo.

Motivo de doença com

Jrgencia. .
.

Preço: Cr$ 90.0UO,00.

Corrêa.

Fpolis" 23-2-54.

�.
O Cenh-� de Jrradiaçã(J I

Mental "Amor e L1,lZ" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às, 20,30 à rua
Conselheiro .Mafra, 33 - 2°

"andar. .

!
,

EN��A FRANC� I

Sargent s
Voluu.arios Especiais aa fôrça Aér.�a Brasileira

Esclarecimentos, aos interessados

Cas·a. CI Beira Mar
Vende-se aprasivel vivénda situada a Nua Bocaiuva,

•. 43, nesta Cidade. Mais inf.ormações, çom o Senhor
Alcibiades Dias" rua l\lvaro de Carvalho, n. 19.

,
.
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Co� o CeI. Oslega�o ,

'da Ordem Politica e :Social Florianópoli" Sábado, 6 de Março�i954.--
Levam-se a. �réaito do sr. 1 vor de sua� boa� intenções'j com o� .hábitos sociais du-,

co�onel 'I'rogílio Melo, .:r:>e- Mas, porisso mesmo que ma capital como a nossa, 10
legado da Ordem Politica I sempre lhe reconhecemo f> I cuja população, sem desdoí- '

e Social, algumas provídên- essas qualidades construti- ro algum, não oferece apôio
.

c��s d.ignas de 'louvor e ém I �as, merecedoras �e a,plau- �a tais atra�õ�s em co�tras
proveito da ressalva, dos "os dos que, como e o.nosso te com a vidinha ordeira e

bons costumes e do respeí- caso, não lhe apreciam as provinciana que tanto lhe' Do nosso vibrante cole- nicasse oficialmente que

te li tranqüilidade pública. atitudes at�avés das paixões convém... g'i', Barr-iga-Verde, de Ca,- revogava aquela desistên-

O Enérgico representante partidárias, é que estamos
uoinhas, transcrevemos' o cia, sem efeito retroativo.

Lb autoridade mantenedo- aqui, hoje, para manifestar O sr. coronel Trogíliô Me. seguinte: ,A despeito disso, o sr.

ra da segurança social, des- a nossa estranheza ante um 10 tem sido, a.. êsse respeito, "Logo no inicio de seu Prefeito pediu agora a aber.

de que não se lhe imputem fato que depõe, berrante- .ntransigente em outros se-
��ovêrno, ao ser aposentado turá de um ,crédito de qua

quaisquer responsabilída- mente, contra aquela elo- tores da vida noturna da ci- como Tabelião de Notas, o si c�m mil :'cruzeiros, para

dos em abusos e excessos ;riável linha dê conduta do dade que não s� afinem pe..
;1'. Prefeito Benedito Tere- receber os subsidios que ha

policiais que, à sua revelia, ativo Delegado da Ordem la moralidade pública. Co- z io 'de Carvalho �únior, em via 'recusado oficialmente.

r
i"ó' estão verificando no Es- Política e Social. Decepcio- mo explicar, portanto, a

()fício que dirigiu à Câmara S.S. vai receber grande

tado, tem inegàvelmente, nando-nos na simpatia com sua capitulação DOS organi Municipal comunicou que bolada, ou seja subsídfos,"

no balanço de suas atívida- que lhe acompanhamos a zadores do projetado cassi-' optava pelos proventos da desde o dia que assumiu o

c'c s, expressivo saldo a fa- ação, o sr. ceI. Trogílio M�- no, que será certame�te no- aposentadoria, o .qeu equí- governo. E de agora em

1�, segundo estamos infor- .0 centro de desgaste mo.
vale a dizer que desistia de diante passará a receber

mados, acaba de autorizar ral, tanto mais condenável
receber 11 subsidio. pela Pre-, proventos de aposentadoría,

<.I, abertura dum ,cassino quanto não se eximirá do feitura. subsidi" representação,

nesta capital, bem no cen- natural tributo i!� suas Se-
diárias e transportes para

Iro 'da cidade, alí no segun- duções a nossa juventude". Trata-se, como se vê, de viagens e- festanças - no

10 andar do prédio em qUE' l
Positivamente, o sr. cel. I uma desistência oficial, { interior ou na Capital do

lunci�na "o "Restaurante I'rogílio Melo cochilou, nes of�cializada '.que só pod�r�a Es�ado, carros oficiais, ga-

Fogumho . _,;e passo. Conviria que des deixar de vigorar a partír ; sohna, etc.

Trata-se, evidentemente, portasse para continuar bem
da data em que S.S. comu-. 'Viva Cal10inhas ! ! !"

Juma casa de di;'ersõés do

I
com a sua conciência e co�r:

�ênero dás que contrastaw' 'I estima pública... .

Prefeito renuncioO' .+.
Ias não�.�renunciDU !

TIM •• e

NOS OUTROS É BOM

Todos imaginaram que,

com quatro' dias de folga
(período mômesco) o rom-

Diretor do Sft N. E. s.

AVISO

COIDO êles
/'

mentem 1
O jornalzinho udenista de Almeida Iêz publicar no

Canoinhas, há dias, anun- Ban'igll Verde, de 28 de fe

ciou que o venerando e vereiro último, �1 seguinte

ho�rad(:} CeI.,�evero de Ai-I de�laração: _

meida, prestigioso procer Estou, onde sempre, es-

I do Partido Social Democrá-' tive.inas fileiras do PARTI

tico em Papanduva, havia DO SOCIAL DEMOCRÁ

aderido à União Democrá- TICO, e mais que nunca

tica Nacional. I'disposto a cooperar pela vi-

Pu�verizando .a mentira tória; nas urnas, do sempre

udenista, o CeI. Severo. de glorioso P.S.D.!"

Bravata não Resolve
o deputado Nelson Brasil, o mesmo que há pou-,

co tempo deu explicações muy sintéticas sôbre "uma
denúncia de avanço nas terras reservadas aos índios,
lá pelas suas bandas, deitou ontem entrevista no ór

gão palaciano, a respeito de uma outra grave de
núncia da Tribuna do Povo, do Rio do Sul. .... ; ...

Como é público, em Ituporanga, onde o entrevis
tado -tem seu reduto eleitoral" os seus adversários
do P. S. D., do P.S.P., do P.T.B. e do P.D.C., unidos
em memorável convenção, lançaram a candidatura vi
toriosa do sr, Virgílio Scheller, do P.S.P., ao cargo
de Perfeito Municipal, nas próximas eleições de
maio.

'

E'ssa bomba está deixando o deputado udenista
cada vez mais indócil.' Os movimentes para torpe
dearem a coligação não se fizeram esperar. O pri
meiro surgiu do dr. Vânio Oliveira, da U.D.N." por
intermédio do seu irmão, presidente da Assembléia,
e do P.S,P." segundo alguns acreditam. O segundo
foi denunciado pela Tribuna do Povo, de Rio' do Sul;
quiseram subornar o candidato Scheller, oferecendo
lhe trezentos mil cruzeiros para renunciar à candi-
datura. \

A entrevista do deputado Nelson Brasil trata
desta última denúncia. Bastaria, de comece lem

brar que S.S. não foi diretamente acusado da' {mora.
Iidade. Se, apesar disso, achou de bom alvitre de-:

fender-se, é evidente que não tinha a consciência em

paz !'
,

S.s. nas suas palavras exterioriza o estado men

tal em que se acha: atira uma série de insult�s aos

adversários e de agressões, ao candidato coligado,
numa atitude de, fariseu impenitente. Nada' disso era

necessário! S.s. se fêz surdo e mudo aos têrmos da
denúucia e" com isso, fugiu do caminho que devia
'tomar. O jornal denunciante assim conclui a sua de-
núncia:

'

"Só não 'declinamos os nomes dos que se

prestaram a intermediários, dessa proposta
imunda. porque não costumamos 'dar caráter

,

pessoal às questões e fatos aqui tratados. En
tretanto, o material está à disposição dos inte
ressados e se trata de gente muito conhecida".
A êsse tom objetivo e cortante, o deputado Nel-

S?,:, Brasi� se e�quiva, falando de inexperiência po
Iítica do jornal ísta. ! ! ! Se s.s, é um dos interessa
dos nó. caso - como a s,!a entrevista prova - o cer

to sena pedir a exibição pública do material que
lhe puseram à disposição. Para que insultos e desa
foros, se poderia usar meios mais convincentes?
Bravata Iliio resolve! Aceite a luva!

'
,

A discussão começou no café e foi acabar a 50
quilômetros de distância.

O representante da U.D.N. elogiava, sem reser

vas, o espí�'i�o de iniciativa do sr. Bayer Filho, ilus
tre -Secretário da Fazenda. Para exemplo, citava a

p��ntação de abacaxis de Timbé, no município de
'I'ijucas, "

Em três anos, o progressista agricultor vendera
cêr�a de 800.000 frutos, dos melhores que têm apa
recido no mercado. O pessedista punha restricões

a?s métodos usados e -argumentava com o passado,
dIzendo, que quem tem iniciativa; tanto se revela

\ no governo como na oposição!
E a altercação esquentou, à medida que os prós

e os contras se interpolavam.
Lá pel�s tantas, Q udenista chamou o pessedís

ta de caluniador. Este revidou com um desafio:
- "O meu caminhão, está ali. na porta. Vamos

. nele até o Timbé. Compramos lá mil abacaxís, Quem
perder paga as despesas da viagem e perde' a mer-

cadoria-!"
,

O udenista vàcilou, mas _aceitou a oferta da
aposta para o dia seguinte. O pessedista, entretan-
to, deu o cheque-mate: '

'

- "Não, senhor! Amanhã não aceito, que vai
haver marmelausen. Você está é com medo! O meu

desafio é pm já. Sair' daqui e tocar direto".
•

E foram. Chegaram, compraram os mil abaca
XlS e pagaram. O pessedista, pronto para retornar

perguntou ao capataz:
'

- Tudo pronto? Não falta nada'?
- Tu.do pronto! Não falta' nada! -Quando qui-

serem mais, apareçam. Tamo às órde!
- E a nota?
- Que nota?
- A nota da venda! '

...:... Aqui não tem disso! Nunca teve!
O pobre d? udenista pagou os mil cruzeiros dos

abacaxís e mais os trezentos da viagem. :-
"* *.I

I
*

Enquanto isso, ali no gabinete da Sec�etaria da

�azenda, o titular, julgando autos de infração me
tta as canetas nos sonegadores de impostos '.

"

..

_

.

,
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