
penho do dr. Jones como

pregador do evangelho e
"

•

.

Continuará Subind
.

.

-',

,

Previsto novo aumento .no p,reço· do cllé para este .. aoo
, � ,

•
r

Programa do Partido
Social Democratico

: WASHINGTON 6 (U Café manifestou hoje que I seu alto consumo ser de 1,23 dolar por 'libra I
sil". Referiu-se às geadas e IX. SISTEMA DE'VIAÇÃO

_, ,." c

", ' '" PLANO NACIONAL DE VIAÇAOP..) - O sr. Horacio Cintra I'OS preços desse produto au-
I

O senador Frear, repu- ate o fim do ano. O sr. Cm- frizou que o boicot do pro- 1'"'/9. M t
- .

'do
. -

d II " _J , ,,_
anu ençao e peno ica revisao o pano na-

Leite, presidente do Depar- mentarâo ainda mais devi- blicano por Declaware, dis- tra Leite acentuou:
.

Nao

I duto terá repercussao eco- cional de viação, visando coordenar e desenvolver as di-
tamento Pa�americano do I do a escassez do grão e.o

I
se que' o aumento poderá I acumulamos café no Bra- nômica muito grave". ferentes modalidades de vias de transporte, 'de modo

---_'_'--- ._- - que se ampliem as possibilidades de.Intercâmbio inter-

I·��""I
no e externo, fundamentais para a segurança e o pro-

O• • D'., , gresso econômico do país.
msr. 8ntllo Ia· TRANSPORTES FERROVIÁRIOS

'rio' d. S. Catarina ,180. �elhorame��o das redes nac�onais de viação

I férrea, mediante revisao dos traçados inadequados, re-
.: �

Ano XL' nova�ão _e refôrço a� via permanente, ampliação e mo-

I dernizaçâo do material rodante de tração" eletrificacão
progressiva das estradas, reaparelhamento das ofici�as

IN. 11.841, de reparação e :aci�nalizaç�o dos serviços de tr�fego.
I>(

, 181. Interlígação das diversas redes ferroviárias do
_" ����������� país.

182. Preferência dos servicos de melhoramentos
de interligação aos de extensão das redes, salvo os casos

C E R I M' O' N IA· Maoutenção d O de Imperativos da economia ou defesa nacional. '
,

- I. UII-II-O ., .183. Padronização geral _das especificações ferro-
, fi ,�����as, pelo menos com relação às linhas-troncos nacio-

d·o 15· aO I·'versarl·o' ,da, corra aça-o' do . Papa o w::::�!�� 6E���=:wer f�eXi���da:;�:�:Zss����O�:!'ad�d;�Stt:I�S: 1�r�1����ç���ld�
,

" " ordenou a manutenção de mercado, assim como as necessidades peculiares de ca-

. I auxilio americano à Dina- d� região, ev.itando-se as diferenças que possam preju-
CIDADE DO , VATIC�- nas, nao poderá assistir à, no. N,ão se deu comunica-

F' Itáli N
dicar determinadas zonas em benefício de outras.

d
' , .

h d f" 1 h' ôb marca, rança a la, 0-" 185' C'
-

d Il f '

NO, 6 (U.P.) - A, 12, o cernnorua em sua omena- o o iciai, ore, so re o es-
I, _

�

. riaçao e conse nos erroviários, com finali-
A

. ,-

1 d d 'd d roega e Grã-Bretanha, em- dade econômica principalment t d . f'
-

corrente, haverá m i s s a Gem. ssistírào a e a car- ta o e sau e o papa, mas " ;" ',. A' e para es u o e rxaçao

I d
'

h' R f t d V ti
bora esses palses tenham oe tarifas, deles devendo participar representantes damaior na capela Sixtina pa- eais que se ac am em 0- em on es o a icano se .

dú tri d .

1 ' '

, .'.
'" I. . ( ! exportado certos produtos m us 1'13, a agncu tura e do comércio.ra comemorar o 15° anÍ'V21'- 'I' ma, arcebispos, bispos, pre- diz que continuam as" me-,.' A. .' " TRANSPORTES RODOVIÁRIOS _

,

, , d d 1" III t d d d 1 t da importância estratégica. 1-86 Desenvolvi Isário da coroação do, 'papa sidcntes e_ or ens re 19lO- roras, no a_ as es e a -

''''
. esenvo vimento do sistema de transportes

d' I
,. I di I

para atrás da cortma de rodoviários d .

dPio XlI. O jornal "L'Osser- S�IS e o corpo rp omàtico a- ,guns las. .

. ."

'

',' que
. �v.e ser conjuga o com o sistema de'

lit d
.

t d V ti I feno. transportes ferr-oviários '

crec 1 ac o jun 'o o a ica- i (/ N'
- ,

.

,

1 .n.VEGAÇAO MARrTIMA. FLUVIAL E LAGUSTRE

O E d d S d
187. .Desenvolvimento da marinha mercante nacío-

Sta ,O.. e ' a uJl>, ' e' nal, de modo que atenda àscxígêncías, sobretudo de na-

�ureza comercial, da navegação transatlântica e de ca-
jlotagem.' ,

'

do,- sr,. G_elu'll·o'
.

V,arg,a's vial �8f�cu�t�:�nvolvimênto da navegação' interiol:' flu-

.

189
......Manu.tenção de um sistema de portos nacío

RIO, 6 (V,A.) - O pr€- ,:m consequência das gran- naval para um pequeno re- .iais, com capacidade e serviçõs que atendam às necessí-
" , ,c1ades da navegaçãn,

'

-idente da República, s'e- 1 .les caminhadas.que alí deu pouso.

" NAVEGAÇÃO AÉREAlundo anunciam fontes ofi- ,Igravaram-se as dores. I 190. Desenvolvimento das rotas aéreas internas e

E
...

� ciais, acha-se bem melhor Retornando para Petrópo- Em consequência, surgi- internacionais.sfà Despachendo �m la distensão que sofreu no Iis segunda-feira última, de-: ram melhoras que se ac€n-I ,191.- Intensificação da construção de campos de,
Pe'ro'polts �endão do joelho. Começou pois de assistir a abertura tuaram bastante no dia de pouso e aeroportos e melhoramento dos existentes, de-

I . . -'. I, ,. . I vendo uns e outros ser dotados dos serviço
.

di ,

RIO 6 (V A ) P S'l
'.

d' t d D'
,J s2nÍlr essa dlstensao cios festejOs da Festa da ontem. Seu medIco aSSlS- veis a' segu d" ,_

'� S 111 lspensa-
. .

- or se los 1 velra, Ire 01' a 1·
..•

'
"

J
- rança a navegaçao.

" ."11Co11lt'aI'
. -

dO'
- A' FHmdo do pnmell:O passe lO uva, 'em Caxias do Sul, on- tente nao traz nenhuma CONCORR�NCIA DOS SISTEM �S_ adoent�do, o mi- 'llsao e rgamzaçao e s·

,

'

, .

I
.

"

. . _, -
'

A
• .'

h,

nl's'I'O ,1'ntel'l'no do Traba- ,'I" A •

SOo d'· 1
-

S- ,
'lue reallzou en'l. Petropolls. .le fo,1 contra mdlcaça,o me- preocupaçao sobre o estado

" ,193., Gar,anba de Igualdade de tratame,nto ,a' todos, �l.,tencla ln Ica, em ao,
/I' '. d' ... .

' d'\ 'd d G '1" 'os sistem d t t
.

"

1110', a- COl1se' lho me'di'co', na-o ,p I
J " fvJ.alS tal" e, quarrdo ele SlH1 !:ca,.o sr."Q�tllllÇ) Val'g:as � e sau.e o sr. etu 10 Var-

,
' as, e ranspor es, assegurando-s�-lhes idênticas'lU o -? - '. -- -,' , ,',

'b'nd d d 'f
- -,c •

visita, à 'Volta Redóndã, e proveitou 0 per-íodo., d� ,Çar, grtS, <iú�'" r;imciQu desde 'pOSSl 1
,

a es
.

e en reQ,tarem a coticoriêil.cia.tem comparecido ao Minis- , I - ,,',
,

"
' CODIGO DE TRANSPORTES'

tério, despachando' o expe- 111
• -

-

d IrO O
'

M·': · t' 'd T"" b 'I'\: ante-?ntem os despachos 194. Estabelecimento' de 'uma 'legislação que
.

dimte do mesJ?o em Petró- n el�oes eu UOVO lOIS ro, o ra a DO normalmente.
- ,p�ifique as exigências relativas ao estabelecimento Sll'à:'

puEs, onde tem residência do' se",s moso's I RIO, 6 (V.A.) - "O'sr. iornal diz que "vale regis- v�a� d� t:'�?spor�e, sulPrjma as r,es�rições estaduais e mu-
li li

, ; Q • r ' .
'.

,

.' : .
mClpals a lvre clrc� açao de velculos e estabeleça os têr-particular.

E "I
"

Ab.lon de Souza Neves, "lar, amda, que e'pIEclsO a mos de uma convemente coorde -

t d'íao OI D . '. .
. A.

\ "
- naçao en re os 1 erentes

se:::q�:n::u!s:�r:::ã�s :�� ';: i���;��:�:a� !���:�l e �� ��:: �:r::.r�:l�::1C�a:;� AprDxila-se
Sistemas de,�laçao'COMUNICÁÇÕE;

,

,

guilltes diretores do" Minis� CAIRO, 6 (U.P.) - O PT-B, será �ol11eado, dentro ,linda não decidido a acei

d PL b
. .195. Sistematização e coorden�ção, ampliação e me-

tério: M�rio Maia, do SEPT Conselho da Revolução te-, de poucos dias, para exer- tal' o Ministério". O , a18 DO Ihona �os serviços de correio, telégrafo, rádio e telefone,
d d d

'

-

f
-

d n11'n1'st'r'o OUTROS O á I
no senhdo de tornar caçla vez mais seguras e rápidas asora no Rio Grande do Sul; ria eci i o que serao rea-

"
ceI' as unçoes e CANDIDATOS O sr. t, o comunicações em todo o território nacional.

Antônio de Paula Filho, di-llizadas cle'ições, dentro, de do' Trabalh.o" - anuncia RIO, 6 (V.A.) - Alén

M
INDÚSTRIAS REFERENTES A VIAÇÃO .

retor da Comissão Técnica seis meses, e que o govêr- hoje o vespertino "Ultima do sr. Abilon Souza Naves' 8naab"ira 196. Implantação no país das indústrias de consb·iI-
de Orientação Sindical, no no parlamentar assumll'a Hora", dizendo-se informa- vice-presidente em ex'ercí ção de tôda a aparelhagem de transportes e comunica-

, Paraná', Nilton Silva, dire- 011tão o poder, cem lugár e do em-fonte estreitamente cio do Diretório Nacional R.IO, 6 (V.A.) _ Tele-
ões.

• /
-

• FORMAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADOtOl' do Departamento' Na- <'ln substituição do Conse-,lligada ao Catete. Depois de cio PTB e presidente dt �rama de Salvador informa 197. Organização do ensino adequado, de categoriacicnal de Segu_ros Privados lho, informa-se esta tarde,
I
8stampar traços hiagráficos" (PASE, aparcceíu comI 'Jile a convite da secçao profissional e universitária, para a formação (f aperfeicoa-

e Capitalização, e Luís Car- de boa f9nte. .lo' político pal"élnáense, o tmnbém pteten�lcntes à su laiana do Partido Liberta. mento de técnicos, das diferentes modalidades, em tr�ns-"'-

cessão do sr. João Goulart dor, que será reestruturada port�s e comunicações.

DI·scurso Insultante'
na pasta ao Tn,balho os sr:,; com a 'entrada de elemen- Baseado nos p�tu��o��:����er permanente aci-

,

"

- AHur de. Souza Pires, pre los influentes, o sr. Otávio ma enunciados, const�tutivos do seu programa o Partido
,.,;'.1ente do SESC, o médic( Mangabeira assumirá a li- Social Democrático organizará as suas plataf�rmas para

l,)tacilio Hul0ert, ex-presi derança de uma' grande as �ampanhas eleitorais em que se empenhar, e estabele-

CARACAS, 6 (U. P.)' _ ::-<ue se ol>õe a qualquer de- ,,9,,18 e 1951". Dulles deplo- cif'�lte. do IP.j\SE,' e o pr� campa,nna cívica visando é'
cera os rumos e planos da sua ação em face dos prob[e-

'1

pt'IO tltlll"l' '1 '<lJ'1110 SI' lI,] d d' I
mas de govêrno cuja solução se propuser. ,

O t· dE' d I
-

t f' d f

'ál
� ",\� I' errota os e ementos liga

1, I se�retarl°D lle, stado, c araçao, nes a

�on"er�ntCla,
''iU o �so a

cOl�'berencl go Faria.
,h ,

"os 'ao sr Getu'li'o Vargas Stanley Jones homen'aue' d
'

v o III � os e1' u es, em e- contra o comunlsmo ln 'er- "lra eslorço"s que uscam ,,-,

a Iclara,ção, criticou a Guate- ,lacional. E também ac;;s- difamar os outros Estados
mala "pelo- ata€J.ue insultan- centou que "o seu

governal'
\mericànos" e ,predisse que I'

(SNA) - Dr. E. Stanley I que a India seja melhor co-,
te feito contra QS Estados considera invalidas as 'de- a conferencia fará uma de-

D 'EMA'GOG IA!
Jones, conhecido missioná- nhecida". Referiu-s� €spe-

Unidos". Disse êle que '''o clar�ções anteriores, pelas lm'ação, contra o comunis-
,

rio e evangelista foi home- cialmente ao primeiro livro
rnÍllistro dQ Exterior da quals seu governo votou em :0. I nageado em um jantar Em dõ dr. Jones, "O Cristo da
Guatemala deixou claro

?
, "

I I Nova Iorque, por ocasião de Estrada Indiana"; de que."A Na ção não, e s tá Disposta '

.. �� dia 24 d: janeiro_, alí nas Campi?as, seu septuagésimo aniversá- foram vendidos mais de um
,,' fOI InICIada a pavlmentaçao, a pàraleleplpe- I rio. milhão de exemplares, e que

a 'permitir �ovos no1pes" dos, doa estradoa Flor.ianópolis-Santo Ama,ro. Essa foi uma das 12 reu- foi traduzido em vinte lín-
6 P d h 40 d d b Ih d [,iões simultâneas realizadas guas.HIO, 6 (V.A.) - O sr .• t-arei uma advertência ao assa os, oJe, las e tra a o, cerca e

de costa à costa nos Ésta- , _

Ernani Satiro, vice-lideI' em �(:vêrno, visando a preser- 80 metros estão pavimentados. Como'esses 80 /

, dos Unidos, em reconheci- ORISO
'

TUNIS, 6 (U. P.) - Es- exerçício da UDN, está a- vação das instituições". "A metros são apenas de Um lado,'para completá- mento ao" destacado desem-
DA CIDADE.. ·

te protetorado francês ao nunciando o importante dis- Nação - o povo, o Congres:... l_Qs faltam outros 80 metros. Quer isso dizer
norte da Africa instalou ho- curso <;Lue deverá proferir �o, as classes armadas - .

t
- f'" I' d IhA d .' - - . que se a paVlmen,açao osse eva a pare aje um novo governo. 'a - 2cgunda-felra, quando - da :lao estao dlspostos .a per- t

., .'
ministração, encabeçada pe- -reabertura da' Câmara. I nitir novos gO,lpes".

enamos pr�nt�s 40. metros e� 40, dIas. Um
lo primeiro ministro Salah O orador fará ampla aná- metro por dIa e, pOIS, o rendImento daquele
J,Tzali, incluiu 5 franceses e lise dos últimos aconteci- fi N"o camdndn- da �serviço. Para o sr. lrineu Bornhausen .termi-U 'J dos, falando n,a r::eferlda re-g turi.isinos. Os men'lbros mentos políticos, detendo-se

Z M'I't' L
nar seu desastrado govêrno faltam apenas 694,

franceses do governo são p'..'incipalmcnte nas substi-, Ona I I a r � S - dias. Assim sendo a pavimentação da estrada
chainados "diretores de De- tuições nos Ministérios do' te o general I d' ""1 d'

.'
d 1956 '

I
'

pal'tamento", mas têm ca- Trabalho e da Guerra.' I _

. ,,'

no la:: e JaneIro e , tera a cançado a

d "S' d' , 'OdIIIO' Denys I
extensao de 734 metros!!! Como- a estrada to-legoria e ministros. Qua- era Ul1.1 lscurso ener-

), d d \ -.
'

tI'O dêles dirigirão a impor- gico de oposição - disse o
I

RIO,6 (U.P.) _ O gene- '�" escon!_ando �s penmetros urbanos da Ca
tantes pastas cla Fazenda sr�Ernani 8at11'o, Voi] fa'lar ral Odilio Denys acaba de pItal, de Sao Jose e da Palhoça, aeva ter seus
E';UC:i('íO, Obras Púb.licas em termos· çnérgicos, den-;. ser nom:eado pelo presid�n- ,15 m.il metros, ficarão faltando
e �OlTei()s 'Co Telegbfos, O 11'0 da l\nha OPosicionista,: te da Repu?lica comandan- 14.266 rnetro�.
qÜlí110 servirá cor�lO chefel traçada ,pel,,3 c,onven,ção

na- ,te ela, Zona Militar I,este, Diante disso.
ele! Seel'daej3dn,' "'onal do ,meu, p'Vtido. E aqui E'ediada,

'" ,

DIRETOR IRuben. de
IArruda Ramo.

IERENTE I
Dominlo. F. j
d., Aquino� !

Edição de hoje - 8 páginas " Florianópolis, Domingo, 7 de Março de 1954.
----------------------------- ----- ------�-------------------------------------------------------

,�1...

O Santo Padre,

vatore Romano" anunciou,
hoje, que será celebrada a,

missa pelo cardeal �ene-IIdetto Aloisi Masella, que
foi o primeiro sagrado pelo I

,

Pontífice entre os q�]e se II'acham atualmente em Ro-

Ima.

que se 1

acha enfêrmo há seis 'sema-
;

Tem DOVO:, gover
DO' a 'Tunisia

como escritor.

Arth.ur Lall, cônsul geral
da �ndi:l nos. Estados Uni-

)\ ,

união; disse que se a Amé
rica do Norte enviasse
"mais "pessoas como o dr.
Jones" à India, muito auxi
liariam a desenvolver as re-

Então, amigo Tótó,
,

comp passou o carna

val?
Mal! Muito 1�1al}
Aquela orp:amenta

doS :postes est·
'".,_.:

" �"'.:,!" .. ':' ,é' ,; •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDR. GUERREIRO

M. E'. D I C o 5·. "

'

" -, I.", A, D V o G A.D o S o E S T A D o Chefe do Serviço de Oúyidos - Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis

.

FREDO DRA \ltLADYSLAVA" . ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com osmais modernosMARIO DE LARl\lO I DR. AL .'- , .

Dlt, JO�É MEDEI- I Redação e Oficinas, à ruz Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO :
CHEREM \V. MUSSI

_ ROS: VIEIRA .Censefhelro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO - ; e - ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLfNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL' DE
Dl> ANTÕNIO DIB 1 Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS'A.' inflarriações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS.

I

".
,

- Santa Catarina - RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do HOSPitáll' MUSSI - Gerente: DOMINGOS F, DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

COnAçÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E'U muitos
RI:t'l'S - INTESTINOS Doenças nervosas e men- ! CIRUHGIA-CLtNICA

, e Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais: GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS • Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CON'TABILIDADE ra, Ltd-a..
'

e inflamações dos Ouvidos)
.

Consultório - Rua Tira- Rua T'í.radentes n. 9. c ia l izado das DOENCAS DE AiJVOGADO: Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consulta!' das 15 às ,19 SE1\"HOIU\"S, com m�det'1Jos Dr. Estêvam Fregapaní - flo andar. REFRATOR (Moderno Aparelho 'p-ara RECEITA de
HORARIO: horas., I métodos de diagnósticos e

I
Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 Rio de <,

(OCULOS)Das D às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento, CONTABIL<STA: Janeiro. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de ,

'

'horas lHes.: Rua Santos Saraiva, ;

SULPOSCOPIA -

HISTE-I Acácio Garibaldi S. Thiago Reprejor Ltda. lesões dos" Olhos)Tel.: Con s. ,---'- 3.4!5 -:- r:-es. GJ,:-;: Estreito, IRO -; SALPINGOGRAFIA I :'\S.S,�II1.tO�, fisca:�,��o geral,. Rua Felire de Uliveira, n.
, INFRA VERMELHO

.

- 2.276 -_ Ftor ianópc lis. I ncr, � 6245. ,

I� ME.rABO�ISMO BASAL.. E�flclO _:�AS�__

o_a���I .!l - 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
-------- -- I - Radloteraplap or ondas I -

O LAr
'I'e l.: 32-!"l87i? - São Paulo! "

Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASTOS; DIt. MARIO WEN-
I curtas-Eletrocoagulação

- DR. MARI u- ASSIN�T�RAS I Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
• PIRES I DHAUSEN 'Raios Ultra Yíoleta e Infra

" RINDO Na Capital Belo Horizonte _

- 'l\'lÉDICO - CLÍNICA MÉDICA DE !vermelho., . . 1 e �no ,,',
Cr$ 170,00 \ Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365 .

, . . : ADULTOS E CRIANÇAS I Consultório : Icua Trajano, _ .-em,.stle Cr$ 9il,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde�?m prat.lca no H?Sllllal I
.

Consultório _ .. Rua João n.,l, 10 andar - Edifício do DR- CLAUDIO No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSaorpr�nc�s�o �:��JSd: na I; Pinto, 10 - Tel. M. 7139. i Montepio. BORGES IC-\HO
'

rcJI'$ 20�,�� N
..

M t 'e I
zsan a a 3.

. Consultas: Das 4 às 6 ho-' Ho.rário : Das 9 às 12 ho-
ADVOGADOS Semf.�ti'e. .'$ 11,

I aVIo' 8 or « ar Hoeocke)''''JaneIrO, Iras - DI' MUSSI. .,

1 R An úuc íos mediante con- _ 'ICLíNICA GERAL DE raso ,_ " . . I Foro em gera, ecursos
.:tADULTOS E CRIANÇAS I llesidência: Rua Esteves Das b as 18 horas - Dra.

,perante o Supremo 'I'ribun a! tli� o
.. " r., '. P'(- "... " Júnior, 45. Te!. 2.812. j MU�SI. I Federal p Tribunal Federal s. OI 19'1Jla,�" me�mo n. I

Consult�oIlO. s= Getullo" I Itesidênc ia : Avenida Trom- .

.,' uuhlicados, nuo seruo d evol-Vareas 2 - BIGUAÇÚ. . i de Recui sos,
id .

<'0 , 'or.nos OUVIDOS .owsky 84 . "J VI L,Horário ; Secundas e Quin- , ,
- -

('-
,.

I
ESCRIToI!IOS

'd'
- -

,. _"
I N \RIZ E GARGANTA

--

'1
.

'r Edif í
• ..... uecno nao se respontas-feiras, das 8,30 às 111'

f'
.

I _F crrar.opo IS -

.' I ICIO
sahilizn pelos conceitos emi-horas.

�

DR. NEW'rON ,Sao ;orge, r_�.la Trajano, 12
inM n os 1l1'tigo:> ass iuadosResidência - Lux Hotel, DR. JÚLIO DOIN D'AvILA 1-

1 andar - sala 1.
��)•••()_,_,._.

'10 T I 2021 "

,CIRU·RGI1\. GERAL t
: Rio de Janeiro --: Edifíc�o l .....armacías .

- apt.: � e.: .

I VIEIRA
.

d S h Borba Gato, Avenrda Anto- 1--- -

Doenças e en oras -
.

C'I 21)7 I 1008 d PI
-DR WALMOR ZO Proctologia _ Eletricidade: 1110 aIOS - sa a .

e antão-"M'VR .. "GADCIA

-

ESPECIALlS.TA'EM DOEiN_-. .M.édica· . I DR-.-CLARNO-G�'".'
,.q.. . . -". ÇAS DOS OLHOS, OUVI Consu ltório : Rua· VItor I

' 7 Domingo - F'armácia
. D�plomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA IM" I 28 T t'f -

. GALLETTI Esperança - Rua Conse-i .

1 d M di d I' I'
. erre es n. - e e one. INaciona e e lcma. a Ex-Assistente na Po IC nuca

1)307 I _ ADVOGADO _

Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na
o)

C· ltas: Das 15 h 'Rua Vitor Meireiles, 60.. d d
� onsu as. orasEx-interno por concurso a Caixa

-

de Aposenta orla e
em diante.

_

FONE": 2.468.Maternldade-Escola Pensões da Leopoldina Ral-
Residência:. Rtla Vidal _ Plortanópolís _(Serviço do Prof. Octávio [ lway e no Hospital São João

.

) 'tamo:; - Telefone 3,422.Rodrigues LIma Batista da Lagoa.
__

..---..... ...__ ..�Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na- 'DR. SAMUELCirurgia do, Hospital cional de Saúde
(. A. P. E. T. C. do Rio de Consultas diàriamente das FONSECA

Janeiro 10 às 12 horas. CIRURGIÃO' DENTISTA
Médicc do Hospital de 3as. e õas, feiras de 15 às ";onsultório e Residência:'

Caridade às 18 horas.
_

Rua Fernando'Machado, 5.
nOENçAS DE SENHORAS �Atendé no Hospital de X' Clínicf Ge'fal _,[_ 'Cirurgia
- PARTOS-OPERAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas. Buc�1 Dentadura; __: Pontes
r.ons: Rua João Pinto n. 16, Consultó·rio: Rua· Vito,r VIóveis e fixas.

das 16,.00 às 18,nO Meireles, esquina com Sal- Rhio X e Infra-vermelho.
horas. danha Marinho. HORÁRIO: De segunda a

Pela manhã atende ResidênéÍa: Travessa :exta-feira das 10 às 12 ho-
diàriamente no-Hás- Urussanga 2. - cas, e das 14 às 18 horas.
pital de Caridade. -,\pt. 102. Das 8,30 -ªs 12 horas aos

Residência: ,ábados.
'Rua: General BÚtencourt DR. VIDAL DR. DIB - ,CREREMCLíNICA DE CRIANÇASn. 101.

F 1 ADVOGADO
Tel'efone'. 2.692, CONSULTóRIO -. e i-

Causas cíveis, comerciais,
- pe Schmidt, 38. - �

DR. ARMANDO VA- I .

CONSULTAS - Das 4 criríünais' é trabalhistas.

LÉRIO. DE ASSIS I
qS 6 horas.' 'C"Onsultas populares

� I C" Rua,Nun@s Machado, 17
- MÉDICO -

I IJESIDJ:.iNC A - mpun
nos Servk�s de Clínica ln- : Mira, 25. (esq. '1;'iradenfes) - sobra-
Cantil da Assistência M.uni- I

FONE _ 3.165. I do
- salã 3.

cipal e Hospital de Caridade ,I
-

.__�.:;;.,____;,_

CLlNICA MÉDICA DE I
CRIANÇAS E ADULTOS

.

DR- ANTÔNIO MO-
'- Alergia -

ÃConsultório: Rua Nunes NIZ DE ARAG O

Mac,�hado, 7 - Consultas das

I'h CIRURGIA TREUMATO-15 as 18 oras.

'. Residência: Rllll Marpch::tl i LOGIA

Guilherme, 5 -'-- Fone' 3733. Ortopedia
Consultório: João Pinto,

------------ -.--. - L8.
Das'15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva' -135.
Fone: - 2.714.

2 Florianópolis, Domingo, 7 de Março de 1954.
------_---,---_._----_._---.------------_._--------

ProfissionalIndicador

lheiro Mafra.

13 Sábado (tarde)
Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt,

14 Domingo - Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sc:.h

Info,maçõeSI nádt.- ,

_ I 20,Sa?ado, (tarde)·
. ufels· Farmácia Moderna - Eua

João Pinto.

o leitctr encontrará.. Del- 2� Domingo - Farmácia
ta coluna, informaçõt's que Modernà�. Rua João Pin
Ilecessít�, diAriamente e de I to.
imecljlito: I 27 Sábado (tarde)

.

Farmácia Santo Antônio -

JORN�IS Telefonf-
Rua João Pinto.O Estado 3.022

A Gazeta 2.656 28 Domingo - Farmácia
Diário da Tarde 3.57$1 Santo Antônio - Rua João
Diário da ManhA, .. 2.463 Pinto.
A Verdade 2.01(1

O
. I

t
•'.

2.68".
"

serVIço no urno sel'-!i .Imprensa Oficial " -

HOSPITAIS 'efetuado pelas farmácias
Do= Caridade:

(Provedor) ...•.. ,

(Portaria) .

Nerêu Ramea .

Militar .. � ..

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Correa ... !.] 21

,CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros

Serviço Luz (Recla·
, mações) .

Policia (Sala Comla-

Moderna, Santo Antônio e

2.314
2.036
�.831
3.157

,Noturna, situadas às ruas

IJoão Pinto e Trajano.

IA presente tabela não po
derá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Df':-3.15�

partamento.

. Iscola primaria
s.3131 Adventista
2.404 I CJrsos: Primário e Aã-
2.038

Matrículas Abertas

sário) '

.

I;lolícia (Gab. Df:le-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.700
I Cfuzeir,) do Sul 2.500
Pilna;,- ' 3.553
\ '\ ri Ir 2.325
Lóid" .\éreü _....... 2.402
I{ea) ,..... 2.3'3'8

'l.500

(021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.�lH
l.371
".e:;9

o MELHOR JURO -

missão.

2._694 Rua Visconde de Ouro
. Preto, 75.

DR I. LCBATO
FILHO

üllenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS,
COP1A :COS PULMÕES

Cirurgia do Torax
Formado pela Facúldade AgeAnc.·aNac ;o'nal de Medicina, Tisio-

.

:ogista e Tisiocirurgião do
I

Hospit.al Nerêu Ramos

d'::;uJ'so ue especializaçãe pela
, .

_
e.

,

.

�� 1'I1J1",,�s. N. 'l'. Ex-inter'1o e E:x-as-
;)V I�

;:;�'nt�i!�1�::��U�.:::ãO:; Publicidade
I. �< _Cuns: Felipe Schmidt, 38 I �� .... ,........

- Fone 3801.
.

Atende em hOlra marf'ada. Caixa Postal. 4;i

I PllfF&lcRÕ SEM 1(j(/1I1.
J 30 }-'lorianópolis '

•

Res: Rua São orge;
..{

Fone 2395. I Santa Catarina I
.. ...

. -:::::,

.

a c I T E

I" .. t,·,.I.
(flui _ .

f!�:-:TI(EITO

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

·6·%EM CORTEZIA

E EFICIENCIA �candil1avas
HOT-elS
Lux' .

\-1aR't'r.ttc, .•
'
•• , ..•.

Metropol .

La Portá .

r, ('iQJ!J(' • , •••••••••.

,
.

DE,eSllOS 'OPUURES
. , ...

BANCO. AGRICOL.A
. '-�"

. �UA IRAJANO� .16.

nORIAN6pOLlS' '. •

. '-

o ESTADO
---------- -

CLíNfcA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do .:_

,

RAP1DEZ ---. L:)r:fF'ORTO - SEGURANÇA"
Tjagc'1s entre FLORlANOfOLIS e RIO DE JANEIRO

'Escalas intermediárias em Itajaí; Santos, São Se
oastíão, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
nos apenas para movimento de passageiros.

As e-scalas eni S. Sebastuio, Ilha Bela, Ubatuba não
]Jl'éj'lldicc.rão o horário de �hegada 11.0 RIO (Ida) e

1 • SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:
,

IDA VOLTA

.Fpolis Itajaí' Rio Santos

7/3
18/3
29/3

12/3 .13/3
24/3
4/4

16/3 23/3
3/427/3

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

Para mais informações dirijam-se à
fi:MPR:mSA NAqIONAL DE ;.J'AVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua: Deodoro - Caixa Postl'll n. 92 - Telefone: 2.::!12

Curso São Vicente de' Paula.
Curso primário - Equiparado aos g-i·upos escol:1-

res -"Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -

- abertura das aulas: 4 de março - iníCi� da matricu·,
la: 10' de fevereiro, das 9 às 11 - Rua:, Visconde d�
Ouro Preto. 123.
------�----------�,--�---------------

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFOl<TAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

R-APIOO {(SlJL-B·,BASILBIRO»-
Florianópolis - Haja. - Joinville - Curitjba

-
.. -..:�-�.. ' �!\. ........_

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Negncios de Ocasião

./

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

,

.

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

Duas casas de alvenaría 'e uma de madeira
(construcão recp.l1 te), si tuadas

.

ii rua ('el. Pedro De-
l�loro - 'Estreito; ,

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

Estreito, em prestações suaves é sem juros;
Dois lotes situados na AveQida �rompowsky,

medindo. cada um, 13 x 50.
'

Uma vila de alvenaría na rua Arací Vltz Ca1l9doj .

Uma Casa de ,alvenada na rua Fernando Machado:
Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

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

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

.

I
medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

Vende-se
CASALavando com Sabão

.

\iirgem -Esp��ial.id�de
da �Cla. WITZEL INDU8TIIIAL-JuIDvllle. (m.arc� �8gls-trada)

.-eco '

-

a.:se tempp e dloheJro
, -::�'�>'��7 r�,�--'- �_._�L.�.:.>;_.;�.!. :'��"._.'.:;,._- ";,��:�t,,?-'�;--'0�-"'--

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

Alvim, 7 das 14 às 15 hora:s-,�
------ ,

CASA I\USCELANIA distrj·"
buidoí:a 'dos Rádios RoC.A.·
Vitor. Valvulas e Discos •

nua C:onselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA' SOCIEDADE

SER M-Ã E
. OCTAVIO ESPÍRITO SANTO

Faz gôstó ver a Mãe, a Mamãesinha amiga,
Em seu labor constante! Alégre e dedicada,
Antes do Sól nascer, não há ninguém que diga.
Já está de pé, na lide, em plena madrugada!

. \ -

Do menêsinho cuida, e canta uma cantiga
Tão linda e tão querida, e em tom que tanto' agrada,
Que êle sorrí no berço; e ela, a sorrir, mitiga

,
De seu amôr a sêde. E prossegue, encantada.

3
- ......._-

I2ITZ
Crianças maiore s de;; _

,anos poderão entrar. 1I···!
....)l"�··\'I!!IIí..Q·:&- ,

As 2 - 4 - 6 1/2 horas :"!!l�..ii.�..:tiI..-..Arturo dª Córdova -

I
' � ·

\
�

Iracema Dilian As 2 horas

'PARAISO ROUBADO

I
O MISTERIO DA TORR1<;

As' 7 1/2 horas Preços: Cr$ 3,50 - 2,00.
'l'lío programa:' O Esporte Censura: Livre - crian-

na Tela. I ças maiores de 5 an�s po

Preços: Cr$ 7,60 - 3,5,). derão ,entrar.

Imp. até 14 anos.
'

, As 5 horas
PARAISO ROUBADO

- Snrà, Viúva, Carlota

Sohn;
i - Sta. Nair Macowíski;
I - ,Sta. Maria das Dores
,

Monteiro;
- Sta, Vanda Miroski;
.:.:_ Sta. Vera Garofalís daço de pão, tomam ônibus

Fialho, filha do dr. Henri- e trens, e lá vão- amontoa-,
I Ih dos e silenciosos,' homens e

I
'

que de Abreu Fia o; T'

I� _ Menino Carlos Henri- mulheres, São os que mais Preceito do Dia '

I -

G d filh d se esforçam na luta, impla-
que evaer, 1 o o sr. . I

I Emmanuel Gevaerd, alto I cável pela sobrevivência.
BOM, DE QUALQUEE

i

I
f

. ,.

d W t C Somente quem se levan-
MAN·EIRAuncionario a e ern o. I .:

T 1 h ta cedo pode calcular o
As 8 horase egrap .

I . _ .

I' I que
a população de uma'

O leite é um dos melho- 1) - JESSE JAMES
cidade consome também de . ,. I 'FAZEM ANOS -

_ , . _ . I
res alimentos, Alem diss.i, I Technicolor,

AMANHA- : pao para o espírito. Sao PI- d
.

, po e/ servir para o preparo Tyrone Power - Henry

I
lhas e pilhas de jornais que d'

_ .

b 1 Fenda
, • ,

€ paes, mmgaus, ti 03,
chegam as bancas onde ja

- Sta. Wanda Albani, sorvetes e refrescos, au- 2) - ANEL DA TRAIÇAO
,

' ,os espera Õ J'ornaleiro -

I filha do nosso saudoso con-
A

.

' mentando-lhes o valor nu-
I terrâr L' Alb '1 este grande-madr.ugador - trítívo. ' 3)erraneo sr. UIZ am,

I f
' ,.

d S tari que depois irá distribuí-los A' 1e uncionarro a ecre arra ,1?roVetté sempre o ,ei-
1 I teri J tl Ed

de porta em porta para que l'i co n erior e us Iça, u- " te na sua a tmentação,
S 'd

"
, todos saibam o que se pas-

caçao e au e; ,
" quer simples, qt�er co-.',

-Sta. 'Marly Ana, filha
sa por êste mundo,' de lu-

d I
como componente . os ,:

,:io dr. Lauro Forte Busta-
tas.

mais variados aliar.en-
SILVIA - (APLA).nante, ilustre diretor da tos. - SNES.

Fazenda �Modelo "Assis I

'

-I
Brasil"; -

- 'I Experlme'nle boje
- Sta. Neíde-Sílva; SALADA DE CAMARÃO
- Sr. João Júlio de Olí-

'

As ] O horas"
'- "Matinada"

Jornais, Sho'rlis; Desenhos
Preços: Cr$ 3,50 - 2,00.
Censura: 41�e.

'

�r�::_ j

Logo, os que lutam ver

dadeiramente pelo seu pe-

O espôso a louva sempre, e ajuda a qualquer hora.
Ela ao marido alegra ... É um lar onde há ventura!
Mulher melhor não vejot. é boa 'e a Deus adóra.

Jamais ví coisa igual!. .. Ser Mãe, que tudo atura,
É transformar a Terra em Céu e, mesmo agóra,
Ser todo o bem do mundo - a mais santa criatura!

- 0-

ANIVERSÁRIOS:
MANUEL FIUZA LIMA

Nos meios' comer-.

ciais de FIorlabópolís,
o Snr. Manuel Fiuza

',Lima, ocupa um lu

gar de grande desta

que.

Moço entusiasta e

trabalhador soube le
var avante todos' os'

empreendimentos
que se dedicou..
A Transportes Aé

reos Catarinense da

qual foi um dos prm

cipais fundadores e-o

picados junção dágua, môscas etc, Mário Glazrdva - Zdnek A ? h
.

• s _ oras

_ í
% xícara de aipo picado são as causas .mais comuns Stepanek I) ANEL DA TRAIÇÃO

BACHAREL PAULO DI- 1/2 xícara de pimentões dessa contaminação. A fer- No programa - Cínelân- 2) FLASH GORDON
BE�NARDI PIRES, verdes, picados vura destrói os micróbios dia Jornal - nacional.

, 13). O RASTRO DO, TER-
C d ti '-C it 1 d

:3 colheres-das de sopa que se encontram no leite. Preços: Cr$ 6,20 - 3,5u I !l0R.orn es mo a api a a ,

d b 1 '. d
"

.

e' ce o a pica a ,Só beba leite que tenhl, Rirogosamente proibido, A')
.

JESSE JAl\!fE-'SRepública, 'onde vai prestar ,,<j ln

112 xícara de maionese, sido fervido. � Sl\!,E::;!. té 18
- '

.xames vestibulares e ih-
� -.- u_,['....

e a_nos. Preços: Cr$ 6,29 - 3,50.
muito bem temperada '

greflsar na Faculdade Na- ,

S' E' N "C
.Imp. até 10 anos.

4 colheres das de sopa de
.

Acional de Medicina, seguiu sucô de limão'
'. As 8 horas

snte-ontem, pelo avião da .'. ,

-

,

, Ir ,PONTO 'FINAL

I
Cruzeiro do Sul, o [ovem

1 ca�e!� �e alface ou xí-
'. ..'. ,.

' ....
' ,

.. 2) , MATAR OU MORRER
. corea

I d d béli
. 'f' l'h"; Paulo' Di-Bernardi Pires,-

2 d
"

'd- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM Preços: c-s 6,20 - 3,50,
,OI' e uma e Iss�ma o a

II que �em de terminar' com' .ovos
-

uro�,- "COZi os,
'

CÕ:MERCIÁL"'" --------..:..;;.... -
�

Rigorosamente' proibidode relevantes serviços pres- . I partidos "em fatias ' \S E N A C'
�

!
'

r

, ,r,eal _ aproveitamento os ,-
'
..,..

\ até 18 anos.
tados ao Brasil e ao Exer-' , 'Rabanetes, cortados co- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA

seus estudos 'em o nosso 'I' fIA CATARINA
-, mo uma 01' •

acreditatdo
-

Ginasio Cata- MATRíCULA AOS CURSOS - De 4 a 14 de Ma'r-
ço.

'

�ORÁ:RIO - Das 18 às 19 horas.
INFORMAÇÕES' Séde dã Escola - Rua Tira-
dentes, 17.

a

Charles Starrett
FLASH GORDON

9/10 Episódios
4) - RASTRO DO

TERROR
-

1/2 Episódios
Preços: 'Cr$ 6,20--,- '3,5J
Imp. até 10 anos. '

No programav-s- Cine

veira; ,

- Sr. Roberto Alves;
•

-- Sta. Iná Souza,

camarões,
INGREDIENTES

de1 xícara

- \

Banco Agrícola do qual é dinâmico Presidente, atestam'
a sua competência e capacidade de trabalho.

Cavalheiresco ao extremo e possuidor do previlé
gio de transformar em amigos todos quanto tem o pra
zer, de consigo privar, vastíssimo é seu círculo de ami

zades, razão .porque a data .de & do corrente, quando
vê transcorrer ssu natalício será ensejo para manifes

tações de apreço por parte de seus amigos.jas quais nos

I cit,o,
.

o distinto aniversa

rlante, pelas elevadas qua
rinense.

lidades que lhe ornam.o MANEIRA 'DE FAZER
O estimado e talentoso '

cara ter, tem sabido con.. Iconterrâneoe será na Cppi-'
"

quistar lug'1r de relevo, 1. Misture juntos os' ca-

rião só entre os seus colé-
tal F1ederal, representante

marões, o aipo, o pirr.então,
,2."a::::,,- como no mundo civil; do ma�asine "Vale do !ta:

b 1'", d
. .

O T
a ce o a, a maionesa e o

�t:zões pelas qyais muitas Ja! , e
A

os JornaIs
. en::" suco de limão.

_ po e Folha Popular. E' maIS _ .

.:erao � homenagens que. . ,2.' Arrume numa traves-
_ , , _

, um catarmenese que, la fo-
,o venturoso lar do nosso u�slllalarao o transcurso

. .. , sa bonita e grande, a alfa-
,

t d t-
.

'f'
,

'd ra, mUlto cont1'lbUlra para I I
particular amigo sr. Do- ,e ao SIgl1l 'Icabva ata.

. _

-

! ce (ou xícórea). Ponha a'
,

- .

-

-

O. a, dlVulgacao das nossas '

mingos Fernandes de A- O ESTAD prazeroso, _.', 1
-

I salada de camarão com.I

" , r ' , . '

,. _ causas e dos nossos va ores. '. \
.

quino, gereate deste Jor-
I ,"PI ese�ta felicItaçoes, ex-

. I maIonese no centro. EnfeI-
'" .�. ,

'

f '1'
Ao Paulo, os nossos vo- I '

,
'

naI. e de sua exma. esposa ..
,C-,n�Ivas a exma.· aml Ia.

. 'te-a com os ovos duros e
-

.

I
los de felIz sucesso nos seus

'

(�. Lourdes Cardoso "de '
., 't d h

,os rabanetes. Sirva em se-:
,

' éS U os e na onrosa In-

aquino engalanou-se festi-· JQRN. ALMIRO C. - 'bA '-
.

-.lh f' guida.,
, I'" cum enCIa que ,e OI con-

'lamente, no dia de hoje, . ANDRADA 'd' I' 1
..,_----

.

N I d
A

t t
ha a pe os nossos co egas

p.'
· #w

•

'I EMPpara as condignas comemo- a (ata e on em, rans- .

.

t
. " DEGO

, rações do aniversário na:- ccrreu o, aniversário nata-
de Imprensa.

. a'r IC'lpaçaO ".,'
. ",'

' n·'. .

ta'licio de- �eu filho Fernan- iicio do noss� presado con-

f
MANOEL GONCALVES 'VVA HELENA FERNAN-I P{eCl�a�se de um (�lnpregado, maIor, qUltes com o

/

,',':'rrl'>ne'o" e, cole',ga-de-im,; B-.lh·e'e da I
'

I
-

saVIço IllllItar, para trl:lbalhar como vendedor pracista
do Fernandes, - " e

,

,.., I em umH organização de vend�s em geral. ./
J Pelo transcurso de tão p'cnsa sr. Almiro CaldeiraIs' ,SENHORA DES DA SILVA Cartas de ptóp:c'o punho para o seguinte 'endereço:
grata efeméride' o galante cl.ç Andrada, alto 'funci�ná- emana Par'Úcipam aos parentes

,

-"", I EMPREG:) �-;J Caixa ,P?sta� n. 7, da_ndo ref�re�cias, _�r-
,:miversariante reunirá, na rio do :Q,epartamento, (le M Pr- D R U G A -D"A

te.
pessoas de suas relações . Participa o noivado de I

denado d'::SEJ<lOU e Dl,tras mformaçoes posslvels. ,

residência de seus dignos Geografia e Est-'!tistica. o contrato de casamento de seu filho GUMERCINDO

gmitores, o seu vasto cir-
-

O distinto aniversarian- 'Existe um aspecto da ci- �lIfa filha JANETE· com o com -

a senhorita' Jarrete PROCURA-SÉ.........

,c)llo de amiguinh�s para 't�, vem- sendo fullcion�rio I dad.et ,desc:.mhecido
1
p�ra

I
sr. Gumercirido Fernandes Gonçalves.

, A R R,U � A D E I
�

R 4-
uma festinhá intima, du-' zeloso e eurripr.idor' de seus Iln,UI os, quoase exc �SIVO da Si,lva.'.

1 d para pequena família. 'Ordenado Cr$ 300,00.
lante ,a qual' serao seryi- de�eres, além de �ui�� re_I'd0s que- �eIxam o ea ar a!... Fpolis" 3-3-954. Londrina, 3-,3-954. Exige-se referências.
das lautas ·mesas de finos laclOna�<) nos �e1OS mte- cama pala o trabalho, e I Janete e Gumercindo Rua Nerêu Ramos, n. 21.

doces e guaraná�. , lcctuais desta -Cidade. onde: para quem :;t vida > começa I apresentam-se noivos

'O �,STADO abraçarido o goza de mer�cido destaque
I antes que apareça o soL..

P t..
-

'

inteligente aniversariante foi alvo' dé> jm;t�s hom,ena- A cidade dorme, e na fu- ',ar 1clpa�ão,
b

.

gens -por pàrte de quantos maça das ,chaminés que se Y
.

em como aos seus, gem-
mistura às nuvens apare., I

JOSÉ LUPÉRCIO LOPES MAFRA E SENHORA Vende�se compelta com Iyréndizagem. Industria lu-
tores, deseja muitas feli�i- ,c admitam e prezam·' suas

. '.'
'"

t"
I Participam aos seus parentes e 'pessoas de suas re- capacidade -

para 120 dzs., crosíssima.
dades.' p.Je�adas qualidades, cem, os prunem:�s ves Ig10S

i lasões, o nascimento d esua filha, que na pia batismal I diárias, por 30.000,00. Fa-./ Tratar á rua' Conselheiro
O ES'!.'ADO, embóra tar- de.. vlda. . . reeeberá o nome de Angela Maria. '"

-

lrica_ção manual. Facil a- Mafra, 46 - Fpõlis.
'

associamos.

MENINO FERNANDO
FERNANDES

Preços: Cr$ 7,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

As 2 horas
SERENATA AS NUVENS

Tino Rossi

SIMÃO O CAOLHO

Mesquitinha
Preços., Cr$ 7,60 - 3,50.
Censura: Livre - crian

ças maiores de 5 anos, po
derão entrar.

As 7/2 horas
PARAISO ROUBADO

'Preços: Cr$ 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

_'

CASA
Aluga-se tuna de alvena

ria sitá à rua 14 de Julho
11 595, no, j:,ôrto madtimo
de Estreito, com um� sala
de visita, ::::Dla de jantar,
varanda, , ampla cosiriha,
óois Iquartos -e um quarto_
pÓ.ra- empregada no sótão,
�anitária completa com chu�

veiro, águ� e luz COl'!l abun-
dâncía.
A tratar no mesmo local.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

de, apresenta felicitações.
CAP. DR. THOPASIO ,

�

BARONI PAZEM A,NOS, ,HOJE:

Transcorr�, ,na data de I :..,._ Sr. Alváro Aciúli de

amanhii, o aniversário. de Vas�oncelos, funcionário

mais uma natividade do público fe'deral e,/elemento I
nosso presado patrício Ca- destac�do nos meios espor-

'" -

pitão. V�terinário Dr. Th�;. �ivos da capital;
,

f
Id:!sio 13a�'on�, i,l4_st:r:�' 0#-. � Sr. Márcio Leite; I ",,'=__""

Cal do 'Exército, servindo -' Sr: Renato Mací1aclo; ,.presentemente no 14°: Ba-' c1el'nento de destaque nos

talhão de CacadOl;es, .,
i:neios desta Ca-I

,Oficia� bl�iÍh��teJ possu_i-. 91��1; 'J
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Florianópolis, Domingo, 7 de. Março de -1954. o ETADO
a&.

.
- � /

IjOJ�E, Ji3l\I ASSUNÇÃO O PRIMEIRO ENÇONTRO DOS DOIS PAISES PELAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS DA
.

.

" -. COPA DO MUNDO'- INCERTAS AS PRE�ENCAS DE VELUDO E JULINHO - -.
.

. �

Bí'asil �. �aragua,i serãol d: Copa d� ��ndo. Amb�s dAeh.oje é de grande impor- seguinte.s pel�jas c�m OSl ricano de Lima quando per
os pr�ta�omstas d� matc�11 vem ��� VlÍon�s exp�,ess:- tancla. para al�bos. _Ven_- p�ragualos e os a�dmos t:-I demos para os paraguaios
de hoje em Assunção, o prr- vas sobre o Chile, os gua- cendo, o Brasil estara ca- rao por local o Maracanã. a grande chance de con-

rneí..o entre ambos nas eli-I ranis" por 4�a O e 4' a 2 e os pacitado a ir à Suiça diSP�-1 Que' não se repitam os êr-I quistar o título, é o que to-

minatórias sul-americanas brasileiros Por 2xO. O jogo I ttar as finais, pois as' duas l'OS clamorosos do sul:ame- dos esperam.
'.

.

.

'
,

Para o iogo de hoje é

a,
dro, ao que se divulga, Ze

presença de julinho e Ve-
zé Moreira o fará horas an

tes do encontro, como acon
ludo, ambos contundidos.

teceu no prélio contra o

Quanto à formação do qua- Chile..

,.

O E,E?P·O rt i vo
...................................�..'O..�����O'..�..�..�..�����O'..�..KH..�..

"

I

CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO
Quinta-feira, em São. lho, paulista, com 1'10"4/101

tilos, homens -- Turma ca

�aulll, tev� iriicio· o Cam-I 100 metros, nado livre, .rioca, formada por Joã:o

1€Onato Brasil�iro de Na- homens - Paulo Catunda, Gonçalves, Lúcio Leão, Ade

ação, com a disputa de vá-I paulista, �om 1'8/10- (novo � mar·Grijó Filho (catarinen-I'ias provas entre os cinco recorrle) do campeonato', s'<:') e Aram Bogossaiam,
;:stados concorrentes, veri- Brasileiro. 1,;(Jl:l 4'44"5/10 (novo reco�-l Informes chegados do Olaria, quinta-feira, CiOmo

Cidade do �éxico, G (U'I OS tEllt�s do q�adro v�ncê- 'icando-se n� cômputo �eral l(JO l1!etros, nado de cos-
I
de do Campeonato Brasi- Rio revelam CIl-Ie o c�ntro?, preparativos para a longa

P.) _ A partIda de futeboll dor foram assmalados na "lue· os paulIstas aSS�llmraIp. tas, para moças - Isa de, leiro).' I avante da seleção capicha- excursão que o gremlO

disputada' quinta-feira ,en- ."0guint'e orden\': AlvinhO.' ;1 dianteira, com 117 pontos t.';l��ida; c�.rioca. com .... , . Reves��nento 4x100, nado
I
ba, R�fa:!, àutor dJ� goal "bariri" empreenderá pela��'

L'e o Vasco da Gama do :\OS 16 minutos. do pril11ei. nntra 96'ibs'/cariocas. 'c. '1'18 1/10. livre, moças - Turma pau'- 'que ehmmou a sele.cao .. ca- Europa.
Eis os '{,enc�dores das 800 111f'tros, nado livre" lista formada por lngeborg l·ta�'inen.se. nesta Capital, no ; Segundo se IlOticia, Ra-

.
'

'do m'irii:el�o. d�:':r: I hQmen� � Sílvio �elly dos· Roers, Sílvia Bitan, Maria: ú�timo, certame
.

nacional, fael teve ótimo desempe

.Sant,3f;i'car1,8,�fl, coml0�25:\. lv:ayer
.

e Ledn'"Carvalho, I cOl:stituiu-se na a:r�ção ida nho, sendo logo contratado

9.,4 es,;:: tremo lE vado ª, eIelto.",pelo, flelo Olarià.
".'. ·,;:.,.�.·'·�',·::->v .� .

•

OUTRO DOMINGO EM BRANCAS
NUVENS

Em pleno verão, quando. preparar-se para os jogos
não há certame oficial, acon oficiais. O Atlético, ao que
tece o que estamos -vendo: soubemos, havia solícitatdo

domingos seguidos .sem ver à F.C.F. o estádio da ru.,

'0 esporte' mais popular do Bocaiuva para um amistoso

mundo inteiro: o foot-ball, com o Avaí, hoje, à tarde,
Se não nos falha a memó- mas as demarches não che-
lia o último domingo fufe..

bolístico que apreciamos foi
por ocasião da partida en

tre catarinenses � capicha
ki;' pelo �ertame nacional.
As demais pelejas nas quais

{aram a. bom termo e, as

sim, teremos que passar

mais um "domingo em brail'
-o", Mas, nada de aborre
cimentos, srs. afícionar' s,

que hoje, o Brasil vai ajusIoi protagonista o Avaí, o

único que tem estado em
tal' uma velha conta c�m

Ios 'paraguaios. POl'tan.to,stlvidade, foram realizadas
à .l10ite, .em dias úteis ..Mas �te�ção, muita atenção, ao

I

pir�ee' q�oe o alvi�a�l re- co IÚ e'ri t á ri � radiofônico;
solveu parar com os amis- transmitido de Assunção

_

toses, visto que o Campeo- sôbre o desfecho do gran
nato da cidade não tardará de encontro eliminatórió da

c o "onze'" orfentado por "7ona sul-americana da Co

Osní Gonçalves necessita pa do Mundo.

Noticias ffivers81
Fleitas Solich, o técnico mais uma vez se dirigirá à

da seleção paraguaia ven-
I
Federação Venezuelana.. so,. .

cedera do sul-americano de; licitantdo que adie mais ....

Lima e que no ano passa- uma vez o Campeonato Sul-

do levou ao Flamego o tí- Americano, que está .mar
tulo máximo do futebol ca- cado para o dia 21 do cor

rioca, acaba de assinar' no- rente.

/'
vo e vantajoso contrato de

I Isso, naturalmente com a !'

dois anos com o rubro-ne- finalidade de faciletar o

gro, recebendo menãàlmen- preparo de sua seleção que,

te 30 mil cruzeiros e um' em caso contrário, teria gue
prêmio excepcionaL caso o I viajar no dia 18.

.

Flamengo conquiste nova- Rio, 6 (V.A.) - O Pal

mente o Campeonato carío-] meiras convidou. o Botafo

ca. / go para um encontro notur-'

Bruxelas, 6 (U. P.) - A no noperíodo de 6 a 10 do

Rio, 6 (V.A.) - o_ Con-

equipe de futebol da Por- corrente, no" Pacaembú, Of

tuguesa de Desportos, de alvi-negros, segundo apura-
.

. /

São Paulo, jogará, amanhã, nos, sõmente poderão se

contra o Sporting Club de exibir na Paulicéia no dia

Charleroi, na cidade de 1Ó.
·Chàrleroi. ' !

.Será ,essa a segunda par- �elho Nacional de Despor
tida dos brasileiros na Bél- los autorizou ao São Cris

gica. Na primeira, realiza- tóvão realizar longa .tempo
da em Li�ge, empataram de cada - de 2 meses e 15 dias'

- pelos gramados da Eu

l'opa. Os alvos visitarão

Alemanha, França, Itáli�
Bélgica, Suiça, Suécia, Es·

panha, Portugal, Noruega,

zero a zero çom o Tilleur

Club.

Depois do jogo em Char

leroi, os jogadores visitan-
.

tes seguirão para a Espa
nh.�, onde jogarão, em.\.14
do corrente, co�tri:í 'o 'Club
Desportivo da Corunha.

. Rio, 6 (V.A.) - A-CBD

Dinamarca, Iugoslávic. e

Holanda, dev,endo embar-
cal'· na primeira quin:liena
de, abril .

VENCE NOVAMENTE O:VASCO NO
.

MÉXICO

Homenagem ào�esportista UR U BUS E RYA ND o
'.

Anta'nie Sa.l:y,m
I - ZÉ DO MENGO

'r' - Os jogadores do Mengo �uiseram desaca�ar �
técnico/ protest�ndo c?n.tra o horário de folga durante
,o carnaval. Solich eXIgIU desculpas. E esteve de ma

lias, prontas para 11' embora. Mas os rapazes voltaram'

I
atrás, E ganharam mais duas horas de recreio. Dom,

Fr;ita: Solich é. a�sim. E por isso é que o Paraguai, um
pais tao pequenmmho, tem um tambor-tão grande ....

\
- D-o-u-t-o-r M-i-l-to-n, o sr. leu êsse caso, não

leu?, O Solich é da disciplina, do respeito, do. cumpri
\11Enb dos deveres. Com êle não tem manifesto' dos jo-

. aaâoree ...

.
.

1
�

- O Mengo não tem jogadOl: escalado no combina
do brasileiro para o jogo de hoje. Apesar disso nenhum
clube brasileiro terá concorrido tanto para a vitória das

I cores c_?mo o �€ngo, �e' nós ganharmos h�je. Não foi
o WJengo que tirou Solích do Paraguai? .

_:: Em ,Joinvile, o ilustre esportista dr. João Colin

I fez .um carnaval granfíno para o Caxias. Uni caminhão
l chéinho de confeti e serpentina foi gasto nas ruas. O
I América, p1'i7no pobre, não quis ficar de banda. E fez

I'·::_mbém
o seu desfile. Veio a pé para a rua, num' cor

Jão .de ·�Ljos, _atirando conf�ti _feito de jornal velho. A
mama 00 tostao cont1'a o milhiio estã pegando ....

:l
,

- Seu Pereira e eu hoje estamos de pleno acôrdo:
,vamos torcer desesperadamente pelo Brasil, Brasil,
I Brasil! ! !

,-
OUTRA VEZ NA EUROPA O BANGU

Rio, 6. (V.A.)' - Há al-1 partir do Rio no dia 27 do'
gUl� tempo processavam-se corrente, de modo a. estar
os entendímenttos entre os

'

em Viena no dia 31� ,�

dirigentes do Bangú e de I .

A temporada compreen
clubes europ�us, para uma

I'
'de jogos na. Áustria, Bélgi

temporada do clube dos, ca, Alemanha, Dinamarca,
proletários '" Eur�pa. . I Espanha, Itália.. e França,
Ontem, o industrlal

SIl-lllum
total de 15 partidas.

veíra Filho, patrono do Ban '

gú, concordou com o 1'0-· Os preparativos para es-
I .

te iro, tendo o vlce-presi- sa excursão foram iniciados
·dente Carlos Nascimento,

I
ontem, devendo ser ultima

falado pelo telefone inter- dos, com jogos amistosos em

nacional com Paris, fechan-
'

Ilhéus e em Belém, onde o

do o negocio da excursão.
I
Bangú deverá atuar de 14 a

Podemos adiantar' que o' 21, sob � patrocíni�, d� club

quadro alvi-rubro deverá do Roemo.
.

pois flagrantes colhidos na residência do sr.

Antônio Salum, por ocasião da homenagem
que a Sociedade"Amigos do Avaí" prestou ao

seu grande batalhador em regosijo pelo resta

beleeirnento do benquisto esportista que tan

tos e tão bons serviços tem prestado ao futebol
de nossa terra. Vemos ao alto Antônio Salum
entre diretores, associados, jogadores e simpa
,tiZ'ántes do Avaí, tendo à sua esquerda o sr.

.

Ivo NorOlÍha, presidente da .Sociedade "Ami
gos do Av,aí" e à direita o velho e incansável
incentivador avaiano, sr. Walter Lange, sem
pre presente a todos as iniciativas do querido
grêmio alvi-azuL Em baixo o homeriageado.
em anímada palestra cOln a crônica esportiva,
vendo-se os' diretores do "Diário da'Manhã'�
"O Invicto" e "O Estad-o'.', . respectivamente
jornalistas Hamilton Alves, Francisco José
Pereira e José Nazareno Cbelho e Pedro Paulo

. Machado

TATÚ ESTÁ PRESO AO PAULA RAMÔS
� situação do arqueiro Bocaiuva para a disputa do

l'aiú é das mais crítiêas no 'Campeonato da Cidade.

.

futebol da cidade, pois, co- O crack, ou compra seu

aio se. sabe, está preso ao próprio 'passe ou terá que
! Paula Ramos' por um c;i1- esperar que um clube in-
). .

trato de dOIS anos. ter'essado no seu concurso

Há mais ou menos seis (Í faça, à não ser que queira
.mos, o excelente. goal-kee- eumprir o contrato, retor

l�er firmou um contrato c,om nandfo, assim, ao plantel
o ch,1be paulaino, deixandó paúlaino que desd� a sua
.. .;., , ,)

oe cump�I-Io. e rumando
I �aida ,vem necessitando de

para o RIO onde perrnane- bons goleiros.
. ceu pelo espaço de quatro Como vemos, a situação
anos. Heg1'essancÍo, no ano de Tatú não é das melhú-

. \

/

passado, foi emprestado ao res.

CooI'rafado prlo O'laria
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dade com a capitulação as-

sinada na vespera,' Miguel A data de hoje recorda-

Gilberton, comandante da nos que: "-

Fortaleza de Porto Calvo - em 1808, o Príncipe-
fez entrega das chaves; regente D. João VI), segui-
- em 1650, na primeira do das demais pesgoas da

armada mandada ao Bra- Família Real, afugentadas
sil pela Companhia Geral de Portugual pelas tropas
de Comercio,' chegou a Ba- de Junot,' do Exército de

hia, nomeado Capítão-ge- Napoleão, .desembarcaram

neral e-Governador do Es- no Ri€>' de Janeiro;
tado do Brasil, João Rodri- - em 1844, faleceu na

José Ramos Junior

1
zeas e colinas; á esquerda gues de Vasconcelos e Sou- antiga Desterro, hoje Flo-

numa reverberação que as
I
za: rianópolis, o Brigadeiro

Cai o crespusculo e l:!s, ondas de luz tornam azul, - em 1724, na Bahia, (oi Soares Coimbra;

sombras da noite avançam a serra do mar estende-se fundada a Academia Bra- ....:_·em 1847, ficou estabe

pouco a pouco sobre a ter-
;
qual c�l'tina interceptando silica dos 'Esquecidos" 'a lecida, com 150 alemães, a

ra.
" ,I a visão' de horizontes mais p.rimeira so.ciedade liter.á,., C�lô�ia da Pied�ade, onde

fostado a sacad,a da En- amplos. I na que floresceu no Brasil; existira a Armação do mes_�Iermaria, alongo, �s Olhos! A meus pés�espraia:se o
i

,

-em 1738, � fil�o e su-',�o. nome "" �ntigo 'muni

sobre a cidade, Súbito um mar de uma cor argêntea cessor de Fernao Dias' Paes cipio de Sao Miguel;

clarão dissipa as trévas e, I estreitas faixas esverdea-' Leme, Capitão-mor das en-I - em 18�0, na'

então'londe antes �r� escuridão �
I das, são as correntes do, tradas e clescobríl�entos, r:>esterro, hoje F�orianó_!>o

lu� tudo domina, � bem a! can�l. I da� esmeral,das, Garcia Ro- '�IS, começou a �lrcular _o
minha frente, do,:nman�o �a I Ainda á minha direita

I
drigues Pais, faleceu; ,

.
! J��nal "Novo .Ins", ,Ol�gao'

d� panorama, a obra cicló- 'ergue-se com suas, torres
I -_em 1739.' seg�ndo RI� I

filiado ao partido "cristão";

p.ca, sonho longemente a-' altaneiras a vestuta Cate-I Branco,
o Brigadeiro Jose - em J866, no Hospital

calentado de ,um moço que, : dral �e Florianópolis com
I
da Silva, Pa�s tomou posse I de. Co�rientes ,fa�eceu o

.querendo dotar sua terra sua pintura de um róseo, como prrmeiro Governador' Brigadeiro Antonio Joa

natal com algo que a dís- j esmaecido pondo tons bi-I da Capitania de Santa Ca-' quim de Melo comandente

tinguisse dentre as outras
I
zarros á brancura des edi- tarina, depois de separada' geral da Artilharia do E

cidades dos pais, ao mesmo I ficios circundantes, da' de Sã� Paulo. Antes xércíto Brasileiro; nas-era

tempo que legava seu na-I A minha frente um tan- já havia governado e pela
I
em São Paulo;

,

me á posteridade, lutando to obliquo á esquerda des- revolução de 5 de Agôsto,. -;-' em Ü�69, no Rio de

'com tôda a sorte de sacrí- !taca-se a costa baixa e aíe- de 1838 voltou ao posto. Jllneiro, faleceu o Almiran-, ---_,---,--- -

, f�cios e �ndo, inclus�ve, vi-, nósa que estende-se desde
I
por determinação do, Go- te. Joaquim José, Ignácio, V" ,d. I .EOgliSh- Eas',·I,Jy-'Sp-'/iken-,-'--tima da mcomprensao ,de a cabeceira da Ponte até o verno da Metropole; I Visconde de Inhaúma, co- ·tJn e se 1 V

seus contemporâneos, cons- extremo' limite das Praias I - em 1739, foi criado' mandante' da Esquadra, no .terreo do Salão Grêmio

truiu e deixou às gerações' da Saudade e de._ coquei-II pelo Brigadeiro .de Infanta- : Brasileira na Guerra -do 21 na Rua Bluraenau Diante do visível incre-) progresso, ao mesmo tempo

futuras, o élo que liga a! ros; e alvejando 'num tom ria dos Reais Exércitos..Jo-: Paraguai, de 22 de Dezem-f
mento que toma o estudo que estimulo a confianca

,

ilha á terra firme: a Ponte! de platina ubica-se a anti-. ,sé da Silva Paes, aprovei-' bro de 1866' até 15 de Ja-. Um armangem e Bar. do inglês no. Brasil, neces-
I
em suas possibilidades de

Hercilío' Luz. I ga Escola de Aprendizes ttando o casco de um desta- ' neiro de 1869; ótima freguecia bôa casa
sário se torna facilitar aos aprender.

Sua imponência e gran- Marinheiros, hoje Quartel' carnento que' trouxera" �

o
I

-em 1869, em, Recife- Itajaí.�. I
que, por vontade ou obri- Neif Antônio Alem, que

diosidade domina a tudo de Fuzileiros Navais.
I

Bat�l�ão de
�

Artilheíro_s- : Pernafnbuco�, fal:ceu .o "'Tra�ar r:��esmo. gação devem, aprendê-lo os por longos anos exerce o

o m.a�s e, destacando-se a .Estas são as impressões FUZileiros, transformando, General Jose Ignácio de Motivo ôe' doença com melhores. melOS ,,�a!.a um magistério, lecionando lín-

insignificância das casas vi-- tomada em dóis periodos: em Regimento de Linha da Abreu e Lima filho do urgencia.
.' completo aproveitamento. guas estrangeiras;' é perfei-

sinhas, alteia-se magestósa ,
á noite e á tarde, de quem Ilha de Santa Catarina que "Padre Roma". Fôra : um I Preço: Cr$ 90.000,00. 1<:nglish, EasÚy Spoken, to conhecedor dos proble-.

sobre o abismo hiante que
j vê Florianópolis da sacada

"
... no' tempo' dé Bobade- espirita ardoroso, 'havendo responde' plenamente a es- mas na aprendizagem de

se ábre sob suas pranchas. I lateral direita do Hospital la, haviam sido alcunhados
I
combatido pela independen-I'

.
-

,�a natural exigência" apr�-I idio�as estrangeiros e es-

A' minha direita o casa-: de Caridade I de BARRIGA-VERDES, i
cia da Venezuela e Colom- • PUCÜ ,811'1LITICA8.,

sentando- um dos mais eÍl-. forçou-se, particularmente

rio espraia-se sobre var-I, Fpolis., 21-2-54. ',pela "desco'oração a que: bia. Foi-lhe negada sepul- � 1I111.J.a, IJAuualra
I cientes, sistemas de rápida -no presente volume, por di-

I haviam chegad0 os seus' tura católica; '- ._ lHi ltv" aprendlzagem pelo "méto-' rimir tôdas as dificuldades

I
'b-" I' 1

auWar •• ar.. do direto" O aI d t d d
gl, oes .. '" .

- em 866, o Barão de' a ,.a I1fUIe.
.

,

uno, e
I
que o es u ante po e .en-

.

Para o Flgado e Prisão de Ventra - em 1762, deu-se a no- Capanema ch�gou, com os

'

I.
posse de um hvro que lhe .contrar.

'

'. '. ti meação do 50 Governador demais membros da Comis,;- .._
fornece amplo vocaby.lário I English Easily Spoken des-
e 't' ,.

t 1

PRISAO DE VENTRE
- desta então Capitania, Co,. são encarregada de estudar

pra lCOS exerclClOS, orna: I tina-se aos alunos da 3a

PH.ULAS DO ABBADE MOSS ronel Francisco Antônio os limites com a República' GIN !\SIO ,
se, em pouco tempo, senhor ,Série Ginasial e obedece

As vertigens, rosto quente, falta 4e ,ar Cardoso de Menezes � Sou- Argentina, em Palmas; EM 1 OU ? ANOS I
de ,vasta capacidade, .c�n�-: aos. programas oficiais Por-

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a za, Foi um verdadeiro des- 1891" 1
trumdo frases e famihal'l tari ° 966 d 2 d � O

, maior parte das vezes são devidas ac

- em , Ja em p ena

I
Cursos "José Bonifácio" . -,

as n, ,e e u-

mau funcionamento do aparelho, dii'es, pota, Governou até 12 de regime republicano, reali- Diretor: Prof. Antô�li�' z��do-se com as natur!,us
I
tubro de 1951, e nO 1.045,

ti"o e cOIl!lequente Prisão de Ventre Julho de 1765 transmitndo- zou�se a.�primeira eleição R. RoIdo ' ! �h�lCuldades do, idioma in-
I
de 14 de Dezembro de 1951,

As Pilulas do Abbade Moss são indica o ao Tenente dé Cavalaria para Deputados ao Con- Praça da Sé, 28 _ Tele!.
gles. As�untes ngorosamen- do Ministério de Educáção

, das no tratam�nto da Prisio de :Ve.� de Lisbôa Francisco de gresso Representativo do 13-9070 I
te seleclOnados, temas de e Saúde.)

tre e suas 'manIfestações e as Ani'lOco· I '

' t'd" I
l;tes Licenciadau pela Saude Publica, as Pílulas do Ab,

Souza de Menezes, que go- Estado de Santa Catarma. ex. Postal, 6374 _ S-
uso co i iano, com exercí- 'Em tôdas as livrarias ou

bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o ' vernou até 5 de Setembro André Nilo Tadasco Paulo
...

ao, cios de fraseologia e desen-
, pelo Serviço de Reembols�

de 1775;
volvimento gramatical obri- ! Postal, nas EDIÇÕES ME-

_ em 1808, chegaram ao '81
' I gan-no a um esfôrço pró- I LHORAMENTOS _.:.. Caixa

Ol.a Mu,nd'l·al de Oraça-o
Rio de Janeiro, a Rainha al,H:! .VR. S 2.500�08 ,PDR- Mil � I prio

do qual resulta/ápido
I

P.ostal: 8120 - S. Paulo.

I
D. Maria I e o Principe- ' , Ambos os sexos. Em seu próprio domicilio e

"
regente, D. João, com a

-

,

1 d d 1 d
nas horas livres. Absoluta seriedade. Peçam am-!' Basta bObservado. em III Pa·lses I :��q::!apo:t�ag��:a,. a mo-

-

S8 ,fr ler e es"re' ti,_'..r'
pIas infor�nações a "COMERCIAL GERLYS" -

" ,y

SNA) Senhoras de ponha no Alasca, 2� ho- - em 1821, D. João VI, Agência Postal Jabaquara' - São Paulo.

igrejas evangélicas de 113 ras mais tarde, Em todo o

I
por Decreto, anunciou o

países Estarão reunidas no l1undo, as senhoras orarão regresso a Portugal, fic�n
dia 5 de março próximo }or um mundo melhor. O do como Regente do Rei

para, o?servarem o quadra- programa do dia, escrito no o Principe D. Pedro;

lJésimo sexto DIA MUN- �ada uno por uma senhora - em 1888,' um Decreto

_ DIAL DE ORAÇÃO. O de diferente país, será des- mandou ser observado o

culto começa quando o sol ta vez o que foi pr{'parado disposto no artigo 2°
'

da

nasce ,nas Ilhas, Tanga, 'por B, Sarah Chakko, da Lei de 9 de Setembro de

Austrália Oriental, e

pros-,
Inclia, ex-diretora de um 1870, sôbre o registro civil

segue ao redor de todo o c01égio €m Lucknow. dos nascimentos, casamen-

mundo, até que o sol se -SNA- tos e óbitos.

_______

- em 1942, foi forpedea- VENOE ·SE'<
do por corsários do "eixo" Um lote situado na Vila de Fátima (i)$rito do Es-

Não' se prepara em um dia o navio de nossa Marinha treito, próximo à rua Pedro Demoro, �õittendo 426.2!í
.Mercante "Arabutan", de :!l2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.,

nem em uma semana, 11.713 toneladas, e� águas Tl;ata.r com W. �ANTOS.
nem em um mês, para o

t 't
,,'

b "1'
• Distrito do Estreito - Rua 24 de Mái,�', - 1261.

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL ern onaIs rasI eiras;

Prepáre-se convenientemente para_ o próximo Con- _,_ e!n o. dia de hoje no

curso a se realizar em meÇldos do corrente ano, estudan- ,ano de 1951 foi consagrado
elo pOl' cOl'respondência Em curso organizado por pro-' cori, o Feriado Estad aI

'

f 1" BAN'CO
u ,en1

"essores (O propno ' 'b"comemoração ao 1 cente
Pecum informacões ao 1. N, C. A,

- -

Prâia ,de Botaf�go, 52G _ RIO,
núI'io da criação do Regi:

(Recorte E remeta-nos êst§l'fan�ncio - 139) mento de Linha da Ilha de',

o ESTADO Flcriunópolis, Domingo, 7 de Março de 1954.
,-----------'--- ---, --,---------------

I HOJE E· AMANHÃ
NO'PASSADO

.. Aos ·Inllustriais
"

Paris

8 DE MARÇO

A Fábrica S. A, LA CELLOPHANE
produz e fornece

CELOFANE
7 DE MARCO ' Santa Catarina, os

- leridá-
.

-I rios "barriga-verdes".
A data de hoje recorda-l ' x

Película celulósica IMPERMEÁVEL, colando
a quente. x xnos que:

- em 1637, de conformi-
POLYANE

Termo plástico de polyetilene impermeável

x x x x x

Informações para importação:
ROBERTO FLOGNY - C. P. 2082 - Rio de
Janeiro

PERSPECTIVA II

L
! .

�
..
�J;�

para
aspil"ar a um 'futuro brilhante, diplomHnuo .. se

POR CORRESPONDll:NCIA no'
CURSO GINASIAL

(Art: 91 - do Dec. Lei 4244)
-

Pecam informacões ao

I. N, C, A. - Praia de Bot�fogo, 526 - RIO.

Laura Pere'i·ra' (Saftta)
,MISSA DE 10° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Targino de Sepa Pereira, filhos e genros, convidam
aos parentes e pessoas amigas para a Missa que mandam
rezar, pela passagem do 100 aniversário de falecimento
de sua sempre lembrada espôsa mãe e sogra Laura Pe':
reira (Santa), dia 9, às 7,30 horas em Santo Antônio de
Lisboa. '

'

�sde já confessam-se agradecidos a todos que com

parecerem a êsse ato de fé cristã.

/

�,

5
----------- "---' ...._._-_-----_._-.--

I
l

CIMEira PORlllND BRINCO DO BRISIl:, S/I
Escrit,6rio: Rua da Assembléia, 104, 7.0 andar, Tel. 42·4127
'ábrica: AvenidG 'Merití, esq. Água Grande - Distrito Federal

CI, 'ENIO BftINClJ

A Indústria Nacional

se orgulha de o'ferecer ao Brasll-

um cimento superior em resistênda e

alvu,.a aos slmllores importados

• O emprêgo do SUPER CIMENTO PORTLAND

BRA�ÇO "IRAJA"I em' revestimentos de inte

riores e exteriores, trabalhos de deeoraeão,
modelagem, pavimentações, "terrazzes", marmo
rites, pedras artificiais para exteriores, ladrílh, s,
tintas impermeáveis, etc. permite o mais per-',
feito acabamento e extraordinária durabilidade.

• O SUPER CIMENTO BRANCO "IRAJA" é
I distribuído em todo o territól'i<Í nacional, pelas

_
principais casas do ramo de materíaís para
construção.

' , ':-
,

• Os nossos Departamentos de \Tendas e Técnico
estão ao dispor dos Interessados pat:a quaisquer

- informações;

Curso (São
',,-------�..................._.- Diretora: Professora MARIA MAD..f\LENA

MOURA FERRO
' DE,

Curso correspondente .aos Grupos Escolares
. ,P�'epara alunos para {)s exames de admissão aos

GmaslOs.

P�'ofessora dos 10 e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá
AmorIm.

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

.

� matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
em dlante 'de 9 'às' 11;30 à rua Saldanha Marinho 3'4.
todos os dias úteis.

' ,,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Incorlloraeão
.

do,: Sargen10s
-,

'Maternidade Dr. Carlos
(

I Correa
Volunj'arios' Especiais na 'fôrça' Aérea Brasileira

Esclerecímeates a,OS interessados ./
(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia Ginecologia. Cirurgia .

.
'

O Diretor 'Geral do Pessoal da Aeronáutica, faz trurnentos destinados ao Contrôle de Aproximação.
sabeI: aos interessados na 'incorporação de Terceiros Sar- Deve saber analisar, aprovar e modificar uni' plano

I

gentes Voluntários Especiais na Fôrça Aérea Brasileira, de vôo. i
· de que trata o Aviso n. 70, de 25 de novembro de 1952, Deve saber transmitir e receber sinais "Morse",'
alterado pelo número 7/GM3, de 28 de janeiro de 1954 �om .uma 'vdócidade mínima de 10 palavras'por minuto, !

do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, que: sem êrro, durante três períodos de dois minutos com in-J
1. Somente poderá se .condídatar aquele, que" S3- tervalo de. três minutos.

. • I
tisíazer as seguinte-s condiçêes: '

. ..-- Deve conhecer os procedimentos do Alerta de Ser- i
a) ser reservista de. v" ou Ba categoria de uma das '. viço de Busca e Salvamento, Regulamntos, Notícias Téc- !

Fôrças Armadas e não ter atingido, na reserva, .gradua- clicas e Normas do Serviço de Contrôle do Tráfego em !
çâo superior a de terceiro sargento;

.

"

vigor; .

.

!
b) possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de Deve saber fazer leitura de Cartas Aeronáuticas e!

idade, por ocasião da entrada do requerimento;' t 1e Aproximação por Instrumentos, bem como a leitura!
c) possuir licença competente da Circunscrição ou de instrumentos indicados; ajuste de altímetro (QNH),!

e, Capitania a que ,estiver vinculado, quando não fôr reser- ajuste-a zero (QFE) direção de velocidade do vento e !
vista da/F. A. B.; .

.

-:emperatura. I'·

d) não.houver, cometido ato que desabone sua con- OBSE;RVADOR METEOROLóGICO _ Q.A.'l'.MT.} ,

·

duta, o que deverá ser comprovado .mediante Fôlha Cor- Deve saber escr�ver com desembaraço. I
rida passada por autotridade competente. Deve conhecer elementos de meteorologia 'e estar ]

2:' Os -éandidatos residentes em qualquer parte do .. 'amiliarizado com instrumentos meteorológicos � seus!
Território Nacional devem requerer incorporação ao Di- .icessórios,

.

rejo]' Geral do Pessoal da Aeronáutica, observando o se- Deve estar habilitado a realizai' observações de su-

guinte:
.'

_.' _.
,

�� perfície e aerológicas, bem como a codificar e decodifi-
a) Pata os residentes no Distrito Federal: I cal' mensagens, de acôrdo com 'os códigos meteorológi-
_ da especialidade de escreventes (Q. EA ES) de- cos -internacionais.

.

vem dar entrada em seus requerimentos na Diretoria 'do ESCREVENTE _ (Q.EAES.)
Pessoal, sito à Avenida Marechal Câmara n. 233, 3° an- Deve saber escrever com desembaraço e correção.
dai'. r', Deve possuir noções dos serviços de escritório,

_ das especialidades de radiotelegrafísta de terra Deve saber escrever a máquina com cadência' rrií-
(Q.RT. TE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) o observa-r nima de 20 palavras por minuto. -

dor, netecrológico (Q.AT.MT.) devem dar entrada em Deve ter bôa grafia. aos parentes e pessoas ami-

seus requerimentos na Diretor-ia de Rotas l\éreas,- sita Deve saber redigir cartas e documentos comuns. ::{as, o nascimento de seu fi-
a A.venida �resident: Agustin Justo .(�al�bouço).. .

Deve sabe� f,a:er a conserv�ção e a limpeza ?as má-11.ho Hélio, ocorríido dia 2.3"

b) Para os residentes fora do Distrito Federal: qumas de escritório. "

, � na Maternidade Dr. Carlos
�os candidatos,. qualquer que seja a especialidade, Maiores mformações poderão ser obtidas na Secção. 'A , -,o

devem ?�r entrada e�1 seus _reC]uerimentos nos Quartéis d.e I�for�nações ,do Destacamento .de Base Aérea de FIo-I Correa: .

Gene.ral� de ZOl{as _:\ere�s, porem, aqueles que morarem l'lªnopohs.· ",' Fpohs., 23-2-54.
em cidades onde nao haja Quartel General, poderão fa-
zê-lo numa das unidades da F.A.E. mais proximas de sua .

�
"

residências. �,'.'
3. Aos requerimentos devem ser anexados os se- ., 1 ;, '�,�. �.

·

d
-

-' .

,.

�
,,;"1 I ----J"" '

gumtes ocumentos: 0[fl/' ,,';- fi;/"\
a) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão! ) ;("'� "

'

"verbo ad verbun" do respectivo certificado de reservis-j
ta, cujo original deverá, ser entregue após a incorporação ,�-
quando da aprsentação por êsse motivo;

�

'ib) fôlha corrida passada por autoridade compe- I

tente;
. .

I
c) declaração dó próprio punho, com firma reco- i

recida, de estado civil, bem como se possui filhos; I
d) licença competente da Circunscrição 'ou Capita-

.

�

ni: a qu� estiver ".in�ulado, quando não fôr reservista da �l"Forca Aerea Brasileira. .

·

�

4.. As provas para a seleção dos candidatos da espe
cialidade do escrevente (Q,EAES.), serão realizadas en

tre 15 e 21 de março próximo vindouro, nos locais a se

rem préviamente designado pelos Diretores de Estabele
cimentos e Comandantes de Zona Aérea e Unidade de
Fôrça Aérea Brasileira', em que os candidatos tenham da
do entrada em seus .requerimentos.
\"'5. Os candidatos da especialidade de escrevente (A

EAES,) devem dar entrada em seus requerimentos até
o dia 7 de março próximo.

'..

.

6. Os detalh.es relativos ao pr.azo de inscrição, dafa
e local dQ exame de seleção, assim como, a remessa das
provas dos candidatos das especialidades de radíotele- nha Meira.

grafist9- de terra (Q.RT.TE)., controlador de vôo (Q.AT. Tratar na Casa "A Capi-
CV) e observador meteorológico (A.AT.MT.), são fi- tal".
xadas pela Diretoria de Rotas Aéreas.

7. Os candidatos aprovados no exame de seleção e

que. satisfazerem as démais condições exigidas, serão

incorporados a' Fôrça Aérea Brasileira, como terceiros

sargentos voluntários especiais, pelo prazo inicial de 3

(três) anos, após o que, em época oportuna, serão ma�

triculé1dÓs na Escola ,de-Especialistas de .Aeroliáutica, a Vende-se o Bar e Sprve
fiU1 de ingressarem nos quadros da' ativa, independente- teria Americana sito à Rua

·

mente de concurso de admissão e sem prejuízo de seus Sald'anha Mar�nho n. 13,
vencimentos e vantagens.

.
.

.' Edifício Machado.' Tratar
8. Os terceiros sargentos voluntáriós especiais as-

!:Ia local com o sr. Umberto
sim incorporados terão os mesmos venclmentos e van-.. . ,

tageas, bem como os mesmos direitos de seus colegàs Machado, o qual explIcara
I

da ativa,. podendo de'ssa forma, futuramente,.

ingressa-,
c motivo "da venda.

rem no oficialato, após· habilitação nos respectivos cur·' .

sos �� ��:I�Ç;Zl:'outro esclarecimento poderá� s��'ob-I
'

----

Terreno's-n'-a-Vla-Ia- F-I'o--rl·datido nos Quartéis Generais. Estabelecint:::ntos. e,Uríi-
.

.

.

.

.

dades da' FÔ1�ca Aérea Brasileira onde tenham dado eh- ....----------...

trada em' seu's requerimentos. . *'f'S�JfRI�nD I
10. Os conhecimentos mínimos que os: candidatos

devem demonstrar' possuir Wlra efeito de -incorporação,. .

conforme a especialidade a��<I;,tite se destinarem, são os
I

sguintes: "..
../

',' � ..

RADIGTELEGBAFfST.'W - (Q,RT.TE)
peve sé!ber escrnú,r'Gom :desembaraço.·
'Deve- ter' noções d'é"éi�tricidade positiva e negativa.

· Noções çle diferença potencial. Corrent� elétrica. '

-Deve tr,ansrnitir' e receber sinais "Morse" a uma v�
lo...!idade mínima de 20_ palavras por minuto, em língua
gem·cla,r�, e 1� palavr'as por ,nÚriuto, em grupo de código.

,CONTROLADOR DE VôO _ (Q.AT.GV.)
Deve saber escrev,er' com deseinbaraco.

'

Dev� ter boa exi:m�ssão oral.
'

Deve saber orientar aviões e veícu10s na área útil
e nas visinhanças de üm aeródromo utilizando, na tôrres
de contrôle, rádios, bandeiras, sinqis luminosos e ou-

tros aparelhos adequados. '(§�.
Deve saber informar as condições' que são necessá- (!!JJP.

rias aos pilotos que se aprqxime,rn para o pouso ou se f
.

preparam para decolar, a fim de realizarem tais mano- O Centro d� Irradiaçãc
- bras com seguranca. ., Mental "Amor e Luz" realiza A 't'

. N.

Oeve saber orientar os aviões nõ ar em condições .'sessõ�_ Es?téli�as, todas as �e- I en-çao·
.

IFR para, sem risco de colisão com outras aeronáves ou gundas f�l[as, as .20,3Q à rua
'., _

..

_-

'.

.

'\
-

obstáculos, real1zarem as manobras de aproximação, Conselhelfo Mafra, 33 - 2°
�descidas ou subidas.

. andar. ,,' Precisa-se de uma moca com prática em servicos

. 'B�v�' saber, opeTal"' os comahãEls de sinali�ação,<e; .�lhl- II Er',Q.'RAD�����,- ,,,,�e Contabilidade e Dactil;arafia' as interessadas qU'ei-
D'ln)iJçao do aemdromo, o quadro de progressao e os Jns- l '

'. .

. . .... ,.... .... .<·c, [ �un dingir-se a' ENAHCõ:9Sa11t�s Di.imoni, ·Í5.
\

Completa assistência �

I
menta clínicos e operações
sação em apartamentos de

, classe:
I
! MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
ca Philhps, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,

I etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
.

PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI

i METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia) .

.....1"
Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,

.. eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigénio, metabolismo basal, etc.

,

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
turos.

gravldês e ao parto, trata
de senhoras, com hospitali
luxo e quartos de la e .2a

COIWPLETOS SERVIÇOS DE
� LABOR;\TÓRIO

exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês}. Exame de material para o diagnóstico do câncer fe
minino, pela citologia, biópsia, e cólposcopia. ,

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
• SIA PÜR GASES (Foregger),

Partici,p·ação, O GABINETE DE RA:;:OS X E O LABORATÓRIO

Arthur Moritz e Sulamí- ATENDE],\1 AOS PACIENTES EXTERNOS NO l-'E-
. ..' mODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

ta Levy Moritz, partIcIpam'
.

Florianópolis
de

•

ANDRADE. & KOERICH

. I_rart·spo1·te de cargas em >reraz' entre Florianópolis,
C1tritiba f! São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
ORGAHISADO . Matrrz: s: FLORIANÓPOLIS
é __

' Rua: Conselheiro Mafra, 135
EDITA-DO

.

.Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435

POR � End. Telegr.: SA'NDRADE
.' Agência; _ CURITIBA

l)(JRÁLú!/(J g(J4J([g 1venida 7 de Setembro 3320/24
'gE/XAg7!-lTT() Fone: 847 (Linha Paralela)
FLORIANÓPOLlS-SANTAcATARINA End. Telegr.: SANTIDRA.

Agência: .- SAO PAÚLO
_____�

• T

Rua'Rio Bonito n. 1247
.

.

'cJ· '.. 1.' �one:. 9-3l-96 � Atemt.'"Rápido RIOMAR

Ven e se---
. Ead. Tnlegr.: SANDRADE.

.

..... . -. ! (Arjências no"Rio de Ja'neiro e em Belo Horizont.e com

Dua� casas'ode mad;ira: trdfego mút'uo at2 São Paulo 'com a Emprêsa de Trans-

no f-im da rua Laura Cami-' p01:tes Minas Gerais S/A.)
GENS.

Casa-a Beiro Mar
Vende-se aprasivel vivenda situada a Hua Bocaiuva,

n. 43, nesta Cidade. M�üs informações, com o, Senhor.
'Alcíblades Dias, rua Alvaro dé Carvalho, n. 19.

Vendedor - Representante
Para o Estado de São Paulo, instalado com escritó

rio ce,ntral, completamente aparelhado e organizado,
iaudo tôdas as rêferências, idoneidade comercial, moral
C' financeira, procura entendimentos' com indústria, para
trabalhar exclusivamente. Cartas para L. S. Tetti. R. 7
de Abril, 264 _ 1° and� Conj. 108 _ São Paulo.

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

-----�----------------�--------------

PA�" � �OJ
l/ -AI'S.?t-�," 0IIRAItTE TODO (MA

. ,"
_

nos \IAm:JO,S

.�."t,
--_.---------;...;;;.....-

Imobiliaria e' AgenciàmenlG
Can'o-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
ESRE�TO _ FLORIANO'POLIS

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

Schram, 24 de Maio, Bóm Abrigq, Coqueiros, Barreiros,
e' Palhoça.

LOTES E TERRENOS A' VENDA:
Barreiros, Rua Pedro Démorb, Bairro N. S. de F.á

tima, Bani Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris
tina, José Ca,ndido da Silva .e Avenida Santa Catarina.

Automóvel marca FORD 49- _ 2 portas 110 H.P.,
c/ 28.000 Kl. rodado _ Pneus novos _ Máquina, perfei
ta _ c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou 'ter7
rena.

Preço _ 120.00Shoo.
.

.

·PEQUENA 'FAZENDA
,

Vende-se uma, situada entrE: Serral'iq e Forquilha
110 Município. de -São José; bem instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de made.,ira 1 re

sidenciale 1 destinada á instala;ão de Engenho de Fa-
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12
reses; área já cultivada com 1:500 a 2.000 pés de bana-
na, parte com aipim e mandi6ca, amedoim etc. Gado vá-
cúm e cavalar _ l-parelha .de animais' nóvos com uma

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de ocasião ._ Cr$l150.000,00).

ALUGAM-SE:
'CASAS, APARTAMENTOS É QUARTOS COM

OU SE!l.Vl REFEIÇÕES
_ Seguros contra mcêndio de casas, de autom-óveis,

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

ATENÇf._O: ./ .

V. S. deseja comprar, v",ndN atI- alugar: casas,'
lerrenós, pnnto para casas comerciais, armazéns, loj::t
ou seu móvel?

Queira dirigir-se ao Escritório da· Imobiliária e

P�genc.jamento CANTO,' das 8 às 22 noras, que será
prontamente' atendido, sem compromisso, pelos dirigen
tes dessa Organização. que visa bem servir o distintõ
púl)lico de ·Floii3.I1ópol��,:·" """"-----

..
(E�treito)

I MAGNIFICOS LOTEs' . tOM FINANCIAMENTO A
,

LONGO PRAZO SEM -JUROS
ÕporÚ1D.idade especial para aquisição, com grande

- facilidade, d..e um esplendido lote na VILA FLóI\IDA
{_,ugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
pri;Yiligiada localização, I1RS PROXTMIDAD:B;S DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENS,E, assegurando valorização
imediata. _

OS TERRENOS EM lONAS MAIS DISTANTES
,\'ÃO PODEM' OFERECER AS MESMAS VANTA-

Peca hoje rnEsmo infúrmacões a

SOCÚ':DADE-iMOBILIÁRIA STJL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

;:scl'it:6I'Ío,; Edifício �ãv Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---------�------------------
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Florianópolis, Domingo, 7 de Março de 1954.
----------------------------------------------------------�-----------
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o E�)'I'AüO

,

.

C I T' LI Código Civil e de acôrdo com o disposto n� art. 454' do E'O I 'T A LE/
"

. A. 'Código .do Processo Civil. Assi:n, requer a V. Exa., �e
"

'.
_,..

� digne ouvir as testemunhas adiante arroladas, as quais- .

"

E BIGUAÇU '1 comparecerão em Juizó independentemente d,e' intima-' JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAI"'U
JUIZO DE DIREITO �A COMARCA D

ção, procedendo-se a justificação "ab initio" e, julgada.. '

. �

.,.

.

"

_ d
.' (30) dias esta se proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 e

, Edit�l de cdacão.com o prazo de trinta (30) dias' •

Edital de cttaçao com o prazo e trmta, seus paragrafes, ';.julgando após. V. Exa., a presente
,�

'.

d d C t A, t
.

iz de direito ação procedente, podenâ@o,Suplicanteadquirirassim"OdoutorAbelardo, da Costa Arantes juiz de direito
O doutor Abelar o a os a ran es, JU I ,., I

. -

R' t
'

. 'E do de Santa Catarina, na
o' necessario titu o para a' h'�nscrlçao no egis ro, con- da comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

•

da comarca. de Biguaçu; sta forme art. '456 do C.P.C .. Da-se a presente o valor de forma da lei etc., " I
forma da .lei etc. Cr$ .2.100,00, para efei�o de alçad�, e, com os doeum:!1- Faz saber aos que o presente �dital,virem ou dêle � ,

t dítal virem ou dêle tos Juntos. Pede deferimento. Bíguaçu, 6 de fevereiro conhecimento tiverem que por parte de Celessina Joa- I,

Fa� saber �os ,que o presen e et
1

d Teófilo Fran- de_1954. (Ass.) Acácio Zélule da Silva. Testemunhas: quina Lopes, por intermédio de seu advogado dr. Acá-
'

'

conhecimento tivelem que, P?rt p�r � d� .,. d Acá Sérgio Julio Splinger, Candido Machado e Manoel Jo- cio Zélnio da SilJa lhe foi dirigida a petição do teor se- ,

c�sco ,de. Cadm��f' p�� s�u. �sl.Sg�n
e JU t�Cç��I�O ;�or se� sé Colade. Estava selado com estampilhas estaduais no guinte: Exmo .sr. dr. juiz de direito da comarca de Bi-

'

ClO Zellllo a 1 vad, �.Old
IrdI .1 �t

a dP€
1

arca de BI' valor de c-s 3,50, inutilizadas. Em a dita petição foi guaçu Celessina Joaquina Lopes brasileira solteira,
unte' Exmo sr r. JUIZ e rrei o a com -

.

d h R h' AC'
"

g
uacu: Teófil� F�ancisco de Campos, e sua mulher Ma- exarado ? seguinte :espac o: . oJ�. .'. o�o r�- maior, dOll_lé,st�ca, residente e domiciliada em Faz.enda�

g. d C pos brasileiros lavradores residentes e do- quer, .deslgnando-se dia e hor�, p�ra a J�shfICaçao pre- neste murucípío, por seu procurador e advogado mfra-I���cil�ado�U:m Três Riach�s, neste m�nicípio, querendo via, ciente o Dr. Promotor Público. Blg�açu, 8�2-?4. assinado, inscrito na O. A. B., e com escritório nesta cí-
,

-

de usocaniã
.

t te j (Ass.): Abelardo.rda Costa Arantes - JUIZ d€ Direito dade quer promover uma acão de usocapião para o que A AQUELES QUEpr��l�ver u�a açao
f

e �socaplao, po� s�u ��SISOe�geui�- Procedida a justificação foi ésta julgada por sentença expõ� e no final requer a v� exa o seguint�. 1 _ Pos- I PAR

diClU1TlO, epxpoe e no I�a ��qu�remt aA t
XCI., 'tuado� do teôr seguinte: Vi;tos etc... Julgo por sentença a sue a requei'ent€ um terre�o sit�ado no lug�r'Fazenda I DESEJAM O MÂXIMO

te:
T

--:- R�ss�em
os u� Ic:n es, ��s er:_enos, s�nfron [ustíficação produzida pelo requerente Hercilio Cor- neste município � qual mede 66m de frente por 528 m' '1'em

_

res iac ..os, os q)uatIs,
em ads 3Im7e8nsodees fereCnte' por- rêa dos Santos, para quê produza os seus jurídicos. e de fundos, sendo dividido em du�s partes pela estrad� ,

tacoes, como segue: a erreno e ,m 1
. e :, C' d d D P t P' !

4'0 d f d
' d 16632 2 f t ndo ao Nor- egais eteítes, ite-se por man a o o r. romo 01' u- Biguacu-Tijucas ficando assim a parte leste do terreno

4 m e un os, area e . m, con ron a
LI' f' do Imó I P

. .

d
.
." I

t d N' G
-Ór,

d C Sul com IJ !CO e os con mantes o imover, ara ciencia os inte- com 176m de fundos e a Oeste com 352m Confrontam
te cdomM erraIS S€ f.oe DregOtrlO e amtpos, saa�oua Leste íessados incertos, expeca-se edital na fórma do art. as ditas t�rras ao Norte com Maria Joaqui'na Lopes ao: ,
as e anoe era im uar e, por um raves, '"

§ 10 d Cód d p' Civil C f' 1 B'
� "

�tte&J
-

A tô
,

M' O te
' Manoel Serafim 55 o o. e roc. IVI. ustas a ma. igua- Sul com Miguel Tomaz de Aquino leste com as verten- .

'

com oao n orno aria e a es e com an
I A J

.
,

D t b) T' d 162 d f t 425m de fun- çu, 15-2-54. (Ass.) Abe ardo da Costa rantes - UIZ tes e a Oeste com Killano Kremer por um ribeirão. 2 - �

dual', e. d 6eSlr8e5nOo 2e fm te rden e PN°orrte com Fran 'ie Direito. E para chegar ao conheéimento dos interes- Tem a requerente sôbre as terras referidas a posse-' !'?�O
.

os, area e , m, con ron an o ao -

d di 1 d tri t
' " r

;cisco João Andrade pelo travessão da Fazenda, ao Sul 'a os �assa o �resfn�e � ita com, o prazo .e rm a
:nansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e com o

, 'N0 tib
,-

L t H 'g e Serafim Ale (30) dias, publicado e afixado na forma da lei. Dado-e , animo de dono há mais de trinta anos 3 - Não possu-
il

��I
com um 1'1 errao, a es e com ermo en s -

do ne id d d' d' ..l' d
' .

'f &::;.,,...,._
d O t C·· L' M t' c) Terreno mssa o nesta CI a e e BIguacu, aos ezessete 'Ulas o indo títulos legais sôbre o aludido terreno quer adqui- I LIo.'! .. _

xan re e a es e com rlsplm UIZ ar Ins. A d f
.

d d '�l'
'c::.Y .,

de 59,4m de frente ao Norte, com terras de Manoel Cam- '1es e eV'frell'� o an� e mI �ovecentos e cmcoenta rir o domínio do mesmo, com fundamento no art. 550 do

I PE,fFEicRÓ SEM IGUIIL
F'II

'

d t 1 g a at' 88m da proo quatro. Eu, Pw Romao de Farw. Escrevente Jura- Código Civil e de conformidade com o art 454 do Código
.

pos 1 10, segull1 o com es a ar UI" e �
-

d
- .

d'
.

1 dE'
-

d
.

f d'd d d 1 g 22 para Oeste' con- "enta o, no nnpe nnento ocaSlOn� o SCl'lvao, o a- de Processo Civil. Assim requer a v. exa. se digne ouvir

r' 1-un I a e, quan o se a ar a em m.
1 f

'

b
'

,.
I ensameu OSfrontando ao Norte com Maria Kremer de Campos,

prOS-I'
,. ogr� eI e su SCrEVI.

.

as testemunhas adia�te arroladas, as quais comparece- ,

segue em profundidade agora com 814m de largura, Blgu�çu, 17 de fevereiro de 1954.
.

l'ão em Juízo, independentemente de intimação, proce-
'

,

t' 462 t d"'" d
.'

1 rgura Con (Assm::tdo) Abelardo di! Costa .4rantes, - Jmz de dendo-se a J'ustificacão "ab-initio" e J'ulgada esta se O nosso lema e a conver-
a e os nl a con ar o InICIO a maIOr a . -)'1' ' • A'.' ,

__

Íl'onta ao Norte com Maria Kremer de Campos e Ma- 1 el1o.
, . . .

proceda de acordo com o dIsposto no art. 455 do C. P. C. S?í" e nao a coaçao. A co"!-

noel Campos Filho, Sul com herdeiros de João Campos Confere com o o,l'lgmal �flxado n� logar de costume e seus parágrafos, sendo após, julgada por v. exa., a pre- .-ao é filha da violência A

por um t'ravessão e José Cândido Elias, Leste com êste, O Escrevente Pw Rom(w. de Fana. I sente ação procedente,. �e ,�côrdo. com o art. 456, t�m�ém �[.nversão é filha da n�n-
último e herdeiros de José Manoel de Campos e a Oeste do C. P. C., para adqUI1'1r a Suphcante o necessarlO tltu-

com André Joaquir!1 de Campos e Maria Kremer de lo podendo efetuar a transcrição no Registro. Dando a Violência e do amor.

Campos. 2 - Tem os reguel'entes, sôbre os aludidos t€1'-
I presente o valor de C�$ 2.100,00, par� efeito de .alçada, Verifiquei que o nOSS0

renos, a posse mansa, pacífica; sem interrupção nem E'· ,J�. I. . .....
, A' L I e com .os �ocumentos Juntos, P. �e�'erm�e�to. Blgu,açu, primeiro dever é prestar

oposição e com ânimo de danos, há mais de trinta anos. '...._.,
..

•
.

. EH de Janellrdo de 195C4'$(A3s5:?')dAcaCIO Z�llhmo" da

dSll�a'l ohediência volunfária à L�i,
3 - Não possuindo títulos referentes aos imóveis, que-

• stava se a a com. r, ,o e estampl as esta ualS, '" A

t d .. '"
.

,
'

.

t'l' d E d't t'
-

f' d d
.

t d 'ua" ao cumpllr'es e e\ie.,
rem adquirir o domínio dos mesmos, com fundamento �UIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU mu 1 Iza a�. m I a pe Iça0 01 a o o segUI.n e esp�-

.

:
.

.

no art. 550 do Código Civil e de conofrmidade com o art cho: R. hOJe. A. Co�o requer em termos. DeSIgne-se dIa c�m�fatel.·.que no ('aso dg"

454 do Código de Processo Civil Assim, requerem a V. Edital de citaçao com o p;'azo de trinta (30) dias e .hora para a justificação, ciente o dr. Promotor PÚblico"I,Jeis.. apoiarem a inverdad�>,

Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante arroladas. �I�uaçu, .12�1-1954..(�ss.) p,..be�a�d9 _da C�sta A.rantes,.. 'oü1ão pas'sa a,ser um dever

as quais comparecerão em Juízo indep€ndentemente de ( O doutor Osmundo Vieira Dutra, juiz de direito da JUIZ de direito. ProcedIda a. JustlfIc�çao, fOI esta Julgada I dEsobedecê-las. Corno faoz.f.:!I
intimacão, procedendo-se a justificação "ad-initio" e. !omarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na for- por sentença do teor segumte:: VIstOS, etc. Julgo pqr I

.

.

d '.
,

,

, t
.

t'f'
-

d'd 1 C l' l"tÚ? Po emos segUIr e�ta,
julgada esta se. proceda. de acôrdo com o art. 455· do Cl)- .na da lei etc. sen ença a JUS 1 Icaçao pro UZI a pe a reqte. e essma " .

. -

.

digo Processual, e seus parágrafos, se�do após julgada Joaquina .Lopes". para que pl'oduza os seus jurídi�os e n.:lrma, nunca abal1donanl�o

por V. Exa., a presente a��o procede?�e, de acôrdo. c�m Faz saber aos que o presente edital vir�m ou dêlt:! �eg�Is efeIto!,. �tte�se por I?a�dado os .�on�inante� do
.. ,a 'v('rdade e sofr.pndo as

o art. 456, do C. P. C., a fim de adqUIrIrem os Suphcan- !onhecimento tiverem que, por parte .de João Damas- Imovel e .0 dr. Promotor Pubh�o. Para CIenCla dos mte-
.. cOlJsequências de nossa obe-

tes o necessário título para a transcriçã0 no Redistro. :€ne Mendes, ,por seu assistente judiciário, dr. Acácio ressados mcertos; expeça-se edItal na forma do art 455
dA' E" t d b d', '"

� 10 d C 'd d P C"l �C f' 1
. ,'enCla. IS o a eso e 1-

'Junta-se a esta, um croquís relativo aos terrenos e dá-st lélnio 'da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguin- s o o. o. roc. IVI. ustas a ma . Blguaçu, 29-
,-

1 54 (A ) Ab 1 d d C A
. .

d d ener�. civil. Nenhuma regra
a presente, para efeito de alç'ada o valor de Cr$ 2.100,00. ce: Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguacu. -

.

_

ss. . e ar._o ii. osta ran�es, JUIZ ,e ireito.

P. deferimei'lto-;'Biguaç.uJ_22-d� . .sl�ze_!Tlb_.!.,0 de 1953. (Ass.) João Dama�cene' Mendes, brasileiro, casado, lavrad�r, E para chega�' ao.conhe�lmento dos mteressados, passa

Acácio Zéln:io da Silva. Rel�ção das testernunhas: -J"Osé O€'sidente e dúmiciliado. no lugar E-stiva do Inferninho, o present� edItal com o praz� df;!. trinta qO) dias, publi
João de Andrade. Rodolfo Eduardo Pereíra.' EdaHci,) [leste município, por seu assisteIlte fadiéiál'io. infra-assi-- cado e afIxado, na,,fqr:roR da. lei. Dado e, passado nesta ci�
Celso Per'f s. Despacho: A. Designe o sr. escrivão dia c l1ado, advogado re'sidente nesta cidade e devidamente dade de Bigiiaçü,-�ào,§�:d-qis. ��as do mês de fevereiro do

hora para a inquirição dás testemunhas arroladas, fa- inscrito na. O. A. B., secção de Santa Catarina, sob n, :mo de mil novecentos, e cinquenta e quatro. Eu, Orlan
zl'ndo-se as necessárias intimacões. Bigüacu, 22-12-53. '512, quer promover uma ação de usucapião para o que do Romão de Faria, _es'crivão, o fiz 'dactilografar e subs

(Ass,) João Cândido da Silva.�Procedida a' justificaç-ã0 2xpõe e no final 'requer a v. exa., o seguinte: 1 - Que' crevi. Biguaçu, 2 de fevereiro' de 1954. (Ass.) Abelardo

foi êsta julgada por sentença do tEor seguinte: Vist03, ) Suplicante possue no lugar Estiva do Inferninho, neste da Costa Arantes, juiz de·-direito. Confere coln o origi
etc .. Julgo por sentença a justificação produzida peló município, um terreno, do qual; por si e seus antecesso- .lal a!ixado no .lugar de costume..•O e�crivão: Orlando

reqte. Teófilo Francísco de Campos, para que produz::, ,'es, vem mantendo, há mais de trinta anos, a posse man- Romao de Farta.

9S seus jurídicos e legais efeitos. Cite-�e por mandadtl. 3a, pacifica, sem oposição nem interrupção e com. o âni
o dr. Promotor Público e os confinantes do imóvel. Para mo de dono. 2 - Que o ditó terreno tem as dimensões e --------,------------

..., ._-

ciência dos interessados incertos, expeça-�e edital na f01- �onfrontacões como em seguid� se declara: mede' em
.

�
.

ma dó art. 4�5, § 1°, do Cód. de Proc. Civil. Custas afi- ,ma maior' largura 1.680 metros e na mínima 330m; mede IEsco'Ia P.'le,p:arato,·.·anal. Biguacu, 30-1-54, (Assinado) Abelardo da Costa �m proiundidade, na máxima 1.243m e na mínima 583m; .

Arantes, jt'iiz de direito. E para chegar ao conhecimento �onfrontando ao Norte com terras de herdo de B. Nazá-
dos interessados passa o presente edital com o prazo de rio; ao Sul com Domingmi Teodoro, Gabriel J. Nazário I de C•.,....Jetestrinta (30) dias, publicado e afixado na forma da lei. dos Santos e outros; a Leste com o Travessão das Laran-

:-.. a
Dado e. passado nesta cidade de Biguaçu, aos dois dia� jeiras, Caminho do Gazeca e Caminho d.o Cabo Frio. 3 I

QUARTEL GENERAL DA I. D/5a.
do mês de fevereiro do anõ de mil novecentos e cinquen-· - Que o requerente, b€in como os anteriores posseiros, AVISO AOS CANDIDATOS À ESCOLA PREPARA-
ta e· quatro. Eu, Pio Rom�() de Faria, escrevente jura- ,empre usaram as terras como suas, nelas' plaritando e TÕRIA DE CADETES
mentado, no impedimento do escrivão, o dactilografei e faz'e� b�mfeitorias. 4 - Que o Suplicante adquiriu o De o'rdem do Exmo. Sr. G�n. Cmt. da Guarnicão de
subscrevi. Biguaçu, 2 de fevereiro de 1954. (Ass.) Ab€- terreno' em partes de vários posseiros, por compra e sô- Florianópolis, faço público que o Exame intelectual, obe- foi feita em ·linguagem ('01'-

lardo da Costa Arant€s, juiz de direito.· Confere com o bre as ditas terras construiu casas e fez plantações. 5 -
I decerá ao seguinte calendário: tfz e amistosa.

original afixado no lugür de costume. O escrevente: Que não possuindo títulos sôbre o aludido terreno, quer' 10 ANO
,_

E' bom olhar-nos COil'O

Pio R01não de Faria., adquirir o domínio do mesmo,. para o que, com funda- Dia 8-3-54 la prova Português e Francês. c, outros nos vêem. PCI:'
mento nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acôrdo Dia 9-3-54 2a prova - Inglês.

'

com o estabelecido no art. 454 do Código do Processo pia 10-3-54 3a prova - Matemática..
Civil, inicia a presente. Assim, requer a V. exa., se digne. Dia 11-3-54 -' 4a prova - Geografia do Brasil e

ouvir os depoimentos das testemunhas, abaixo arroladas, I
.

História do Brasil. vermos inteiramente COP',Q

com ciência do dr. Promotor Públi'co' da comarca, sendo Local - 14° B. C. - Hora: 13,00.
que as mesmas comparecerão em Juízo, em dia e hora" \. 2° ANO
que V. exa. designar, independentemente de intimação, Dia 8-3�54 la prova - Português.
para ser feita a justificação "ab-initio", para, em ,segui- Dia 9-3-54 2a prova - Francês.
da, julgada por V. exa., sejam citados os confrontantes Dia 10-3-54 3a prova - Aritmética.
do imóvel, o dr. Promotor Público, o Serviço do Patri- Dia 11-3-54 - 4a prova - Geografia tia América
mônio da União em Florianópolis, por precatória, e os

..

(especialmenté do Bra-
interessados incertos. por editais· em trinta dias, ptlbli- sil) e História da Amé-
cados uma vez no "Diário Oficial do Es�ado" e ..três ve- rica (especialmente do
zes em um jornal de Florianópolis, para, querendo, den- Brasil).

Faz saber aos qu� o presente edital virem ou dêle tro do prazo legal, contestarem a presente ação, sob pe� Local _ l40 B. C. - Hora: 13,00.
conhecimento tiver�m que, por _parte de Hercílio Cor- na de, julgada a posse, seja expedido o mandado auto- Observações: -:- ps candidatos só poderão ter sôbre
reia dos Santos, por s�u advogado dr. Acácio Zélnio da rizando o respectivo regIstro do imóvel. Dá-se à pre- :1 carte1ra a caneta-tinteiro, o documento de identidade
Silv;:J., lhe foi dirigid'a a petição do teor seguinte: Exmo. sente o valor de Cr$ 3.200,00, valor do imóvel. Nestes (nas provas de A.bra e Geometria, o material de de-
sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu. Hercílio têrmos, com o croquís anexo, P. deferimento.' Biguaçu, senho; nas provas de Espanhol, Francês e Inglês ,dos 10

.

Correia dos Santos, brasileiro, casado, lavrador, residen- 15 de junho de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Re- e 2° anos, os dicionários). E' obrigatório o uso da tinta- IV'ende' sete e domiciliado no lugar Inferninh.o, neste município, lação das testemunhas: José Cândido, Manoel Donato e azul-preta para elaboração das provas. As provas terão '

-

por seu advogado infra-assinado, inscrito na C. A. B., José Mouriço. Em a dita petição foi exarado.o seguinte início às 13,00 horas. Duas casas. ,de madeira
com escritório nesta cidade, querendo promover uma despacho: R. hoje, A. Designe o sr. escrivão 'dia e hora GEN. "EDA. OCTACILIO TERRA URURAHY ·f· d L C.-

d usocapI'a-o expo-e e n f' 1 . . .. -

d 'h I
' no, 1m a rua aura amI-

açao, e ,
.

o ma requer a V. €�a., �1 para a mqUI1'1çaO as testemun as arro adas, ciente o Cmt. ID/5a. é Gu M Fpolis.
segumte: 1 - Possue. o SuplIcante, no lugar Infernmho, dr. Promotor Público. Biguaçu, 15-6-53. (Ass.) O. Du- nha Meira.

um terre�o d€ fO,rI?a Irregular d� 1:540m de fundos: �en- ,tra. Procedida a justificação foi esta julgada por senten- VE'N.
.

DE_5E
Tratar· na Casa "Ã. Capi-

do de largur� mmlma de 59,4 media de 110m e m�xlma I ça de teor seguinte: Cit;m-se os confrontantes dq irpó- tal".
de 132m., confronté\ndo ao Norte com terras de .1'oao

JO-1Vel
e o dr. Promotor Publico, por mandado. A citação Uma importante Jazida de calcáreo situada no mu-

sé de S?�za, Sul com t:rras do r,equerente. Leste na la:- dos interessados incertos deverá ser feita na forma es-: nicípio de",Camboriú, neste Estado, contendo 79 metros
gura mmllna, com o RIacho do M_?rcego; na largura me-' tabelecida pelo art. 455, parágrafo primeiro do Código de frente que. os fazem na estrada de rodagem f;! 1.400

------

dia, em _50,6m., c<:m terras de Joa? �ose de Sousa, ?elo I·
de Processo Civil. Biguaçu, 27-7-53. (Assin'!_do) O. Du- de fundós, mata virg�m e abundância de lenha, distando BAR E SORVÉTERIA

Travessao das TI�es Pe�I'as, na m�xlma, em 22m. �I?da tra. E para chegar ao conhecimento dos interessados, 15 quilômetros do porto de embarque de ltajaí. Area

com, terras de Joao Jose de ,Souza, Oest� com o DIvisor· passa o presente 'edital com o prazo de trinta dias (30), - 110.600 m2� Material Ide ótima qualidade para o fabri- AMERICANA

de aguas, 2 - Tem o S�lI�IlCante por s� : seu an!eces- publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado cC' do afamado cal de pedra de Camboriú e ·com monta- Vend�-se o Bar e Sorve-

SOl', a posse mansa, pacifICa, sem oposlçao nem mter- nesta cidade de Biguaçu, aos vinte e nov€ dias do mês nhosa r€serva para exploração em muitbs anos. Esta' teria Americana sito -à Rua
rup<;ão ,e com o ânimo de dono, ha mais de trinta anos, de julho do apo de mil novecentos e cinquenta e três. J.,dz�da extrema. com terrenos calcáre�s _.de propri�dade I Saldanha Marinho n. H,
!Sendo que mora sobre o terreno requerido, tendo edi- Eu, Orlando Romão de Faria, escrivão, a fiz dactilogra- oa Importante fIrma VOTORANTIM, mstalando fabrica EdT' M h d T tfi.cado sobre o mesmo, casa,

_ eng€n�o e �sa as terras. far e subscrevi. Biguaçu, 29 de julho de 1953. (Ass.) de cimento na cidade de ltajaí. ,

llCIO ae a o. ra ar

para gado e lavoura., 3 - Nao possumdo tItulos sobre 10smundo Vieira Dutra, juiz de direito. Confere com o Para tratar e .melhores esclarecimentos com
:'0 local cqm o sr, Umberto

,

os .317,020m2 de terras que óra requer, pretende adqui- original afixad61no lugàr de costume. O escrivão: Or- W. SANTOS Maché\do, o qual explicará
rir o domin}o\'li fundammto nos arts. 550 e 552 do lando Romão_iJ,e Fqria.

.

Distrito dp Estreito - Rua 24 de Maio _ 1261. c motivo da venda.

co. Mantém

semprê alt!rta.
os obre!l'os_

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

!Yjà.e dizer-nos como deve

.Sf.r ,ieita esta desobediência,

:ê Pf.\l' gliem,1 quando é onde,
�eJ� p6de dizer-nos quallri
zlimenta a inverdade. Só a

. experiência pode nos oriell�
.

t�il', e leva tempo e. conIle-·
'c'rn€nto dos fatos.

A Crítica de um hOt1.cín

oúblico é um sinal bem-(u

zejo de vitalidade do públi-

Durante tôda a minha vi

da, ganhei mais com os

meus amigos críticos do q'.le
com os admiradores, pl'm ..

I

cipallnente quando a crític1

Edital de citação com o pmzo de [1'inta (30) dia/

mais que nos esforcemQ!",
lJunca somos .capazes de no�.

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

EOITAL- s"'mos, especialmente quan
lo éW lado mal. Isto 3Ó é

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU J.o�sível se não ficarmo�
zar,gados com nossos críti-

O doutor Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito
da comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei etc,.

COS, e recebermos com �O!'

diolidade o que qu�]' q!ie
digam.

MAHATMA 'GANDHf

"Young lndia"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



".Um Absurdo 'Terceira ,Expo�ição �:":i�::�;:V;:::::-
.

/.0 congelamentf de preços" ., próxªJ!a�,:��!!��!�.m�sã�or�,��,.,!!!l�iê�;·�;��;�;;i;:i:�::a:i:::�
O DEPUTADO. TRISTÃO os preços não poderão dei-

I
séria. A fome é má conse- e 15, realizará São Joaquim ganiazdora, llrési\lida pelo espetacular. São Joaquim, cindível a -manutenção dos

DA CUNHA DECLARA' xar de subir".

Ilheira""
a sua terceira Exposição sr. Fúlvio A. Ferreha, O nesses tres dias, através da nobres preceitos democráti-

CONSIDERAR FRACAS-
i

O sr. Tristão da Cunha 'O sr:':Tristão da Cunha Agl'\Vecuária e produtos ,t'ntusiasmo que a f�sta do
I

exibição da sua pecuária,' cos! '

SÀDO O PLANO ARA�

'I
considera fracassado o "Pla-, inform�.� que pret.ende dai: derivados. Para êsse

.

certa- trabalho joaquinense está da' sua agricultura e dos Embóra a 'Nação esteja
NHA, POIS QUE FOI no Aranha" porque foiman- candidato a uma das vagas me, intensos tem sido os desp,ertan�o, mo/mente na

I
produtos derivados de uma ameaçada por

.

doutrinas

MANTI��É�I�CENÇA !�d�:eli;::ça l�:::��' �::�� ;:i:e:�o:I�:�e�i�:Sou�:: NO·-'-TIClaS II'CÁDE'M' leiS i �H�'���;:�';:;{'�':'o�::�: ;::�;��O::::�:;la:O�:�:
por objetivo estabelecer o bro, e que. o candidato na-' . li I

tos se devotam ao enrrque- trináiio da consciente Iiber-
RIO, 6 (V.A.) O de- equilibrio entre a oferta e t�dl é 'é/sr. Artur Bernar- -, " cimentó comum do munici- dade!

putado Tristão da Cunha' a-procura, e hoje esse dese- des. Fará' acôrdo, indireta- REABREM.,SE OS CUR-I ferência que, à guiza de pio, que já tem, por 'direito Para tanto torna-se ne

declarou em Belo Horizon- quilíbrio se estabelece pela mente, tanto com o PSD co- SOS FARMACÊUTICO E áula inaugural, irá ser pro-I de ,conquista, um lugar' de j cessário perfeita e justa
te' que o .congelarnento dos licitação _em bolsa. �ara mo 'com a UDN com base ODONTOLóGICO

'

nunciada pelo jovem e ilus- ,

honra entre as comunas ca- compreensão dos deveres
preços anunciado pelo pre- que, portanto, a licença pré- na candidatura, à senatoria, Amanhã, dia (8) de mar- tre Professor, que concluiu, tarinenses. Região sobre-I civicos afim de que sejam
sidente dá República é uma via? - perguntava o sr. ".A:S ORDENS DO PRESI- ço; às vinte (20) horas, mi- no 'mês de fevereiro recém- maneira rica, CO�l t�rras �e I ultrapassadas todas as tor-

iniciativa absurda. Tristão da Cunha: DENTE SÃO SEVERAS" nistrará o Professor Dr., findo, um curso de pós-gra- cspan�osa �era�ldade, Sao .

mentas sem que a N4u do
"O verdadeiro remédio Relativamente à possibi- RIO, 6 (V,A.) - Sôbre o Miguel Manganelli Orofino, duação sôbre a sua especi- Joaquim, �a doís anos, sur- Estado se desarvore e vá

para combater o vertiginoso lídade dum movifnento de propalado congelamento de no prédio da Falcudade de àlídade no Riõ de Janeiro. preendeu os visitantes com despedaçar-se 'ante .0$ 1'0-

aumento do custo da vida que resultasse a substitui- preços dos generos essen- farmácia e Odontologia dê Estão sendo' convidados pa-' 1 �;ua produção; observada chedos da anarquia!
- disse, o dlrigente r,epu-I �ão do presidente da Répú- ciais, o coronel Hélio Bra- Santa Catarina, à rua Este- ra assistirem a mencionada sêbre o duplo aspecto quali-I .o- Vultos do Passado, pe
blicano - consiste em su-

I
blica, afirmou o sr. Tristão ga, presidente da OOrAP ve Júnior, 93, nesta Capi- solenidade todos os Profes- � �uantita�i�o. :De par com ,'los exemplos dignificantes,

prirnir' a licença prévia, de- da Cunha que a "mudança voltou a fazer' declarações à
. tal, a áula inaugural da- seres e alunos da nossa Es- ISSO, verIfICado, no setor orientando qual bússula, a

te� a. inf1a�ão" liberar o �o-lla pe.ssoa não interessa, I r'e.port:g��, hoje à tarde. .quela Faculdade ,do corren- cola de Farmáci� e,Odon- agrícola, evidenciou, na
I
pontarão às gerações do

mercio, pOIS so a concorren- mas SIm, a mudança da po- Disse inicialmente, aquele te ano. Promete ter amaiorj' tologia, bem como altas au-
montra pecuár-ia, magnífi, Presente, a róta que con

cia faz baixar os preços. I,lítica". Os fenomenos poli- "titular: -:- "Acabo de rece- repercussão nos meios' cul- toridades civís, eclesiástí- cos planteis de várias rar duzirá a Nação ao pôrto se-

No ano passado o govêr- ticos, como os demais feno- ber as primeiras determina- turais dêste Estado, a con- cas e militares. ,;as' que
I

ali estavam sendo guro de seu destino, tão al-
no emitiu oito bilhões de menos sociais, são condicío-Í ções do presidente da' Re- .lisseminadas, . 'A próxima m.ejado por quantos a en-

cruzeiros, que representam nados, até certo ponto, pe-
I pública no sentido de pro- i exp,osição, estamos certos, grandeceram!

três vezes mais a quantida- los de ordem economica.:
.•

mover.. o congelamento de 'I
constit uirá nova' oportuni, E aqueles que deram.

de de dinheiro emitido no E se a situação economí- preços e mantive nesse sen- dade para se aferir do de- suas vidas e derramaram
Brasil desde os tempos -de '�a continuar corno vai, po- tido com sua excelência, I':envolvimento sanjoaqui- seu sangue pela manuten-,

Dom João VI até 1930. Nes- .ie-se esperar tudo, inclusi- uma demorada conferência. "nense, que sabemos acele. ção do Patrimônio Históri-
sas condições é lógico que ve uma revolução muito �'pensamento do chefe do rado e eloquente, Co� os I co que usufruimos, terão

�ovêrno evitar por todos os ._--' ----- -----

\Ossos agradecimentos pela conquistado o mais alto ga-

O M Ü S t O
· ' F'lortanópolis, Domingo, 7 de Março de 1954.

Bn O em
'

e e· Ias modos, dentro dos princí- :'entileza de um convite es- lardão!
,

. ,,'
.

pios estabelecidos pela lei
'

..ecial, subscrito pelo dinâ- _ Sejamos, então, cidadãos
I .."'� ,,,.,, I ...;.:�:�"'_�'� ,-�."

n, 1.522 - que é 11 da inter- Nov'O
-.

ESl'ab-eJecl·mento·' lavai .rico persidente da Comís- compenetrados de nossos

,--.- Acy G'abral Teive grandes sociedades. ,Grana- \Tenção no domínio econô-. -

,ão Executiva, formulamos d_everes Cívicos afim de q�e
o carnaval tomou. conta deiros e Tenentes arranca-

mico - a exploração do po-
�m 'f Iorianópolis IS melhores votos )leIo êxi- possamos in5egrar a estru-

do pôvo brasileiro. - Nes- ram fartos aplausos-do n9S- vo, �otadflrnente' das clas-
- o da ,Exposi �ão. tura magestosa da Naciona�

b f, 3es mEmos favorecidas". !idade Brasileira!!!ta capital" assistimos aos so pú lico. Terça- eira' gor- Ninguem póde! nos dia'> do Estado, Vice-almirante
d f'l d S

. .] d :l "t t O
- Quer. dizer, então, que d I 5° D

-

,es i es as OCIeua es car- . a man eve o car azo - �it'é�entes, contestar a soma Coman ante (O istrito
carro, "Colunas Misterio- vamos ter �esmo o congela- devada de melhoramentos Naval,' General de Brigada
3as" (José Lisboa) foi o

ménto? ;3lIrgido; em FI�rianópoJis, Comandante da' Infantaria
melhor trabalho de mut'a-

"S' d ·d d ,";::esde a instals:_çãp do Quar- Divisionária 5a, Presidente
_

., - 1m" epen en o na-
. . .'. .

. .

çao, bem secundado pelas I' t d d I
tE 1 General

d.
o 5°

DIst.rlto
da Assel'nbléia Legislativa,

, . .

.

. I tura men e os estu· os ne- , '.
seus carros. - Em Santia- Cmt!o MaravIlhas -do Egl-1 ,. , 1:' _'

d 'NeiVal.' srs. deputados, Prefeito da
," _ .. . cessarIOS a ap !Caça0 e

,

..
go, o Brasil venceu o Chi- cO (Joao DlOnISlO). d'd d

_

f Ainda agon novo Esta- Capital; Jornalistas .e pes-uma me 1 a e tao pro un- __

le por 2..,.2. O (Baltazar). - xxx
d _ ,i be'ecimento Hqval sut'�e sôas gradas.

, a repercussao econonuca.
..

'.
Em Caxias do Sul, ,o Pre- Em Caracas, Ioràm· mI-

J' t ,t d t!11. nossa Capttcll, CliJ() ab Impetrará a benção da
a es ou COgI an o na no-

sidente Vargas inaugurou .::iadas as .sessões plenárias _

d
. . _

d 'inaugural �stá marcado pa- nova Escola o Monsenhor
- meacao e uma comlssao e

o Monumento ao Imigrante. (tendência anti-comunista). t'
�

l'
,

;

ra amanhã, 2a feira, dia 8, Frederico Hobbold.
eCnICOS qu� se rea Izara no. , .

'

$. Excia. regressou ao Rio, - O GenHal Naguib retor- .

b
.

d t
as 10,30 horas, no Sub-dIs- O novo Estabelecimento,

_ ,. ruaIS reve espaço
.

e em-.,

I
no mesmo dia. - Divulga- nou do Suda'O �e assumlU a

'I
�

d 'trito do Estreito. localizado no Prédio da an-
. A' ", , po possIve para ('), estu o,

. �
se que os srs. Tancredo Ne- PresIdencIa do Egito. - No ·d'

.

t"
I Trata-se da Escola' de tiga Industria Scarpelli, no

, a ma erlU. Iv'es (PSD), João Cleofas Vaticano, o Papa Pio XII'
T- l' t h l' Escrita e Fazenda, destina- sub-distrito do Estreito,

.

'

, ao ogo en a Tesu ta- i '

(UDN)' e Antonio Balbino (no leIto) deu começo às
d d

.

t d t
.
i da a especializacão de Es-

,

'

os esse es U 0, ratareil .

�

(PSD) deixarão, dentro de tradicionais cerimonias da
de por em prática as deter- crevent\es, sob a direção

alguns dias, as pastas da quaresma. Divulgou-sé' que. m�na oe-'s d
.

"1 t G' competente do sr. Capitão- vido de todos os meios in-
, 1 ç o preSI( en e' e- , .

'

Justi"a, Agricultura e E- o passivo dos festejos de
t 'I" V S

. . tenenete Murilo de Souza dispensavei" ao seu perfei.:',. u 10 argas. ei que a mIS- '

,

ducação, ,respéctlvamente. Mômo, no Rio, f(jram 400 a-, são não é das m�lÍs fáceis, e já contando, para 'o. -$eu to e oportuno funcionamen;
- Em Mexico City, varios tropelamentos,

'

116 prisões iníciõ, com 136 alunos ma- to.principalmente agora, quan- ,

jogadores do Vasco da Ga- e 60 mOl'tos, _:;'Seguiu para d·o pr cI'sa' d triculados, procec'�_'ntes. de
e mos 'coor ena1' a '

ma ficarám lesionados de- Assunção, o selecionado �nedida com o "plano Ara- I
vários pontos do Brasil; to,,:

vido a 'dois "s�rurus" du- brasileiro.
nha" ue c" b

-

I
dos já pertencentes à ' Ma-

, q omo se sa e, nao .

rante o jogo Vasco x Marte. xxx'
p,ermite a aplicação rigida

rinha de Guerra e que fa-,
xxx

, O sr. Café Filho (PSP)
e permanente de ual I �ão este Curso de Especia-

,

I d P I
_., q quer '. ,

Naciona istas e orto dec arou que nao .preCIsara t b· I t " . lidade. /'

, " . A ',a e amen o . "
.

.

,
'

Rico feriram 5 deputados renunCiar a vIce-presIden- r

D
.

d t
. .:1 I O ato que sera 's.olene, veira Carr�eiro: a quem,

epOlS e ou l'as conSll-"e-. ','. ;"

no Congresso dQ.S Estados cia da República, afim de , - 'Ab .

t
I cõntará com a'presença dos liluíto continua devendo o

. . _ raço.es so re ,o momen oso

I ..
�,

.

Unidos ,(30 disparos foram dIsputar as eleIçoes para a
t

.

1
. E=xmos. snrs. Governador I Estado de Santa Catarina.

;
, t assun o aSSllU conc UiU as

das galerias). - O primeiro Câmara Federal. - O Mi-, d 1
-' ----------

suas ec araçoes o coronel

I A· Pministro Nehru rejeitou o nistro Ráo na Conferência ,

Hélio Braga: - "P<?s� as-
auxilio militar proposto por de Caracas: "Somos con- I ,

severar, todavia, que as 01'-
,

•
Eisenhower. -_' Em Cara- b�ários a qualquer fórma de dens do presidente sãose-'.

•

racas, foi inauguradà a con- intervencão" Anunciou I
•

.
- -

veras. Ele está vigilante pa-'ferencia (loa) Inter-Ameri- se qUe o gov&rno da Fran- .. . / •

1'a que o povo não continue
cana; com a presença de 2,O ça está disposto a �essar a

- sofrendo a ação nefasta dosI

delegações continentais., - 'guerra n'a Indochina. - Os ..,

f'
' 'INa Siria, um acordo de ul- brasileiros treinaram em q�e quer:m e�rIquecer a-

. Comunico aos candidatos inscritos no concurso su'�
"

. ", , oI·
cllmente a custa da explo.-. pra, que a relação da revisão das notas de Português, Itima hora reuniu as facções gramado palagualO. O DIa- -

d f d" -!L' 1
-

M
' ,

C t b'l'd d t·' f' d
., -; " '

'.
. raç.ao �sen rea a .

, , egIs açao, atematIc� e on a U a e· es arq_ a Ixa a Ido ex;ercito, consoli_dando- 1'10 CarIOca dIvulgou que, ,
\ nesta Delegacia, a partir de 8-3-54.

, ,
se a revolução e fazendo' a COFAP (pór ordem ex-'_' , ,Os candidatos que quiserem recorrer, poderão Ia-Ivoltar ao p.oder o ex-�resi- pressa �� Chefe do Govêr-I .

'

,

I zê-lo de�tro, de, dois dias, subs�quent€s ao da afixação.
dente Atas!. - Da CIdade no) -VaI congelar o preço C R Delx8 FlorIanopohs, 6 de ma��o .de;., 1�54.
...

'

.' I
A

r, ,'.. ( Telmo VWlra Rlbelro Delegado.do VatIcano Irformaram dos generoso - O secreta-I .'
c,,

que nãd havia modifica-I rio Foster Dulles rec0!lhe- DISSt' .-o�_-.<J��'>4I"04I_>04_�_�""-'<:__.•
ções no estado de saude do ceu (em Caracas) que os

I
... INSTITUTO DE APOSENTAPORIA E PENSÕES I

Papa Pio' XII. - Em Pu� 'pr�dutores não, são respo�- .o' já v1lm ioso Clube Re- DOS COMERCIARIOS
, "d t Rh

' ',. 1 lt d d 'Delegacia em Santa Catarinas,an, o presI en e ee ame- saveIS pe a a a o preço o' cl'eativo, "Deixa Disso", , _

açou (novamente) com o' café. J
t:!o"r;pletª 110 próximo dia 9,

uso da força, afim de con- xxx I o seu �S6gundo aniversário
seguir a unificação da Co- Ao Hm -da SEmana, 'as a-

I de fundàção.' -

I .

Pagamento do Abono de 1953
reia. - O -SeJ?ado norte- tenções dos, brasileiros es-

I Para condigna comemora- O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen- "
mnericano aprovou (unani- tão voltadas para As�unção." cão ,€�tão "programadas-para sões dos Comerciários, no Estado de Santa Catarina, le- :

midade) a indicação do no- - Os, nossQs jog�dores �ão hoje, no Dbtrito dê Santo ya ao conhecimen.to dos int�ressados que a g.ratificação ,
,

,. ,A' •
,.

. A \
' de 1953 - PortarIa M. T. I. C. n, 170, concedIda aos se-

me do sr. John M. Cobat pensam em derrota. O le-
i
Ani,omo'de LIsboa" n_a pro- gutados que 'em dezembro de 1953 se encontravam em

.

para o car�o de empaixa- ma'dos paraguaios é: "Ven- 1'1',ie'd�cle do sócio sr. Mi- gôzo de auxílio do-ença, será paga nos dias 8, 9 e 10 do
dor dos EE. UU na .SUj- Ger ,O'U morrer". � jogo co-

.

g�J D'aüx. festividades .vá- J coil�ente n;ês, durante o eXI;>edierite normal, is�o é, das
ci,a. meçará à$ 17 horas '(hor.a rias para as quais recebe- 12 as. 16 horas, na conformIdade da tabela afIxada no,

I
d

'

B '1) '. A d'" �

t "�o
•.. guichet da Tesouraria desta Delegacia. � Ixxx o rasl .

,- guar emos ' O,(·s, .atencIOso convJte,' que FI" l' 3 d d 195" l.

, ,.' I
'

. OrIanopo IS, e março e' ":t.Tivemos o' desfile das pOIS. ,� c!t,1 "n�cl(l.os agradecemos. . Fra'fJ-ciscoI-Cdmara\:Netó; Delegado, I'
"

navalescas Granadeiros da
Ilha. e. Tenentes do 'Diabo.
A chuva não permitiu que
os Granadeiros abl!iê_sem

tem capacipade para alojar
22�, ali,t;nos, achando-se pro-

O ESTADO manifesta-se

grato pela: gentileza
.

do
convite com ql}e foi� distin
guido � pelo exmo. sr. Vice- '

.

Alínirant� Carlos da Sil-

J
•

CONCURSO PARA TESOUREIRO-AUXILIAR
Padr'ões "1", "J" e "K"- .'

AVISO

•
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O dr. Ivo Silveira, deputado pessedista 'poi' Pa
lhoça, embora ainda bem moço, já tem farto mate
rial papa escrever suas memórias. Para definí-Io
bastará dizer que êle 'é um, matuto f01'mado 'em di
?·eito. Se o matuto só com a escola da vida já é um

professor de acuidade,' imagine-se o que não será
co� o c,urso de humanidade e mais o de ciências ju':
'rídicas e sociais? Esse é o dr, Ivo. Muito cedo com

. pr,€endeu que o slogan positivista' "Os vivos são

s,nip�'e e cada vez mais govenlados pelos ?nortos"
e!>tava superado. O certo, .para êle, ,é à paródia: "Os
vivos serão sempre e cada vez mais gove1'nados pe
los mais vivos". E para ser mais vivo, na sua astú
cia cabocla, nada como fingir-se de morto, Em 1950,
a U.D,N. não acreditou no dr. Ivo como chefe pa-
1hocen3e, Ele mesmo se encarr,egou de espalhar que
perderia o pleito, qlle ia ad'erir, que estava farto de
política, que aceitara a candidatura só pro forma,
dc .. Contando Palhoca' como favas na cesta, os ude
lIistas n-ão concentrm:am alí seu poder econômico. E
o dr. Ivo, com seus v-alorosos companheiros, lavou
a V.D.N.!!!

ij'o dia' de uma eleição para a presidência da
Assembléia; 'os eternos vigilantes, com ,o, seu espí
rito democrátic� precisavam de afastar um depu
tado pessedista, mesmo pela violência.' Escolheram

.

o dr, Ivo, Iriam, espErá-lo numa curva da estrada,
com alguns capangas, raptá-lo e levá-lo para' Bom
Retiro, onde o' deixariam na fazenda

I

do sr. FIares
Oliveira. Quando o automóvel do chefe, pessedista
foi buscá-lo, os gangsters o acompanharam de' lon
ge,. escondendo-se na estráda, para o rapto. O tempo
foi passando. Os raptorES· impacientes observavam
qu'e já estavq na hora da ,eleição e nada de o carro

voltar. Foí'am até a Palhoça e viram que o automó
vel ainda cont-inuava à porta do dr. Ivo, ,Voltaram
para a' es,pera, Pelas 15,30 horas, afinal, o carro sur

giu na estrada. M�s vinha va;z:io!!! O dr. Ivo, calma
mente, vi'era de onibus e deixara o carro na 'sua

'porta; pará despistár!!!
'

Relembrando, ante-ontem, êsse espet�cular sa

lame,. êle, com aquele seu jeito de ingênuo, rélatou
nos o seguinte:

- "Dessa eu me escapei lindo! Mas a pior para
mim não foi essa, foi outra. Os nossos adversários,

-

com o-,intúito de intimidar-me, organizaram uma co

missão de tomada de contas da minha administraçãão
na Palhoça. O fato em si não tinha para mim a me

nOl' importância, que'não temo e nunca 'temi devas
sas em todos os "atos da mipha vida, Mas, quando
foi organizada a comissão, eu vi as coisas feias. En
tr'e os seus integràntes, }Im deles me preocupava.
Apesar desse jui,z, sôbre quem fiz rigorosa marca

ção, nada foi apurado, como não podia ser, que me

atingisse a pon,fada pobreza em que sempre vivi.
Esse meu julgador, atualmente, está preso em Blu�
menau, por vultoso desfalque nos cofre� públicos.
Aliás, por esse motivo de fôrça maiô?', deixou de vir
saudar ,S, Exa" o sr, Governador do Estado, na sua

,visita à Palhoca. Era o orador oficial. O sr, lrineu
Bornhausen 'e

�

eu escapamos de boa ... "

E o dr. Ivo lá se foi, tomar o amigo onibus, com
aquele seu ar de matuto pacóvio, olhos esbugalha
dos c caminhal' c'1lhorteiro: ..
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