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Florianópolis, Terça-feira, 9 d� Março, de 1954,

Sob um clima geral de do Tribunal do Jurí sôbre
ansiedade e sensacionalls-,';;IS possibilidades de conde

mo, será julgado no próxi-: 'nação do réu, declarou que
mo dia 19 do corrente mês li sua culpabilidade nascerá

(ao que tudo indica) o já pura e simplesmente do de
Iarnoso tenente Bandeira, poimento do "pivot" do cri

apontado como o autor do me, Marina, se o Jl�ri não
crime do Sacopã, em que, se deixar levar pelo lado do
como num filme de misté- coração .

. rio, perdeu' a vida o dono Quanto ao criminalista
no "Citroen negro", Afrâ- 'Romeiro Neto, que defen
nio Arsênio de Lemos. derá o tenente Bandeira,

-

Uesco�erto em Nova Iorque
C b

HIO, 8 (V·A.) - o

pre-Ilidad(�
básica a concessão

0,1' d.epos·lto·' de· armas pa. ra- u a sidente da Repúbl'ca enca- mutila de tratament�· ':minhou ao Congresso, pa- pecial, nos terrenos [uridí-
de ra aprovação, o texto dd .",.-,' comercial, occnomico, Os primeiros sintomas

NOV'A IORQUE, 8 (U. metropolitana, desde que - Policia. Ontem, cerca ../
t d FATratado de Amizade e Con- financeiro e cultura, e reza, no a os no oro' como uma

P.)· - A Policia 'apreendeu
I
Carlos Piio Socarras foi de- 12 detetives entraram no

sulta entre os -governos do em um dos seús artigos,
urn verdadeiro a r s e n a l posto da presidência / de depósito t outros 70 ,se es- -'

• J

Ih 1
. 81'3;,d e de Portugal, Iir- que as duas partes contra-

numa loja de aparência de- Cuba, por Batista, em mar- pa avam pe as cercanias.

1 R d J
.
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_

d I d 19"2 O doi ba As armas são de fabricação mm I) no io e: aneiro, . tantes se consu arao sem-
serta ontem, tendo si o \0 e ,;)'. S OlS cu -

'",IH novembro do ano

p'as-,
pre sobre os problemas in- co Bandeira se ,aproxima,. cisivas provas da inocência

presos dois cubanos, apon, - nos tinham alugado o de- norte-americana e estavam
Ioram a presença simultâ- do seu constituinte"-sado. ternacionais de seu

I mani-" ,

tados como adversáríos do pósito por 75 dólares men- -acondicionadas por profis- .

.

1 d rd R
. J• .,

F.,!iC pacto tem ,pqr .fina- f.-'!sto ir�te.l·esse comum. nca, aos a voga os ornei-

I d dregimento de Batista. Os sais, em novembro ultimo . sional para o embarque.
,-.------___________ N t (d f ) M'l quo a a um-

-� - " , e o e ensor e 1 -.. ti IIdetetives varejaram a 10J'a, Em frente ao mesmo, des- Depois da· descoberta da
&s I'onv'erseçõe,S S 11 ( dor) C 47 F

" �

� " ton
:
a es acusa oro ,�U�l .. . na raoGadescobrindo no seu interior carregavam pesados cai-I Policia, 'os agentes doDe-, (l(;i'€JO de estudar psicolõgí-

bombas de morteiros, fu- xões e a única janela esta- [:artamento Federal de In- 50BRE O SeUEZ carnente o. jôgo de reações MARSELHA, 8 (U. P.)zis anti-tanques, fuzis, gra- va pintada de preto. Foi I v=ctigações, as autoridades -

'dos jurados dêste mês, a _ Nenhum vestígio, de vi-nadas e uma grande pro- ulfl estivador, contr�t:do l.alfat:ld�gári:s e do Serviço
LONDRES, 8 (U.P.) --tI evista, que a Inglaterra fim de saberem 'como atuar, da foi constatado em torno

visao de projéteis. Mais para a retirada dos caixoes, (l� Imigração efetuaram o.

'n�laterra e Egit» manifes- estava d;�'posta a firmar um no dia 19. dos destroços do avião
tarde, Mario Cruz, de 34 a- quem denunciou o �ato à interrogatório dos presos.

..ram, nova esperança de acoi da com o Egito. As PEPENDERA DE "C�47", que caiu entre St.
nos, e Roberto Oscar

d
'. .hogar a um acordo quan- �c::moi,-,õ-:s par;-a retirada lVl,AiUNA Etienne de Tinée e SaintAzevedo, de 36 foram pre- 'A vertencío ", '

.

I
to à disputa entre os dois das 101'<;::15 britânicas cons- O acusador do tenente 11\1�rtin de Vesubie, pelossos. São acusados de viola-

d N h hindus [)"íse_:; 'a,proposito da eva- tituiram até agora o princi- Bandeira, sr. Milton SaIles, 'a'viões que sobrevoaram o
cõcs da lei de armas. O co- e e ru aos

.uacao era base do canal d< pal.obstáculo a um acôrdo. mtcrr ogado na antecâmara_locál.missário de Policia Fran- NO'VA DELI )l (U P ) I minho cio,progl'Lss-J Deve-'., "O . 1 Cl
-

• ,.J" ' ,

"iuez. !!0VernO (Ie 1ur-

ces Adams, identificou-os -- O primeiro-mlnistro da. 11I0S sempre lev 11' cm con-
hill inf. -rrnou qu, "tinha

('01110 membros da organí- India, sr, Jawah.arlal Neh- sider ação que o fé tor hu-
.mad» ,i( ta com r uito in-

b
-

'

d ti h' aos seus mano' � f) mais' importantezação cu ana que se opoe ru, a ver lU oje e -

.eresse da declaração do
d F IA' B de- '1) li"rosresso .do país".ao regime e u genclO a- - 'JI'imciw ministro egípcio.

tisia, presidente de Cuba. GamaI Adbel Nasser de

B J
.

.

�n��:I��n8i:ti:r::��do�u�:� ,:���:;,�.s ;::I31�:�I���: c:�: . tr�paSdsa O
.��::,;;:��� as:::;!c�a�:: �,n(r8 O lasi. na' reunião' de

.

Caracas
la POI1'cl'a e logo depois .::lia se verifica que o verda- O «moro, 0- som" l'.�.I ... '(1 _. t " U CARACAS,·8 (V.A.) - Pacto por topos os países tões com outros. países, a-L'o'lI al",Uln en",o. 111, .'. . , • .

,�.("l.·toS. Entre estes fl'gura- del'ro u.rogresso somente FARiS, 8 (U P.) - Re-
d M" t" di\.

Argentma assumira po- amel'lcancs. plicando :oemp.re o argu-."
,�Ol. ta-,';JZ o ll11� erlQ o -"

. -

V:·t111 G homens e uma mu- 'poderá ser logrado _9uando v_éla-se hoje (pe o "Mys- Exieriúl' declarou, em en ;ição ·,nt�ramente contrá-, Muitas dessas soluções J:1ent.o c�t! que se trata de
jher reconhecidamente ad-: se criar uma India indepen- ,erc 4-B", aparelh0 a jacto,

,

-

ria ,a� pr(1jeto brasilei�o de
I
foram �.l�ançadãs: ao que assunt� de sua competência

\(;1's:11'ios do regime de Ba- .lente, que se baste a si Jltr�:p;<;:sou;., a "'J�õl'eira do.' 8.taodárd OH e revls..to,do Pacto de Bogo : �arece, oe maneira total. e:isC'l1cial.
propl·ia. 'SOl)",' em voo hÜl'lzontal, a. ta, Jnwlü..-ndo intransigen.te \ F.·,ütret.anto, entepdem Ar-I

'

lbta. O ars�nal ,é o se�un- • ...

t d P Ick, CLUC se descobre na área Ao preveni; contra os A de fEvereiro r�issado. a ala e re- a reserva, que opõe, a ql!e g,n1ina e Per�l que, surgin-' O PROJETO DE
" ',<

......_. óerigus externos e internos' Excfptuando-<,e. o "S.O.

,01-d4BIf!lsa �OJl!t.
UQ.1· ('.t.�müsmo internacio-, ,:lí\. � _controv.él:s,ia, nenhu�. EL SALVADOR...

·DUt1n�ii. 10 d,es que ill:aeaça.n:t.� India, Neh- E:spacon!', 'ql:!e !�e.ali.:.z;o�l, ';,1 R'f1!: '��'1\..Q).\U{, . ,��'t:! ;<leiu'.J" -:: pl:{)�o�ado'PQl' (;l'�IV' tntern�clOnal poderq ;>-

IIVII ,.

i'U, que: .faloú na sessão >'�i�o <1l1�llcJgo, ''lii.:�;' com dois
-

"�"':,' í .,.
-�

,:tq�1,,;ll};�_la das· pal'-h:s, no_caso;"de ;:ttlJ.urrpàl'a dIrimi-la se Um Da meSnl'a 'forma, é certollo-brlJlnr . da
A

anuaÍ cas Camara<, de Co- fI]Olores a 'jacto "s"bressa- :m�u: ,�,a·ro:�er e�\, recurs� ,��mt��(\)vén,{: - se
_

a qu:s- dos�paJf'�s entender ,qu: o que o Feljet<i de EI Salva-

P I II
-

I 'c.nif!;" o "Myste:se /l-B" é .=xtIaOlo,nal.lO no. " <lUtOS da tao r., ('u :lao, de competen- Llssun'.o e de sua competen- ·dor dE! fOI'mar-se uma Côr-_eu' cl n!J (:,ercio e Industria da n- ,

I�
d) 1·'rJ·lr��·;rc apat'clho francês ..;pelação civel.cm que é r,e- ;i;! intEC-rna dos países em eia interna. Essa interpreta- te Inte'c;mericana de Justi-dia, recomen ou com gran-: -

_RIO, 8 (U.P.) - A As-
:le Vcemf:ncia: "Não olhe- ll'C' c..:.meguiu n::pl::r.ar essa correnti' á Umao Federal e !:jjf;o 'ção unr;lica na falência do ça Berá Cierrotado, pois mui-socia_ção :dos Ex-combaten-, recorrida a Standard- OH Tambénl o país opôs re- pacto, cllJ'a apll'caça-o fl'carl'a t

_.

t
. -

1
.

'. 1',OS para out.ros pmses com oroeza.
,

.
as sao as res l'lçoes evan-tes (.,�r;�Eriu ao cientista

,_ Companv of Brazll, o sub- '

Ih t P t d dA. d t' t AIIS mão;; estE*ldida3. As mu·

M t
.

� ,

':el'va sen:e an e ao ac o, S'�llJpl�e r,<1 epen encla a aGas om ra e .e.At,:xa!1der FleminJ1 desco-
,

.

- ... 1 or O O !lgraSSOr, !=l'IJCUl':lCÓl'. geral,da Repu· Llue até hOJ'� não fO,i ratifi- vontade dos países ulVolvi- A...Côrte, tal como a pre-
" e1 riS lOnlecldas y:e os ou- Il II

1,)' fbridor oa penicilina, o di- I

d II
-

' u.lca expressou-se a 11'- '�ado senã·) por oito países: dos aa controvérsia. tende El Salva.dor, se:t;'ia umplolna ele socio �onorario,
l'v� n80 constih:ern o ca-, (} SIJ ao dO

.

mando que a taxa c1e previ- Costa Rica, EI Salvador, organismo permanente, comcom que foi distinguido pe- Considerado de- I Marrocos c.er.ci� socia� crüda no ar- lIaití.. Hcnduras, México, A l�MENDA representantes dos 21 paí-los t,erviços que ç'E:H1 pres-
•

.

, tlgo Li da lei 159, de 1952, Nicarag11�{, Panamá e Re. Em sua emenda, o

BraSilj
ses é'mericanos, o que fica-tando à humanida,le. Acu- 'sertor -um maIor I l"I/\RR�KECH, Marro-

[ião [ode ser isenta de co- lJúbUca Dominicana,
I
manda ul'E'nas que a fixação ria muito ca�o e não possuis,lnl�o o recehimento ao -

d 11 é' ·

t
,lO ces f:r:_ances, 8 (U .P.) .

-

i:.rança, porque, .:;km de de cún' J:E:tência interna s,· útilidade ponderável, poisdocumento, sir Alcxander aO mi rei o Foi �nunciado que,. o
.

ho-
ser lega!, é uma tributação ) INTERESSE

_

I faç_� a, luz do J?ireito Inter· não -havt:ria trabalho bas-Fleming enviou àquela as- [!,t'm que tentou assassmar, Lr.posfa a todos em benefí- BRASILEIRO na;::'mal. ASSim sendo, 01 tante para justificar suaf.Ociação o seguinte telegra- RIO, 8 (V.A.) .:_ Segu,n- onte!.1, o sultão. de Marro-
eio da crdem social. Jil!>t�mente para contor.. órgãcl (riado para dirimir I exist'�n('ia.,. \ b d b ':0 o bo1etim da Diretoria COS, tinh& sido morto à bala '.

.

,

ti"
.

.
.ma: .� eu o e reee er, por .

L'ar as rEservas opos a� 1�()nll-(JVl'I';',a terIa sua atua· I O projeto brasileiro pre-
.

, '.

d l' d ('Tecal do Pessoal fOI' consi· poucos minutos depois, por A'
..

t· ti I - ,

1 A t'
-

d d d
'intermElclw a em 1alxa a .

OIS 18 era ".:Iao. so pe a rgen ma e (;ao é'S,�p.gura a, es e que', �ê élpenas a apresentaçao ded � ] t
.

. disparos do paxá Thami Elhritânica, o diplomd e so-' Jeu:. ..o ceser 01', o major pdo pr-l'lt como, em outros nenhuma disposição de, Di- uma lista, para escolha de·-.1·... J'lú"!)()!'a1-l'o da Assocl'a- J'ult'o Sl'.�. "',,1'0 Maf'haclo· de Glaoui, de Marrákech. (\., ('

Eg'll 1 E t d U·· 1" ... "'< _..

O O I O pontos,. pt· os s a os m- r.'�lt() lf'�f·ft vasse a compe- 5 juizes, em escala de rodí-"u-o J3,',"':",'1"1'ra' de Ex-Com- :)ll·V"I·.!'a. Esse ofici.:'ll está Íl'mtr8do assassinu f o i j
.

I B 1 .

E d N' AlI'� � '." " - - -

", "s, ,j .(';ta, qua 01', 1- lc".cia UiS partes em ihgio. zio, (:om a obrigação de re-blitentes e desejo agradecer S 'lldo pl'c,cessado pE'!a Jus- 'dentJfj('ado como Ahmed CAiRO, 8 (U,- P.) - O
c'm-água e'Paraguai) o Ita- NENHul\IA SOLUÇÃO1 d Ben Ali Ben MGh"J11med, )rimeiro ministro, coronel

t'
,unir ..se quando convocado .. à diretoria da agremiação a ,;iça l\t:itar, acusaC') e ati- .

.

,1,ara 1 se preocupou em Como quer a Argentina,.

I .I sub�'ers;\'r,s, nos de 2:5 .mos de idade, em-' GamaI Abdel Nasser, anun- f I d 'IH. ::lnCS 'v, -

• _

1 }Jlocura'. ormu as que con· po 0"1 um paIS eXImIr-se
d t d' orpc'ado nlun.a est.ação de ClOU a concessao (e uma a-·

'd'f' 1 "'d b
neios é,rma os, es un o o ' ,

I' tornasse:'ll as 1 ICU dades I ruI' toda a VI á de su me.sérvi<.,o automobilístico.
I nis,tia geral. I.,1icio do julgameü'o mar- - permít�,'\dp a ratificação 'do ter a jul!,'amento suas ques-

�ado ;"1ra terça-fe:ra pelo
";onsdho Especial ,;_h, Justi,
;á da 1.". Auditor;a da 1,1)

=t. 1\.1.

<')

.Tratad« de Amizade
Brasil-Porlugal

glahne honra que me con

('eoeram ao tornarem-me

um de seus rnembros. Este

;�\�(.lência de que, realmen

te, o dia do julgamento do
tenente Alberto Jorge Fran-

mos! rou-se reservado,' a
Pl'" dando apenas que, três
dias antes . do julgamento
(como a lei determina), 3-

presentará as últimas e, de-

é um lU sto dos m::tíg gentis
e quP gt:àrdar�i como cara

i.cmbrDll�:a para .:> resto da

o RISODA CIDADE···

rProcessos u�eni,stas Café Filho
EM FORTALEZA

1 ,�

RIO, g (V.A.) - Embar- t(:Dsão, �o Rio Grt.nde do
_;uu para Fortale..za o sr. Nortl' :lo plano gt'lal de
C&.iP. t'm,ó, que estará pre·1 eletrific'l�ão.

'

s',mte, cemo convid'ldo de. A1:u-dado pelos reporte
honra, á inauguraç:ão do 1'es, o sr. Café Filho se ne-

�
.

2° C:mgl'ESSO' dos· MunicÍ- gou a lhes fazer qualquer\
[,ios Cearenses. . d(cclaN�:;ão, mas nas rodas I
O vIce-presidente da Re- políticas SE dizia olltem, á

rública esteve ;�m Petl'ó.. noite, �! propósito, que a

p0�1C;, numa demol'�lda con- sua viflj!em não se circuns
fu·é11cia com o' sr. Get,úlio crevt'!'á ::'0 Ceará, pois {a- \
Val-gas. ,Alem,.c1.o·;Iender da bran!{erá tarnbem R Parai
maiulir, do Senado, foi o 'ba e a Bahia. Alem do
sr. Cofé Filho" o 'único a ser I mais, 1I:>1'ia sido o vice-pre
receh:do pelo president�, j sidente d-8 República con

que c')m ele convetsou, a I víÜado para fazer observa
portas fechadas 'pOI' varias ções em nome do p;'esiden-., . .

horas.' I te, nos Estados nordesti-
Suuhe-se con-I no;.. ,fom-.r�Jaçã.p ao proble-

, niã'
.

I Impenitente a mania udenista de politi�
lar tudo. Não respeita mais nada. Aindn há
dias, em Caçador, foi conhecida a boa nova da
próxima instalação, ali, de uma agência do
Banco do Brasil. O fato, como é natural, cau

�lma única injeção .

requer riamen�e à penIcilina, não 30U a mais justa alegria no progressista munj
"penas dez $Cgundos. Foi se dissolve ràpidamente ópio ,do Oeste. Acontece, porém, que a rádio
êsse o resultado obtido pe- nos fluidos qrgân:cos. Uma local, ao anunciá-lo ou comentá-lo, meteu 10-
10S Íaboratót:ios Wyeth, de tÍnica dose de DHED inje-

d
.

go a exploração política: afirmou qúe' a eCIFJadélfia, depois de longas tada n,o aparellw circulató-
são do Banco do Brasil fôra tomada graças aop�squisas, para adaptar a rio se mantêm no sangue.

l)€nicilina à luta contra o d u. r a n t e um mê� prestígio do deputado Julio Coelho de Souza,
',ieporiema pálido, êsse ger- prazo mais que suficiente que anulou os 'esfor�os do sr. �er�u ,Ramos
me virulento que vinha re- para destruir os germes da' em sentido contrario, isto é, para qu� Caçador
:-.istindo durante séculos ;;:ifilis. não tivesse atendida essa sua justa aspiração.
rws suce,;sivos assaltos da A .,., d

.

I t
O DHED foi experimen-

mIserla e por emaIS so er � para �llerecer
f!.I)l-dura de porco e do mer-

'f'l' um desmentido. Registramo-Ia, apenas, paraieúrio, do 60q, da penicilina tado em centenas de SI 1 1-. '.
,

i 1 d P A M ticos e assegurou lima

curcll
que os homens de bem compreendam ate a:;;,mp es e o . ..

I
-

Esses trabalhos chega- completa em 94 por cento que ponto. descem. os processos de propagall·
1 am ao preparo do DHED, dos casos. da dp partIdo dOl1llnru tt p Est-ai{q,..

;�
-,. ",. :�;���r��?;'�;:...... ...

'�-:�,: J" }:_-�,,-�;��;::;h ::)�,�3 �:�i��
.

Cura da 'Sífills
com uma unica injeção.

..,._. .��·l
FILADELFIA, 8 (U.P.) �istura' d� penicilina e de

- A cura da sifilis com antihistamina, que, cõntrá-

Sabes, Udenilda, que
eu fiz os 'cálculos? Pa

ra pavimentar a estra

da daqui a Santo Ama

ro antes de terminar o

seu govêrno, o Il'ineu
deve -paralelepepidizar
26 metios e 75 centi

metros por dia!!!

.
- Mas quem é que disse
'que' êle vai Ijavimentar;
�ss� es#;ada?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADOFlorianópolis, Terça-feira, lJ de março ele 1954

E- O· I ·,f' ,A
. Código Civil e de acôrdo com o disposto no art. 454 do

Código do Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., �e
digne ouvir as testemunhas adiante arroladas, as quais

, -' ,. ! comparecerão em .Juizo independentemente de intima-
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU i :- d d'o-se· a justificação "ab initio" e J-ulgada

_
" ,çao, proce en '.

'

.

-

. _
. d'

I esta se proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 e

Edttal d:e,.c!taçao com o prazo éle trmta (30) las

Iseus paragrafos, julgando apó�. V. Exa., .a. prese�1te
" -

.. d di it acão procedente, podendo o Suplicante adquirir aSSIm,
O doutor Abelardo da Costa Arantes, JUIZ te.

irei o o'necessário titulo para a transcrição no Registro, con-

�a comarca. de Biguaçu, Estado de Santa Ca arma, �a I forme art. 456 do C.P.C .. Dá-se a presente o valor de
forma da lei etc.

I c-s 2.100,00, para efeito de alçada, e, com os doéumen-
., dAI tos juntos Pede deferimento. Bíguaçu, 6 de fevereiro

Fa� saber �os que o presente edital vlre�. ou,, e e

Ide 1954. (Ass.). Acácio Zélule da Sil�a. Testemunhas:
conhecimento tiverem que, P?r part� d7 .�e?fI1o Fla�-I Sérgio Juno Splínger, Candido Machado e Manoel Jo

c�sco ,de, Camp�s, por seu. a�s�st.ente Jud�c:arlO dr. Acá-
sé Colade .. Estavã selado com estampilhas estaduais no

ClO Zélnío-da SI1\:a, lh� �Ol dm�ld� a petição do teor

s�-I valor de Cr$ 350 inutilizadas. Em a dita petição foi
gunte: Exmo. sr. dr. JUIZ de direito da comarca de BI-

d
'. t' d h R h' A C r

, . .

d C
- Ih M exara o o segum e espac o: . 0Je.·. orno e-

guaçu. Teófilo Francisco e ampos, e sua mu er a- de . d di h
. tif

-

r'
br '1" 1 doí id t d quer esignan o-se la e ora para a JUs 1 icaçao p e-

ria de Campos, rasi erros, avra ores, resi en es e 0-
. '. D P t Públí B' 8254

miciliados em Três Riachos, neste município, querendo v(lAa, c)IenAtbe 01 dr. d rOCmotorA
u tICO. Jlg_uaçdu,

- -
.

,

-

d ' '.- .' .

t t' S�. e ar o a os a ran es - UIZ e Direito
promover uma açao e usocaprao, por seu aSSlS en e JU-

P did
.

tifi
-

f' t
.

1 d entença
diciârio, expõe e no final requerem a V. Excia., o seguin- roceA 1 a a- �us 1 Ic�çao 01 es a lJU gla a por s

1 P' S li t t
A

t it ados do teor seguinte: VlStOS etc... u go por sentença a

te: - ossuem os up ican es res errenos, SI u
.., - id 1 H '1' C

T AR" h
.

t 'd' .

�' onfron justificação produzi a P,e o requerente ercr 10 or-

em� res . iac .os, os

q)uatls
em ads , 3lffi7'e8nsQd·es fer cnt por- rêa dos'Santos, para que produza os seus jurídicos e

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

440m de fundos, área de 16.632m2, confrontando ao Nor- lbel?als efeitos, f<?Ite-se Pdor �a,n aI 0p o r: r?mdo oro . tU-
t d N' G "d C o Sul com

-

ICO e os con mantes o nnovei. ara c.encia os in e-

te co�· �rras e ?e regorro e. ampos, a_
L t ressados inc-ertos, expeça-se edital na fórma d� art.

as de Manoel Serafim Duarte, por um travessao, a es e
455 § 10 d C 'd d 'n ;..··1 C t f' 1 B'

•
- A , M" . O M 1 S f'

. o O. e reTOC. \AVl: us as a ma . igua-
com Joao Antônio arra e a este com anoe era im

I 1� 2 54 (A ) Ab 1 d d 'C t A t J
.

Duarte. b) Terreno de 162m de frente por 425m de fun- . �u, ?-.-. ss. e ar o a' os. a ran es :- .

UIZ

1
' d 68 850 r-( f t d N t com Fran oe Direito. E para chegar ao conhecimento dos mteres-

c os area e . m.:. con ron an o ao or e -. .

.
. -.

d'cisdo Joãó IAndrade �elo travessão da Fazenda, ao Sul ::;('��o)s lassa °brre�ente /dI�al c0U;,
o pr�zo (.e Dt�nta

com um ribeirão, a Leste com Hermógenes Serafim Ale- las, pu l.ca o e a n�a o na orma a ,eI.
'

..

a ode,

d O t
.

C·· L' M ti c) Terreno oassado nesta cidade de Bíguaçu, aos dezessete dias o

xan re e a es e com nsplm UIZ ar lns. .

A • • '.' ••

d 594 d f t. N 't
.

o t rras d Manoel Cam- nes de fevereiro do ano de ml,l novecentos e cmcoenta
e ,m e ren e ao OI e, c lTI e e .

E Pi R
-

d F" E t J
.

Ftlh
. d t 1 rg a a-té 88m de pro" ,'quatro. u, tO omno

:

e m'w., screven e ura-

pos 1 o, seguin o com es a a ur e
"

_.

.

di
.

1 do Escrí
-

d
f díd d dI' 22m para Oeste con- nentado, no impe imento ocasiona o scrrvao, o a-

un 1 a e, quan o se a arg� em. .

ilcgrafeí e subsereví,
frontando ao Norte com Mana Kremer de Campos, pros- B'

/ 17 d f . .

d 1954
segue em profundidade, agora, com 81,4m de larg\lra,' (AlgU?ÇUd, .) Aeb Zevder€ldro Ce t A' t
'462 d

.,.

d
.

1 C ssma o . e ar o a' os a 1'an es. -'- Juiz de
ate os ·m a contar o Il1lClO a malOr al'gura. on-:::r .

.

h'onta ao Norte com Maria Krem€r de Campos e Ma- lreIto.,. _ ' .... .

1 C F'II � 1 heI'd' d Joa-o Campo" Confere com o ol'lgmal aflxado' no logar de costume
noe ampos 1 10, ·"u com elros e .

�

O E
.

P'"R'
-

d F
..

por um travessão e Jos.é Cândido Elias, Leste com êste screv�T\te tO omao e ana.

último e herdeiros de José Manoel de Campos e a OesÍt

com André Joaquir..1 de Campos e Maria Kremer de

Campos. 2 - Tem os requerentes, sôbre os aludidos ter

renos, a posse mansa, pacífica, sem interrupção nem

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

3 � Não possuindo títulos referentes aos imóveis, que
rem adq'Uirir o domínio dQs mesmos� com fundamento
no art. 550 do Código Civil e de conofrmidade com o·art
454 do Código dê Processo Civil. Assim, requerem' a V,

Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante arroladas,
as quais çomparecerão em Juízo independentemente de

intimação, procedendo-se a justificação . "ad-initio" e,

julgada esta $e proceda de acôrdo com o art. 455 do C6

digo Processual, e s�us parágrafos, sendo após jülgad2
por V, Exa., a presente ação procedente, de acôrdo con

o art. 456, -do C: P. C., a fim de adquirirem·os Suplican
tes, o necessá�io 'título pal'a a transcrição rio Registr'o
Junta-se a- esta, um croquís relativo aos terrenos e dá-St:
a presente, para efeito de alçada o valor de Cr$ 2.100,00_
P. deferiment.o. Biguaçu, 22 de dezembro de 1953. (Ass.)'
Acácio Zélnio da Silva. Relacão das .testemunhas: Jos':
João de AMrade. Rodolfo Êduardo Pereira. EdalícL)

" I

Celso Per'É·s. Despacho: A. Designe o sr. escrivão dia to

hora para a inquirição das testemunhas arroladas, fa
zendo-se as necessárias intimações. Biguaçu, 22-12-53.

(Ass.) JO?O Cândido dél.,Silva. Procedida a justificação
foi esta julgada por sentença do teor seguinte: Vist03,

.
etc .. Julgo por sentença a justificação produzida pelo
reqte. Teófilo Francisco de Campos, para que produn
os seus jurídicos ,e legais efeitos. Cite-se por mandad,}.
o dr. Promotor Público e os confinantes do imóvel. Para
ciência dos interessados incertos, expeça-se edital na fOI
ma do art. 455, §"1°, do Cód. de Proc. Civil. Custas afi
nal. Biguaçu, 30-1-54. (Assinado) Abelardo da Costa
Arant€s, juiz de direito. E para chegar ao conhecimento
dos inter�ssados passa o presente edital com o prazo de
trinta (30) dias, publicado e afixado na forma da lei.
Dádo e passado nesta cidade de Biguaçu, aos dois dia�
do mês de fevereiro' do ano de mil novecentos e cinquen.
ta e quatro. Eu, Pio Romão de Faria, escrevente jura
mentado; no impedimento do escrivão, o dactilografei e

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

original afixado no lugar de costume. O escrevente:

Pio Romão de Faria.

--_ .._--------...._-------------

O doutor Osmundo Vieir� Dutra, juiz de direito da

�omarca de Biguaçu, Estado ele 'Santa Catarina, na for
:na da lei etc.

E D'I, T A L
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

EDITAL
JUI.ZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

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

O doutor Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito
da comarc� de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei etc.

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

forma da lei etc. I'Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que, por parte de Celessina Joa- .

quina Lopes, por intermédio de seu advogado dr. Acá-
I

cio ,Zélnio da Silva; lhe foi dirigida a petição do teor se-
.

guinte: Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Bi-
I

guaçu. Celessina Joaquina Lopes, brasileira, solteira, I
maior, doméstica, residente e domiciliada em Fazenda,
neste município, por seu procurador e advogado infra
assinado, inscrito'na O. A. B.,' e com escritório' nesta ci

dade, quer promover uma ação de usocapião, para o que
expõe e no final requer a V. exa., o seguinte: 1 _ Pos- -PAR� AQUELES QUE
sue a requerente, um terreno situado no lugar Fazenda, DESEJAM O MAXIMO
neste município, o qual mede 66m. de frente por 528 m.

de fundos, sendo dividido em duas partes pela estrada
Biguaçu-Tijucas, ficando assim, a parte leste do terreno
com 176m. de fundos e a Oeste com 352m .. Confrontam
1S ditas terras ao Norte com Maria Joaquina Lopes, ao

Sul com Miguel Tomaz de Aquino, leste com 'as verten
.es e a Oeste com Kiliano Kremer por um ribeirão. 2 -

rem a requerente, sôbre as terras referidas, a posse
mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e com o IIânimo de dono, há mais de trinta anos. 3 - Não possu
ndo títulos legais sôbre '0 aludido terreno, quer adqui- '

rir o domínio do mesmo, com .fundamento no art. 550 do
Código Civil e de conformidade com o art. 454 do Código
Ie Processo Civil. Assim, requer a V. exa. se digne ouvir
as testemunhas adiante arroladas, as quais comparece-,l'ão em Juízo, independentem!,!nte de intimação, proce
dendo-se a justificação "ab-initio", e, julgada esta se C A '5 "A
proceda de.acôrdo com o disposto no art. 455 do C. P. C. ' "
e seus parágrafos, sendo após, julgada por V. exa., a pte-I'

'

�ente acão procedente, de acôrdo com o art. 456 também Aluga-se uma d-= alvena

do C. p� C., para adquirir à Suplicante o necessário títu- ria sita à rua 14 de Julho
lo podendo efetuar a transcrição no Registro. Dando a I

n 595, no pôrto marítimo

pres�nte o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de alçada, d Estreito com uma sa1a
e com os documentos juntos, P. deferimento. Biguaçu,

e .'

11 de janeiro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. d€ visita, sala de jantar,

Estava selada, com Cr$ 3,50 de estampilhas _estaduais, varanda, ampla cosinha,
;nutilizadas. Em dita petição foi dado o seguinte despa- óois quartos e um quarto

.

�ho: R. hoje. A. Como requer em termos. Designe-se dia p::.ra empregada no sótão,
c hora para a justificação, ciente o dr. Promotor Público. sanitária completa com chu
Biguaçu, 12-1-1954. (Ass.) Abelardo da Costa' Arantes,
juiz de direito. Procedida: a justificação, foi esta julgada
por sentença do teor seguinte:: Vistos, ete. Julgo por
sentença a justificação- produzida pela reqte. CeIessina

.

A tratar no mesmo local..

f6aquina Lopes, para que 'produza os -seus jurídicos e

legais efeitos. Cite-se por mandado os confinantes do
;móvel e o dr. Promotor Público. Para ciência dos inte-
:'essados incertos, expeça-se edital na forma do art. 455
i, lOdo Cód. do Proc. Civil. Custas afinal. Biguaçu, 29-
l-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito.
E pal;a chegar ao conhecimento dos interessados, passa
.) presente e�ital co� o

lazo
çle trinta (30) dias, publi

�ado e afi1'a:,do,na}fonna, a l�i. pad� �passado nesta ci-
�ade de IfJ.guaçu, ao� do s dIas do �s de fevereiro do .

mo de mil novecentos e cinquenta e' ·quatro. Eu, Orlan- Um armange� e Bar.

lo Romão de Faria, escrivão, o fiz dactilografar e sUbs-1 Ótima freguecia bôa casa

�reví. Biguaçu, 2 de f-evereiro" de 1954. (Ass.) Abelardo ltajaí.

laICof�tadArantles, juiZd de direito. Confere co� o origi- I Tratar no mesmo.
la a Ixa o no ugar e costume. O escrivão: Orlando

.

�omão de' Faria. MotIvo de doença com

ECITAL.

Faz saber aos'-que o presente e�Úal virem ou dêlc

�onhecimento tiverem'''que, por ,parte de ,João Damas

�€ne Mendes, por seu assistente judiciário, dr. Acácio

Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguin
te: Exmo. sr .. dr. juiz de direito da comarca de Big4aÇU.
João Damascene Mendes, brasileiro, casado, lavrador,
residente 'e domiéiliado 110

..l�.-
r_Estiva do Inferninho,

:leste município, por se�ssist nte judiciário inira-as�i
Jado, advogado residente '11e$t cida�e e devidamente

mscrito na O. A. B., 'secção de Santa Catarina, sob n.

112, quer promover uma ação de usucapião para o que

�xpõe e no final requer a v! exa., o seguinte: 1.- Que
) Suplicante possue no lugar Estiva do Inferninho, neste
município, um terreno, do qual, por si e seus antecesso-

.

,'es, vem mantendo, há mais de trinta anos, a posse man

;a, pacifica, sem oposição' nem interrupção e com o âni

.110 d� dona-. 2 ..,.... Que o dito terreno .tem as dimensões e

�onfrontações como em seguida se declar.a: mede em

.ma maior largura 1.680 metros e na mínima 330m; mede Esco'·Ia Preparator·.aem profundidade, na máxima 1.243m e na mínima 583m;
confrontando ao Norte com terras de herdo de B. Nazá- F I
rio; ao Sul com Domingos Teodoro, Gabriel J. Nazárió ::..1. Cadetes rlquezl. em geri
dos Santos e outros; a Leste com o Travessão das Laran-I a.. '1Jlnbo Cr"osotado
jeiras, Caminho do Gazeca e Caminhq do Cabo Frio. 3 I QUARTEL GENERAL DA 1. D/5a. , "

- Que o requer�nte, bem COl.nO os anteriores/posseiros, IAVISO AOS CANDIDATOS A ESCOLA PREPARA-' (Silveír�)
�empte usarli� a� ..

terras C9mo suas, �elç.s planta?�o e I TÓRÍA DE CADETES
fazendo bemfeItorlas. 4 - Que o SuplIcante adqUIrn,l o De ordem do Exmo. Sr. Gen. Cinto da Guarnição de

Iterrrpo �m partes de vãri�� posseiros, por com�ra e sô- Florianópolis, faço p,úblico que o Exame intelectual, obe-
bre as dItas terras constrUIU .casas e fez plantaçoes. 5 - decerá ao segujnte calendário: .

_-----------,

Que não possuindo títulos sôbl'e o aludido terreno, quer 1° ANO
-

r
adquirir o domínio do. mesmo, para o que,! com funda- ,DIa 8-3-54 - la prova Português e Francês.
menta 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 Dia 10-3-54 - 3a prova - Matemática.
Civil, inicia a presente. Assim, requer a V. exa., se digne Dia 11-3-54 - 4a prova -I Geógrafia do Brasil e

ouvir os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, História do Brasil. .

com ciência do dr. Promotor Público da comarca, sendo Local - 140 B. C. - Hora: 13,00.
que as mesmas comparecerão em Juízo, em. dia e hora 20 ANO
que V. exa. designar, independentemente de intim.ação, Dia 8�3-54 - la prova - Português.
para ser feita a justificação "ab-initiól', para, �m 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 da América
mônio da União em Florianqpolis, por precatória, e os (especialmente do 131'a-
interessados incertos por "editais em trinta' dias, publi- sil) e História da,Amé-
cados uma vez no "Diário Oficial do Estado" e três v'e- rica (especialmente do
ZeS em um jornal-de Florranópolis, para, querendo, den-. _. Brasil).

Faz saber aos que o p'�esente edital virem ou dêle . tro do prazo legal, contestarem a presente ação, sob pe- Local _ 14° B. C. _ Hora: 13,00. . Iconhecimento tiverem que, por parte de· Hercílio Cor- na de, julgada a posse, seja expedido o- mandado auto- Observações: _ Os candidatos só·poderão te1' sôbre
.

l',eia dos Santos, por seu advogado dr. Acácio Zélnio da rizando o respectivo registro do imóvel. Dá-se à pre- a carteira a can�ta-tinteiro, o documento de identidade I '

.

Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sente o valor de Cr$ 3.200,00, valor do imóvel. Nestes (nas provas de Algebra e Geometria, o material de _de-' (§iJ
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 I '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- .'

O Centro de Irradiação
te e domiciliado no lugar Inferninho, neste 'município, lação das testemunhas: 'José Cândido, Manoel Donato e azul-preta para elaboração das provas. As provas terão Mental "Amor e Luz" realiza
por. seu advogado infra-a�sinado, inscrito na C. A. B., José Mouriço. Em a dit'a petição foi exarado o seguinte início às 13,00 horas.

"

sessões Esotéricas, todas as se-
cam escritório nesta cidade, querendo promover uma despacho: R. hoje, A. Designe o sr. escrivão dia e hora GEN. BDA. OCTACILIO TERRA yRURAHY gundas feiras, às 20,30 à rua

ação de usocapião, expõe e no final requer a V. exa., o para a inquirição das testemunhas arroladas, ciente o Cmt. ID/5a. e Gu M Fpohs.
I Conselheiro, Mafra, 33 _ 20

segt:.Ínte: 'I - Possue o Suplicahte, no lugar Inferninho, dr. Promotor Público. Biguaçu, 15-6-53. (Ass.) O. Du- andar._
um terreno de forma irregular de 1.540m de fUI1dos, se (l- tra. Procedida a justificação foi esta julg�dá por senten- VE,NDE_5E . ENTRAD� FRANCA

"-

do de largura mínima de 59,4 média de 110m e máxima ça de teor seguinte: Citem-se os confrontantes do imó- ,

de 132m., confrontando ao Norte com terras de João Jo- vel e o dr. Promotor Público, por mandado. A citação Uma importante Jazida de calcáreo situada no mu-

sé de Souza, Sul com terras do r,equerente. Leste na l�'- dos interessados incertos deverá ser feita na forma es- nicípio de Camboriú, neste Estado, contendo 79 metros
gura mínima, com o Riacho do Morcego, na largura iné- tabelecida pelo art. 455, parágrafo primeiro <;lo Código ,de frente que os fazem nà estrada de rodagem e ,1.400
dia, em 50,6m" com terras de João José de Sousa, pelo de Processo Civil. Biguaçu, 27-7-53.. (Assina'do) '0. Du- de fundos, mata virgem e abundância de lenha, distando BAR E- SORVETERIA
Travessão das Tr�s Pedras, na máxima, em 22m. ainda tra. E para chegar ao conhecimento dos interess&dos, 15. qUIlômetros do porto de embarque de ltajaí. Ar�a AMERICANA
com terras de João José de Souza', Oeste com- o Divisor pa

.

t 'd't 1 d t:'" t d" (30) 110600 2 M t
.

1 d
,. 1 d d f b

.

ssa �): pl"esen e e 1 a com o prazo e rIn.a. las ,� . m. a ena e otIma qua i a e para o a rI-
V d

r

B Sde águas. 2 - Tem o Suplicante por sí e seu ànteces- publicado e afix�do na":forma da lei. Dado e passado c0do afamado cal de pedra pe Camboriú e com monta-
en e-se o ar e orve-

sor, a posse mansa, pacifica, sem oposição nem inter- nesta cidade· de Biguaçu, aos vinte e nove dias do mês nhosa reserva para expioração em muitos anos. Esta: teria Americana sito à Rua

rupcão e c:Jm o ânimo de dono, ha mais de trinta anos de jUlho do ano de mil'novecentos e cinquenta e três. Jazida extrema com terrerl.O!) calcáreos de propriedade I Saldanha Marinho n. 13,
sendo quel mora sobre o terreno requerido, tendo edi� Eu, Orlando Romão de Faria, escrivão, a fiz dactilogra- da imporfante firma VOTORANTIM, instalando fábrica' Edifício Machado. Tratar
ficado sobre o mesmo, casa, 'eng,enho e 'usa as terras far e subscrevL Biguaçu, 29 de julho' de 1953 (Ass.) de cimento na Cidade de ltajaí.. I :)0 local com à sr. Umberto
para gado e lavoura. 3 - Não possuindo titulos sobre Osmundo Vieira Dutra; juiz de direito. COnfer;'com o - Pará tra�' e melhores esclarecImentos com

M h d 1 l'
,

os 317.020m2 de terras que óra requer, pretende adqui- original afixado no lugar de costume. O escrivão: Or- W. SANTOS : ac a o,. o qua, exp lcara

rir o "dº.mÍl:lÍQ_� com JUIld_amento arts, 550 e �5�5""2__d,o,.""",,,,l...an_d_o Romão de Faria. do Estreito _ Rua 24 de Maio _ 1261.. l:. motivo da venda.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

. .

�------�---------_ _

\

_ r

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

,.--
------- .

veiro, água e luz com abun

dância.

Vende-se
no terr€o do Salão Grêmio

21 na �ua Blumenau

urgencia.
Preço: Cr$ 90.0Uq,00.

\

\

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

EDITHE, TEIXEIRA

I
Vê transcorrer, hoje, mais
um aniversário natalício o

caloro -da Faculdade de Ci
'A.

E 'A.
S F

'

l'C1CIaS 'conomia, 1'. ran-

c isco P. Braga. c-mtabilista
recém formado oela Aca

dernia de Comérci r de San-

I
ta Catarina, que vem exer

ceudo no servíco público
estadual o cargo d? Econo
r» 'r ta Rural, da Diretoria

de Assistência ao Coopera-)Icrvlsrno.

A M�INHA' MÃE'

Oh! quem me déra, minha mãe querida,
Cantar-te em verso-lindo, transcendente,
'Tôda a expressão do que minha alma sente
Por tí, que és tudo para mim na vida.

x

ÚLTIMÀ MODA

- Para as futuras mães,
uni casaquinho sôlto, em I'algodão ou sêda mais

en-Icorpada, Mm I�::itinho da
mesma fazenda � gola-cola- \
rinho, para usar com saia!
reta.

MAJOR FORTUNATO F.
GOMINHO

o sr. Major Fortunato

pesar de não ser catarinen

se de nascimento, mas de

coração, pois aqui consti

tuiu família e aqui vive,
a data de hoje, q�e assi

nala a do transcurso de seu

natalício, dará ensejo a

quantos o estimam e admi
ra:n as suas belas qualida
des ,de cavalheiro e mili-

tar, a prestaram-lhe
nhosas manifestações de a-

preço.
Militar completo, disci

plinador, portador de bri
lhante folha de relevantes

SR SIRIACO ATHERINO

Nos meios comercais de

x
co;
- Sr, Antônio

Uma nova f6rmúla grandemente melhorada
combinando

Creme de8oróeore
loç'ôoToe/o/em

INGRAM'S
.. �.;..

CREMI DI BARBEAR MtNTOLADO

cari-

FAZE MANOS, HOJE:
-Dr. Nilson Vieira Bor

ges, funcionário do I.A.P.I.;
- Sr..João Soares Macu-

x'
nossa Capital e na Sociedá
ele local, o nome do sr, Si
riaco Atheríno é bastante
conhecido e digno de todo Macuco;

_. Sr. Oscar Bayer, co-

Janete

"

não h/borbog din'celg
, .

para Ingram'S

3

Quizéra que vibrasse a lira ardente,
De célícas nuances colorida,
E fosse em rima singular, sentida,
Cantando o teu amôr eternamente.

Pois és a' essência da bondade pura,
Um misto de paciência' e de ternura,
De luta e dôr, e de resignação.

c

ca:
, ,

- Sr. 'Valmir Climaco

UM .IODurQ lI.nOL·MYlU Muno MAil ICONOMlCO I

em pote•• em tubo.

Proporciono um ôorô.iu

••. Iipumeant.
•••Suav.

• •••ápld.
••••, as·rea,

Lauru Pereíre (Sanfa)'
MISSA DE 10° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Targino de Sena Pereira, filhos e genros, convidam
Duas casas de madeira aos parentes e pessoas amigas para a Missa que mandam

no fim da rua Laura Cami- rezar, pela passagem do 10° aniversário de falecimento
de sua sempre lembrada 'espôsa mãe e sogra Laura Pe

.nha Meira. reira (Santa), diá 9, às 7,30 horas em Santo Antônio de
i 'Trata� na Casa "A Capi- Lisboa.
I

tal". Desde já confessam-se agradecidos.a todos que com-

'----------_, .parecerem a êsse ato' de fé cristã .

Vende-ie

S í I i I
,

, •

. � _-r ._..,.. __ '__' .. .. ..._ ...........

VENDE'·SE
Um lote situado na Vila de Fátima, distrito

Ire ito, próximo à rua Pedro Demoro, contendo
,
m2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.

Tratar com W. SANTOS:
Distrito do Estreito - Rua 24 de Maio -

do Es-
426.25

1261.

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

9 DE MARÇO
,

de fazendas, molhados, so-

'A data' de hoje recorda- bre embarcações e outras

nos que: I modalidades de comercio.
,

.:';_-�.h'1 -14ã1, em, Florença, I ti h;allspoJ.:-W, cOqIO medida
nasceu Américo Vespucci; de carater económico -para
- em '1500, uma esqua- grarígear , popularidade e

dra de 13 navios- "zarpou apoio; o

do Tejo, em Portugal e - em 1838,mil e oitocen
com destino a India, sob o tos "farrapos" comandados
comando do Capitão-mór pelo Goronel José Mariano
Pedro Alvares Cabra1. A- de Matos, invadiram o mu

fastando-se da' róta eneon- nicipio de Lajes, neste Es-
traram o nosso Brasil; tado;'

'

•

- em 1535, ,Chegou a ---'- em 1848, Faleceu na

Pernambuco seu donatario Baia o dr. Antonio Ferreira
Duarte Coelho Pereira, a França, nascido na mesma

cuja sabedoria administra- . cidade a 14 de Janeiro de
tiva e fertilidade de recur- 1774. Foi figura de desta-

deiro lusíada, tantos os seus entranhado ardor;
valores como cidadão da -, em 1851 desembarca-
época; .

rarn em Joinvile os seus

- em 16'25, os Bandeiran- primeiros colonizadores, de
tes de São Paulo, divididos nacionalidade, 'suissa, ale
em 'quatro corpos atacaram! mã, sueca, nurueguesa e, I.'
.as Missões entre o Uruguai I

dmamarquesa;
e Paraguai; _' em 1878, ' é nomeado
:,_ em 1�17, O· governo' presidente da província-o

republicano revolucionario d,.. Lourenço Cavalo mti (1",
de Pernambuco expede Albuquerque, que foi depu
nesta data um decreto abo- tado geral por Alagôas e mi

lindo tributos sobre lojas, nistro de' estrangeiros e da

agricultura;
_ em 1882, o dr. -Ioaquím

Augusto' do Livramento
,

'

assu?1e, na qualidade de
3. vic�-presidente, a admi-'

nistl'ação provincial, subs
tituindo ao dr: João Rodri
gues Chaves;
I,' - em 1885 o pintor cata
'l'inense Vitor Meireles foi

agraciado com a comenda
da Ordem da Rosa;
_ em 1900, no Rio, fale

ceu o catarinense Antonio

HOje no Passado

que no Parlamento brasí
leiro, pelas altas idéias po
liticas e humanitarias que

desposou e defendeu com

És astro' que refulge em meu caminho,
Fazendo-me olvidar o próprio espinho
Que vai ferir também teu coração. ,

Participam aos parentes
Ferraz Gominho, brilhante

e pessoas ele suas relações
Oficial do Exército, em ser-

-

do contrato de casamento' 'e
vico no 14° B.C., faz anos

I
---f'lh JAN'ETEsua ,''1 a com o

hoje.
:::1'. Gumercindo Fernandes

Gozando de muito pres- da Silva.
tigio em nossa Capital, a-

SERVIÇO NÁCIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
S.E.N.A.C.

,

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA
CATARINA

���'\TRÍCULA AOS CURSOS - De 4' a 14 de Mar-
�

llORÁRIO - Das 18 às 19 horas; I
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

INFORMAÇÕES - Séde da Escola - Rua Tira- ,�OURA FERRO
,

<lentes, 17.
'

I
Curso CQ1'1'eSpOnc.ente aos Gntpo� Escol�re�

serviços à Nação e ao Prepara alunos para os exames; de admissão aos

Exercito, o distinto aní- . -�,--,-

'

Ginásios, '

,

'Professora dos 1° e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá
versariante possue �s Me-

I Amorim.
dalha de Branze, por con- EMPREG'O Profes'sora dos 30, 40 anos e Curso Médio -= Sra.,
ta.' mais de dez anos de' Maria Madalena de Moura Ferro.'
bons se�viços, e a de Guer-I Precisa-se de um «inpregado, maior, quites coo: o I � :matrícula, acha-se,aberta tio dia 10 de. fevereiro
ra, por ter cooperado no S2J'ViÇO mi1�tar� pata trabalhar como vendedor pracista, em diante..de ? a.s 11,30 a rua Saldanha Marmho, 34,
esforço de guerra quando I

em urna orgarnzaçao de vendas em geral: I todos os dias úteis, -

,

, ".
.

_ Cartas de própr.o punho para o seguinte endereço: I
.

da ultima conflagação mun-
RMPREGO _ Caixa Postal n. 7, dando referencias, 01'- ! Início das aulas. Dia 4 de março.

diaI. denado desejado e outras informações possíveis. ! Telefone - ?,n7.
Cavalheiro, ,conquistou .--.------ --"

__ ..._,..-

em,nossa terra um vasto AVENTUR'AS 00 ZE ..MUTRETA ...
circulo de amizade, sendo '

admirado pelas qualidades ';"''''''''''-[)'-é-s.'':,4'''-�'''YJ1A-'-�-�-'N-'��O-6.'''É-_�--nr-�--n�'"'7J'':::-1�--''''''''''''""T,,"-r-""�-"""""-'A:!l�-_
.....-,

que lhe ornam o c,arater. RAL .PARA 70/)0
Os de O ES':I;:ADG. Ique O MUA/f)O!

tem no Major'Fortunato
um verdadeiro &rnigo, apre
sentam-lhe as màis expres
sivas felicitações, extensi
vas à exma. tamília.

Alude a restaurar aCapelade Salota
Filomena, em Praia Comprida.

no cidade de São ,José
E" impossível ler a história da Santa, sem -sentir

í.ílna grande fé no poder .de sua intercessão.
Santa Filomena cura, os doentes, consola os aflitos

I e alçança favores de todo o gênero. Santa Filomena é

P '.,.' """ .

J auxílio "poderoso dos estudantes em seus exames,
-', a ,tIC"lps'·,ao,· -Ó» ,-," _,1 "S<m1:,.a:-r.íl�Í;1e;na_ 'O_l;jtém;p::I�:a a? ,n:ães, .grande feli-

7 'j.?iâaae
no nascimento'CIê�s fIlhos:' >, '-,' I-

-, ,-

,

, Mande suas esmolas para:'
'

�.I[ANOEL GONÇALVES I VVA HELENA FERNAN- Em Floriânópolis, Prof, Maria da Glória Mattos,
e Grupo Escolar "Lauro Müller".

SENHORA DES DA SILVA Em São José Sra. Zenir Gerlach.

PROCURA-SE

ARRUMADEIR.\
pequena família. Ordenado Cr$

Exige-se referências.
Rua Nerêu Ramos, n. 21. '

300,00.

I S

Justiniano Esteves Junior,
nascido em Florianópolis,
,quando Desterro, em 21 de

Marçõ de 1832.
And1'é Nilo Tadasco

para

sos deveu aquela capitania
o, tarnar-se a mais prospera
do norte. do paiz. Duarte
Coelho Pereira foi verda-

.. PLACAS SIJ'ILITICA8.

ElIxir de Nogueira
..........ulllar •• tra.

t....t••• aItU".

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

Londrina, 3-3-954.

Participa o noivado de
seu filho � GUMERCINDO
com a senhorita

Gonçalves.

Fpolis., 3-3-954.
Janete e Gumercuuio
apresentam-se noivos

S.E.N.A�C. I' origem.
inofensivo ao organ ismo, aarradável corno II·

cor,

Curso ,(cSão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. Florianópolis, Terça-feira, 9 de Março de 1954
�....*

o ETAOO

,
,
lo

paraguaio,

, Como se esperava, o scratch brasileiro, orientado por Zezé Moreira, voltou a empotg ar o mundo futebolístico sulamericano, ante
ontem com uma vitória retumbante e sensacional sôbre o selecionado do .Paraguai pela contagem mínima, gol de Baltazar, após 90
minutos de luta árdua e equilibrada nos domínios dos "guaranis", em Assunção., Vêm: assim, convencendo cem-por-cento os nossos

valorosos e disciplinados rapazes, afim de ver a bandeira brasileira, ,tremular na Suiça, onde ser�o r�alizadas as finais da Copa do
Mundo. O quadro segundo os comentários, correspondeu .bem, formando com Veludo 110 arco, Pinheiro e Newton Santos, na zagu;
Djalma Santos, Brandâosinho e Bauer, na intermediária e Julin�o,,' Didi- Baltazar, Humberto e Rodrigues.

Cf te marcará a estréia �o

"O -Estado' Espo·r
•••••••••••a••9....... R...

ti vo"
OS JOGOS DA SELEÇAO DO BRASIL Q ·01 .

f·""
•

I' I'.Segundo uma estatística, :\ sr-lecíonado <h futebol UI a - elr� posslve mam edo Brasil disputou até hoje 133 jogos entre os quais os
.

' ,
"

,

•TRIBUTAR NOyO� IMPOSTOS !realizados .no Torneio .Olimp:e.:> C�E' 1952
.. ' -,'. IF·

,.

01-.siast�O�"1u�:��ío�aP���I�lt!O��O v1����lhõ.e��pe;��: Itória���;n;��r��as�r;f���a�:c�:'�{io C��l�e:lu�r���r

..
'; 1V;71 Iguelrense' X . I·m'PICOsoas que, todos os domingos, VIvem duas h9.1a::. ce glo.. contra, aSSIm distribuidos:

riosa expectativa, depois de arriscarem a sorte nos bo- "Contra o Uruguai _;_ .13 :;ogo::., 15 vitórias, 12 der-
.

,

'.

los esportivos, estão agitados em consequência da de- rotas, 6 empates, 63 tentos n Iuvcr e 56 contra, l," _-
_ I

cisão do governo, em; recente reunião do gabinete ita- Contra ,a Argentina - :29 j�)gos, 9 vitórias, 16 der-
'

liano, de propor-um aumento de 12% nos imposto sobre rotas, 4 empates, 48 tentos a Javor e 64 contra. "-'<"_'(��"_'O"=.()4�'''_'()_(�oC'....
os bolos esportivos. I Contra o Chile - 13 jog), 11 vitórias, 2 empates e

.

Esta taxa seria elevada' de 23 para 35 por cento, e nenhuma derrota, 42 tentos t favor � 11' contra.
recairia sobre os jogadores e sobre o Comitê Olímpico I

.

Contra o Paraguai - 18 :'ogos, 10 vitórias. 14 der
Nacional, que é mais autorizada organização esp0rtiva' rotas, 4 empates, 44 tentos :,1 ravor e 18 contra.
da Itália.'

_ _.
. . ,. I Contra ri Perú - 5 jogO'5,_.� vitórias, 1 derrota e 1

RIO, 8 (V.A.) _ Finalmente, ficou assenta.l.s a 10a-A subvenção ao esporte riao pesa ao Tesouro italia- empate, 12 tentos a favor E' 5 centra,
Jização do cotejo amistoso, entre o Botafogo e .) Palmei-no. Ao contrario, _este recebe 25% dos lucros dos bolos i Contra a, Bolívia - 5 [ogcs, 5 vitórias. 27 tentos a
ras no próximo dia 13, sábado, no Estádio Municipal do€'sportivos', qpe sao calculados �m 4.200.000 libras es·. íavor e 2 contra. / Pacaembú. A direcao técnica do alvi-negro está 'soliciterlinas. -Em 1951, o Comitê Olimpico Nacional assumiu Contra o Equador - ·1 ]0gos, 4 vitória", 25 tentos tando o comparecimento de todos os componentes doa administração das apostas esportivas. Agora, o Comi- a favor e 4 contra. ';'eu plantel às 9 ho: as de amanhã para' um treino emtê dispensa "subvenções e emprega uma pai-te de seus Contra a Iugoslávia - 3 jogos, 2 vítórlos e 1 derro- General Severiano. quando serão reiniciados 0<; pre .,d"lucros para melhorar o equipamento esportivo nacional.. ta, 7 tentos a favor e 10 contra rativos para o encontro com os palrrieirenses.Em consequência, o aumento do imposto reduziria os Contra ,o México - 2 jogo::. 2 vitórias 6 tentos a Sôbre a realização da peleja com o Flamengo, nafundos disponíveis do Comitê para 1.200.000 libras e, favor e nênhum contra.
�t'mana de 7 a 14 do corrente, conforme desejo do pIC-assim, determinaria a interrupção das obras nos está- Contra a Suécia..:..... 2 jO:;OJj 2 vitórias, 11 tentos a 'sidente Gilberto Cardoso, declarou-nos o SI' Nelsondios de Bolonha, Pescara, Formio e Milão. As obras do favor e 3 contra. Cintra, diretor de futebol do Botafogo ser impossívelimportante grupo de edifícios olímpicos, em Roma, tam- Contra a Espanha - 2 jogos, 1 derrota c 1 vitória, .1f sse período, isto pcrque o alvi-negro já assento-i c.rn-bem seriam suspensas e a cidade, sem duvida, seria 17 tentos a favor e 4 contra.

. promisso com o Palmeiras, o referido prélio, eEI paga-obrigada a renunciar a sua candidatura a sede dos Jo- Contra a Tchecoslováqtna 2 jogos, 1 vitória, 1
tlF(nto do passe do zagueiro Marinho,' poderá se" dispu-gos Olímpicos de 1960. )

empate, 3 tentos, a favor e ;('c�n'tra� -i
"

tado .no JIa 18 Ol� 19 do corrente.De acordo com o presidente do Comitê Olimpico : Óontra à Colombia - ,t'}ogos, 2 vitórias, S tentos a

Nacional Itali.ano, mitras consequências seriam urna favor e nenhum contra.
redução dá participaçãó' da Itália nas competlçces . es- Contra a Itália - 1 jogo, 1 C;�rrot:· 2xl,
portivas internacionais: a redução ou a suspensão total Contra a Polônia - 1 jogo,' 1 vitória: Gx5.
dos campeonatos de rugby e beisebol, que são cada vez Contra os Estados Unidqs.- 1 jogo, 1 vitória: 4x3.
mais populares no país, e uma grande redução nas eon- Contra a S�iça - 1 jogó, 1 E:mpate: 2:-:2.
tribuiç6es para as éôsoclações esportivas esc')�,:u·es. 'Fs-, Contra o Panamá - 1 jogo, 1 vitói'ia: 3xO.
tas subvenções, er':l ;,�152, se elevaram a aproximadF.men- Contra a Holanda - 1 jogo, 1 vitória: 5xl. alvi-negro em 54.
te 520.000 libra. A maior parte da imprensa está apoi- Contra o Luxemburgo - I jogo, 1 vitf.ria: 2x1. BUENOS AIRES, 8 (U.P.) - Diz-se que a Confede- I
ando os protestos do mundo esportivo e dos qu� traba- Contra a Alemanha - 1 jogo, 1 derI'óta� 4x2. ração Sul-americana de Futebol 'sugeriu à Federl'lção 1Nt..1oOo4_.a...c:M_oOiII__
lham a serviço do!; Esportes. Alguns jornais, contudn, NOTA - Na relação acima (·stá incluido o jl)go de Espanholá de Futebol que o pro)etado jogo E�lropé\ x Icriticam a aqministrcção financeira do espo�t� italiano ante-ontem contra o Paraguia, em quê os nossos ven- América seja jogado em 12 de julho. ,C A S Ae pedem a public::JçãÇl dos balancetes do Comitê Nacio- ,ceram por 1xO.

. A partida havia sido fixada originalmente para 61nal Italiano e uma ) edução de suas despesas, estimadas i de junho, para comemorar 0 50° é<niversál'ic da FIFA.
em 150.000 libras arluais. A porcentagem (5,71)%)· de U R U BUS E R V' A N DO'

'

.

A Espanh� fêz grandes esfor("os para conseguir EIue I '

�ua receita paga às federações de futebol é tal!lbem coo-
.

,

o Jogo s� reahzasse e�n Madrid, mas ?S diversos' países Aluga-se uma d� alvena-
siderada excessiva. A proposta do governo teve o efeito I s�l-am:ncanos, especlal�nete o B;asll ê, a Al'gent!na, ria sita à rua 14 de JulhoL!€' uma bomba pal'a o publico italiano, cu�o entusias-

._ .ZE' DO MENGO I
nao qmseram que seus Jogadores fos�em a Europa, poiYt ' A , •

).10 nela futebol a\.ljl.�Jtou, consideravelmente desde o jogo se rea�izària às vésperas das finais da Taca do
n 595, no porto mantImo

que Mussolini intr�dtiziu o sistema.de jogos aos domin- .. . . tMUndo, a serem disputadas na Suiça. As"ina1é=tra;n que' de Estreito, com uma sala
gos, q fim de acab3r com o hábito das d�scus5 )es politi- '

- Desde que, o co.�b�P�90 .Lrasllelro .. �nb:�u . e,l11 vários de seus melhóres jogadores poderiarn sofr{!r al-' de visita, sala de jantar,1c
. • campo, aquele tOIcedor apaIxonado fez Cal.! de ClIOIO. 'guma contusão na partida em Madrid dim.inu·nd �. I 'd 1 .

hc,as às rriesas dos úotequins. F h f'
'

fI' h N "
" I. <" ' . 1 o

<'s-, varan a, amp a COSln a,ec ou a ,carranc� e ICOU a a ar. soz�n ? .

o pllm�l� o snn suas perspectIvas nos jogos da Taça do Mundo. '.4" FINALISTAS NO CAMPEONA1'O tempo os paraguaws estavam mu:to mdo<::cl-:, Quenam I oms quartos e um quarto
fazer o seu tento. E quase que 9 f:zeram. Dppois veio o pára empregada' no sótã�,BRASILEIRO DE FUTEBOL flOl do Baltazar. E o torcedor nada de' enh:siasmal'-se. •

. ,

1 h
- samtaria comp eta com c u-RIO,8 (V.A.) - A suspenção do Campconab Bra- Dei uma voltinha, mudei de luga!' e ,fui �::;cvtar G que. LAURO DESISTIU DE INGRESSAR NOsileiro de Futebol. em sua fase decisiva, H'io foi vista I êle estava resmungando, de cara ctr'larrada' BALTA- '

BOCAIUVAcom bons olhos I)ela Federação Mineira rle Futebol. O ZAR! BALTAZAR! SE FÔSSE O INDIO ...
sr. Antônio Caran, iüclusive, fez severas (!r1ticas á C0:1-1 x � x

federação Brasileira de Desportos pqr essa atitud_e ao - Escrevi, há poucos dias, neste can1inho, que de
seu ver prejudicial aos interesses do futebol da entida- 1xO tambem se ganha. Na verdade, a Sui.,a já esta
de que çl!pge. N:l qUêlidade de semifinalistt devendo PINTANDO para o nosso combim;do.
agora enfrentar O" cariosas a entidáde de Belo H,orizon- X X

LauI'o con·tl·nual .....
'

tI t' ;

d
.

d' f 1
-

Ih O' b l' -

d ..

. u. e,. I�

I v,onta e no ti'ic.olor �stl'ei-te está tentan o enccntrar. uma 'ormu a que nao e - os Jornais rasilelros na.:> gostaram o campo .

.prejudique, 'estando disposta mesmo a não ,atuar. na do I,.ibertad por que nele surpreenderam algumas ca-
cano por maIS uma te!J1p�- hmsc e vem tremando com

decisão, se não fôr 'atendida em seus desejos. ,brinhas pastando como boas burguesas. NéÍo vemos por' rada, foi o que apu,'('u a en.penho e acêrto no q>.tc.Antes do início deste c�mpeonato, a FMF !1avÍa
.

que a presença delas seja condenada: comem a grama e
.

no�sa reportagem. ,

sugerido que, ao invés de dois, tossem quatro os semi- adubam-na. Aqul também, no nosso estádio, as cabri-I O jovem e perígozj ex-finalistas, sendo os dois outros,' os vencedores das re- nhas do seu Waldemar; zeloso zelador, h�m ajudado t
'

. h' t _

_.. -

E t' d 1 C Ih' 't 't t dO' '. ,I 1 ellla can o o nao m<ils,glOes. sta ma erla, aprova a pe) onse. c, serIa pos- mm o o apc e ver e. '. . s _JornaIS carlO'.!as querem e'. , .

ta em vigor somente él partir do campeonato de 1955, [falar ..,· I mgressara
no BocalUva, ti',l·ir-se num ad\lers::!do

previsto pa.ra s� inic.iar em �ovembro. Entretünto, ago-
; _

x x x
_

\_
.

conforme foi noticiélcb. ,pt': igoso como foi n.:> a'1o
ra volta M�r;as. GeraIS a m?Vlmer:.t�r a sua proposta� . I � Seu PereIra ?ao quer _paz. Nao quer ser nenl e>,- Lauro senü;-se mais á

I passado.Como Ja tlverhos enseJo de tdlantar, o sr. l\ntoIllO . porhvo nem desportIvo, depOIS' que andou vendo os dcs- '

Caran condicionará a presença de sua seleção nas se-!portistas e os esportistas rebolarem no cal'11aval. E -per
mifinars do Campeonato Brasileiro em março ae 1955, gunta:, "O que é que te fizeram, Papai?" Aquele O alí é
se aquela proposta, de quatro semifinalistas fôr posta bem maior do que a minha crase! 5x3.!!! '

NIVALDO VEIO BUSCAR REFORCOSem pratica já neste campeonato. Se tal não se verificar, x x x .

Minas ficará à margem da decisão do' título; '" '- �egundo" seu Pereira, o nosso púhlico someI:te; PA'RA O MONTE ALEGRE/
.

'CONCORDAM OS CARIOCAS
,

deve ir ao estáâ!o para apreciar vitórias. N;nguem n,ais
,

, ;
,

Entrariam nest� proposta, além de pauii'itas,e ca- 'deve dizer, por exemplar a um amigo: '-_ Vamos ao Há dias que se encontra nesta Capital o aI'queiro 1---'
...---- -

riocas, 0� lpineiros, j,á classificados. e os vencedores do 'campo ver o FigueirEnse disputar com o Palsandú? O fconterrâneo Nivaldo Gouvêa, atualmente radicado _n(\cotejo Rio Grande do Sul x Ceará. Os quadros lutariam jcerto, pereiramente falando, ,será: - Vamo� ver c

Fi-I' foot-bal}
de Monte Alegre, no Paraná, on(�,.: desempe- CASAentre si, surgindo então os dois (;onjuntos panl a deci- gueirense' derrotar o Paisandú? nha, alem de guarnecer o arco, as árduas funções desão do título. '.

I
:. X x x preparador técnico do Clube Atlétíco Monte Alegre, a-

.

Este assunto, aliás, foi apreci..ldo pelo Conselho 1\1'- - Seu Pereira, quem disse que NO ESPORTE O gremiação que disputa o Campeonato Pill'L'n2enSe e
Vende-se uma com 3

bitral de Futebol"na tarde de ontem. Ficou �ntão acer- ,PRINCIPAL E' DISPUTAR, NÃO E' VENCER, nã') que já !los deu prazer de sua visita, há pOUC:J tempo. quartos, sala de jantar, co-tado que a entidade carioca concordará com a proposta' fui eu. Essa frase é de um fidalgo, inglês se não me (::n- Segundo apuramos, Nivaldo VEio com o objr�t.jvo de zinha e qu�rto de banhomineira, para que sejam quatro os semifinalistas em gano, e hoje é conhecida no mundo inteiro como lema contr<:>tar o c�ntro-l11édio BoÍognini, perteu!-:!ente ao Clu- em terreno 10x30 com en�março de 1955. Depois disto, resta apenas aguardm' a
I
das atividacies esportivas. Em todas as. olimpíadas, essas be Atlético Carlos Renaux, de Brusque. t d

"

11 'd l' t t
.

tdI' b I
-' . .'

1..' 1
.

t fI'
. ,

I
ra a para automovepa avra os pau IS as, ou ros m eressa os, para qUE' en- pa avras, aparecem como sIm o o e sao _, mSCl'lta�; nos � a a-se que Jun o com o amoso go F-Iro SegLUr'U •

tão o Conselho da C. B. D. se manifeste. Havendo aeor- pórticos dos estádios e ginásios ... ' A liçãozinha, destét também o zagueiro Waldir, que embora atuanrJJ no Informações: Rua Mon-
.,do Entre os interessados, acredita-�que tu�c sairá hem. I vez, é de graça,

_

à saúde da vitória do BraSil. . . Avaí, nos amistosos, ainda está prêso aõ Monte Alegr.e. senhor Topps, n. 11.

AGITADO O ,FUTEBOL ITALIANO AN'rE
A PRETENÇAO DO GOVERNO DE

o Figueirense, que este-

BOTAFOGO X PALMEIRAS, NO PRO'X].,.
MO SÁBADO, NO PACAEMBÚ

ve fóra dos amistosos :1es-
de o encerramento de suas

a ;jviàades no Campeonato
da Cidade, do uno pa-is ido,
_;" a,'J)ra é que vai brindar
c � u, rico com uma ':!.<ibi-

çêi, 'Ivata-se (ir um j,'I�r, de
Pl,','.:· : adura, frente d() es-,

q' .ar.rão do t,!êmio E,:,r�H
�.iv,) Olimpico de B:ume-

ANIVERSA'RIO DA FIFA

,', nossa reportagem.
(,011'0'0 sàndo com alto :líri.·
gente do "Furacão N�gl';)' ,

prcv avelrnen •. , terá lugar
-------------------

-
.

d'�'�-,OlS de amanhã, no e;,t:Ã··
dia da Praia de Fóra, nes

_t::! ':.-:pital.AMÉRICA X EUROPA NO 500
A:�:arderr"s

'/eiro, água e luz com abun
dância.
A tratar no mesmo local.

Continuará tricolor por mais uma temporada
o eficiente atacante

no terreo do Salão Grêmio �

dlo orientado pelo tenente
21 na Rua BIumenau

B:Jbáu que v01tará ;l cor:�,"

Um armangem e Bar.
ótima freguecia bôa casa

Itajaí.
Tratar no mesmo.

Motivo de doença com

urgencia.
Preço: Cr$ 90.0UO,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do �·ar'gontos' IFalec:ta O Vereador quando
V II

.

. li .

.

alaena a eOlroDlzaçAo da Imagem
�IO, 6 (U.P.) _ Na ci-I rio; quando o SI\ Francisco Io meio dia, rio trajeto en-

. Voluntarios Especiais na fôrça Aér�a Brasileira dade paulista de Ourínhos ' Cristani defendia �

o ponto' tre o aeroporto e â Falti

Esclarecímeetes aos InteressaJo�·
-

falec-eu, ontem, de 'um co:
de vista favorável, a �m re-

mácia Noturna, na rua

LI ., lapso cardiaco, quando se, Trajano, uma carteira con-
querimento do seu colega,achava em .plena tribuna tendo regular importânciaTito Tiburcio Prado, con-

da Camara Municipal, o ve- 'de' dinheiro.
tra a entronização da ima- Pede-se a pessoa que a

gern de Cristo, no recinto da encontrou, qJ.l quem souber

o Diretor" Geral do Pessoal da Aeronáutica, f�z CONTROLADOR DE VÔO'�_ (Q.AT.GV.)
saber aos interessados na incorporação de, Terceirq� �at·- Deve saber escrever com desembaraço.
gentos Voluntários Especiáis na Fôrça Aerea BraSIlell"�, Deve ter boa expressão oral.

"

de que trata o Aviso .ri. 7�', de ,25 de nov:mb.ro de 195_2, -Deve saber orientar aviões e' veículos na área útil
alterado pelo número 7/GM3, .de 28 de janeiro de 19.;,1 e nas visinharÍças de um aeródromo utilizando, na tôrres
do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, que: de contrôle, rádios, bandeiras, sinais luminosos e ou-

1. Somente poderá se candidatar aquele que Si:1- tros aparelhos adequados. " '

tisíazer as sezuintes condicões:
'

,

, Deve saber informar as condições que são necessá-
a) ser r�servista,..de vá ou Ba categoria de uma da" J rias, aos pilotos que se aproximem para o pouso ou se

Fôrcas Armadas e não ter atingido, na reserva, gradua- preparam para decolar, a fim de 'realizarem tais mano-
.

cào 'superior a de terceiro sargento;, ,bras com segurança.
",

,4

b) _ possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de Deve, saber orientar os aviões no ar em condições
idade, por ocasião da entrada .do requeri�'nento; ', _ ,.ii:j"� para, sem �isco de colísào com outras aeron�ves _?u

c) � possuir licença competente da Clrc,!nsc!,Içao ou ,�:bst�cul�s, real�zarem as manobras de aproximaçao,
Capitania a que estiver vinculado, quando nao for reser- descldas ou subidas.
vista da F. A. B.;

,

, Deve saber operar os comandos de sinalizacão e nu-
d) não houver, cometido ato que d�saboneA sua con- mirração do aeródromo, o quadro de progressão'e os ins

duta, o que deverá ser comprovado mediante Folha Cor- trumentos destinados ao Contrôle de Anroximacão.
ride: passada por autotridade competente. Deve saber analisar, aprovar e modÚicar un; plano

2. Os candidatos residentes em qualquer parte do de vôo.
Território Nacional devem requerer incorporação ao Di- 'Deve saber transmitir- e receber sinais

'

"Morse",
,

retor Geral do-Pessoal da Aeronáutica, observando o se- com uma velocidade mínima de. lO palavras por minuto;
bU1:lte: ' sem êrro, durante três períodos de dois minutos com in-

a) -Para os residentes no Distrito Federal: ! tervalo de três minutos;
-

.,
_ da especialidade de escreventes (Q. EA. ES) de- Deve conhecer os procedimentos do Alerta de Ser-

vem dar entrada em seus requerimentos na Diretoria do viço de Busca e Salvamento, Regulamntos, Notícias 'téc
Pessoal, sito à Avenida Marechal Câmara n. 2�3, 3° an- nicas e Normas do-Serviço de Contrôle do Tráfego em

dar. vigor.
_ das especialidades de radiotelegrafista de terra Deve .saber fazer leitura de Cartas Aeronáuticas e

(Q.RT. TE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) o observa- de Aproximação por Instrumentos, bem como a leitura
dor netecrológico (Q.AT.MT.) devem dar entrada em de instrumentos indicados: ajuste 'de altímetro (QNH),
seus requerimentos na Diretoria de Rotas Aéreas, sita ajuste a zero (QFE)' direção de velocidade do vento e

a Avenida Presidente Agustin Justo (Calabouço). temperatura.
.

b)' Para es residentes fora do Distrito Federal:
-os candidatos, qualquer que seja a especialidade, OBSERVADOR METEOROL-6GICO "_; Q.AT,M�.)

devem 'dar entrada em seus requerimentos nos Quartéis Deve saber escrever' .corrr 'desembarace,
Generais de Zonas Aéreas, porém, aqueles gue morarem Deve conhecer elementos ue' meteorologia e estar
em cidades onde não haja Quart€l General, poderão fa- familiarizado com instrumentos meteorológicos e seus

zê-lo numa das unidades da F.A.B. mais proximas de sua ncessórios.'
"

residências. Deve estar habilitado a realizar observações de su-

'INOCENT'ES P ·t do DI·3. Aos requerimentos devem ser anexados os' se- perficio' e aerológícas, bem como a codificar e decedifl- \ - reC81 O J
guintes documentos:

,

car mensagens, de acôrdo com os códigos meteorológi- WASl' te 6 (U P)a) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão cos internacionais: ' ., " , • ung on, ..

CONSTRANGIMEN�O t t· liam HOLDEN em:"verbo ad verbun" do respectivo certificado de reser;vis- s qua ro por orrlque-

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

ESCREVENTE _ (Q.EA.ES.) ohos autores do atentado TO MALÉFICO MINHA ADORAVEL

quando,da. aprsentação por êsse motivo; Deve saber escrever com de-sembaraco e correção. na Câmara dos Represen- SEC�TARIA
b) "fo'lha corrida passada por autoridade compe- D,_eve possuir noções dos serviços de' escritório. d 1

-. Podem transmitir a gripe No programa'.- {'a, 'tes ec araram-SE lllO- J.

t te' Deve saber escrever a máquina com cadência m!- . ,_. as gotículas de saliva e mu- Noticias da Semana. Nac.
en '.

1 f' 'nima de 20 pal_avras por' minúto.

,

.' I
c',· tes, In.voca"ndoe:; o Idl0 oe

c) ,declaração do, próprio pun 10, com Irma reco-
_ ,cosidade (perdigotos) ex- P 15 2' ') 5recida, de estado civil, bem como se possui filhos; Deve ter boa grafia. terem agIdo 'para a defesa .

reços: , o - ,00 - oJ, o

CD b d" t d t' d 't
. " pelidos pelo nariz e bôca, lmp. ate' 14, anos.

"

d,), licença con,\petente da CircuIlscr�ção ou
.

apita- eve sa er re Igl"r cal' as e ocumell os comuns. e sua pa na .

-
- - d Deve be f -

l' d ' I dos doentes ,e convalescen- r

nia a que estiver vinculado, quando nao for reserVista a
'

sa r azer a cons�rvaçao e a Impeza as ma- --------------

Fôrça Aérea Brasileira. "quinas de escritório.

'I Bm primeiro tes, que falam, tossem e es-

'4. As provas para a seleção dos candidatos �a espe- Maiores_informações poderão ser obtida� na Secção pirram sôbre os outros.
cialidade do escrevente (Q.EA.ES.), serão realizadas en- -d.e Ir:for�naçoes do Destacam€l1to de Base Ael'ea de Flo- ID�ar ' Também é capaz de fazê-lo
tre 15 e 21 de' março próximo vindouro, nos locais a se- rlanopolIs. ç

,

o "apêrto de mão" daqueles,rem préviamente designado pelos Diretores de Estabele-
.

ARACAS, 6 (U. P.) .

.

ciméntos e Comandantes de Zona Aérea e Ullidade de, O problema do comunis- cujas mãos se' tenham po- Oliver HARDY (O gor-
Fôrca Aérea Brasileira, em que os candidatos tenham da-

Ma'le'rnldad,e I r. "C'arlos
mo internacional será trata� luído com tais secreções. do) _ Stan LAUREL (O

do �ntrada em seus requerimentos.
.

do ém primeiro lugar pela I
Muita vE:z, pará não passar magro)5. Os candidatos da especialidade de escrevente (A. I

Comis,sã.o Juridi,co-Po.litica por mal. educado, o, iildiví.- TOUREIROSEA.ES.) devem dar entrada em seus requerimentos até

C
da Declma' ConferenCIa' In- duo arrIsca sua saude deI-

o dia 7 de março próximo.

urrea
No .programa:

6. Os detalh.es relativos ao prazo de inscrição, data ternacional a pedido da de- xando de fugir dos perdigo- Filme Jornal Nac.
e local do exame de seleção, assim como, a remessa das ' '; legação dos Estados Unidos tos e apertos de mãos de gri Preços: Cr$ 7,00 _ 3,50.
provas dos candidatos das especialidades de radiotele-

I, t,'- i- roposta norte-americé'na
,

pados e, convale.scentés.. '

,

Imp. até 14 anos.grafista'de terra (Q.RT.TE), controlador de vôo (Q;AT. (DA ASSOCIAÇAO IRMAO JOAQUIM) foi aprovada pOl,' 15 votos., EvIte a gl'lpe abolll1do
CV) e observador'meteorológico (A.AT.MT.), são fi- ,

� "lx,adas pela Diretoria de Rotas Aéreas. ObSt"t1·;C';·'!, G;necolog,;a C,;"'urg,;a
-

I A Guatemala, a Argentina,
I o. "apêrto dedmão", efa- , cr� P]("i� 11.&.'� 'h_ " "'.

,

,

"

�'7J
\' • !,7. Os candidatos aprovados no exame de seleção e ,o México e o Uruguai

vo-1
fastando.-se os que a-

,
,

;;_, _

que satrsfazerem as demais condições exigidas, ser�o Completa assistência � gravidês' e ao parto, 't�"at�-I Í<11'am c_tra e c,- Paraguai Iam, tossem e espirram.
il1corporados 'a Fôrç'a ,Aér:ea Brasileira, como terceiros mento clínicos e operações de senhoras" com hospltah- S,:� absteve. _ SNES.
sargentos voluntários especiais, pelo prazo inicia! de 3 sação \m apartamentos d� luxo e quartos de la e 2a I, C-a"sa(três) anos, após o que, em epóca oportuna, ser,ao ma- classe.'

a Bel-ra M,ariricul3dos na Escola de EspeCialistas �e_Aerol1áutica, a

fim de ingressarem nos quadros da ativa, independente- MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar
mente de concUrso de admissão e sem prejuízo de seus ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
vencimentos e vantagens. pulmões, estomago, .intestinos, vesicul�, vias urinárias,

,8. Os terceiros sargentos voluntáÍ'ios especiais as- etc.) com dispositivos especiais p�ra' HISTERO-SAL
sim incorporados terão os mesmos vencimentos e van- PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
tagens, bem como às mesmos direitos de seus _colegas I METRIA (medidas radiológicas, exatas da bacia).
da ativa, podendo dessa forma, futuramente, ingressa- Gabinet0 de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
rém no oficialato, após habilitação nos respectivos cur· 1 eletrocoagulaçãb, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
sos de formação. , ' tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

'9. Qualquer outro esclarecimento poderá ser ob.' BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
tido nos Quartéis Generais. Estabelecint2l1tos e Uni- turos.
dades da Fôrça Aérea Brasileira onde tenham dado en-

trfda em sél;s requeriluentos. COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
,

10. Os conhecimentos mínimo� que �s candida�os (exames de sangl�e, urina, eséarro, fezes, secreções, etc.,
devem demonstra�-�ossuir para efeIto d: ll1corpor:açao: I e Aprouas biológicas 'p�ra diagnó�tico ,p�ecóce �a gravi
conforme a espeCIalIdade a ql:le se destll1arem, sao 0" des), Exame de materlal'para o dIagnosÍlco do cancer fe-
sguintes: minino, pela citologia, biópsia, e- cólposcop:a. I

RADIOTELEGRAFISTA - (Q.RT.TE)
"

Deve saber escrever com desembaraço." BANCO DE SÀNGUE E SERVICO DE ANESTE-
Deve ter nocões de eletricidade positiva e negativa. SIA POR GASES (Foregger).,

�

Noções de cÚferença potencial. Corrente elétrica.
De�e transmitir e receber sinais "Morse" a uma ve- O GABINETE DE RA:OS X E-O LABORATÓRIO

loddade mínima de 20 palavras por minuto, em lingua- ATENDEM AOS RACIENTES EXTERNOS NO
ge,Il1 çlara,'e 15 palavras por minuto, em grupo de código. ,RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 h""o...ra_s...."""'"_.......__ ..._......._'H"'.'�

o ESTADO

DESMEIIIDA A ·PRESEM.CD . I
de tropas peruanas na frantelra equallnana�
LIMA, 6' (U. P.) '_ Uma

-

para visitarem a fronteira ,

alta autoridade do Minis- se que em vista 'destas in-, e. faze� um levantamen�o da I
tério das Relações Exterio- formações, o governo pe- situação. Revela-se' '

nos,

res desmentiu as noticias, ruano havia convidado os meios oficiais que o des-l
de 'origem equatorina" se-' representantes diplomati- mentido tem relação com a

gundo as quais o Peru ha- 'cos dos Estados Unidos, do informação de Quito a res

via mobilizado forças na Brasil, Argentina e Chile peito do fechamento da

fronteira setentrional. Dis- fronteira.
\

Incorporavão

Os t4.0RATÓRIOS A. 8AIUY comunic�m:' que, por motivo de férias toletivlIs,,

os 'seus diversos servi�os não funcionarão no periodo de 1.4-1954 a 30.4.1954.
TodoYia, um p'antão fi(aró à disposi�ã� d�s Srs� Médicos, paro Q entrega
de amoslros das especi.. lidades d�s laboe:atórios_' "

.

.
R A M A RS. A •• R u o �,� o I.- O e o d o r o; S 28 - (U R IT 18 A

Fl O R t, N'O'P O li S

-P VLM 0·5 IRUM---
"

" T ô n ; c 4? R � s"'J, i r a t ó r i O :
"

'.
,

OPOBYL�
F i GA'DO PRISÃO DE VENTRE

----,-�----------___..

i-ead�r Francisco Cristani.
O colapso foi provocado pe
le- tumulto havido no plená- Camara.

Fxpressn ,'Flcrienópclis"

: de'
-

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANóPOLIS

[{ua Conselheir» M llfra, 135
Fone': 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência: _ CURITIBA
1venida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: . - Sf..O PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247 '

'

-o--

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
.El1d. T.·legr.: SANDRADE

(Aqências no Ri_o de Janeiro e em Belo Horizonte ,com
tn!Jégo mút11O" a1:2 São Paulo com a Emprêsa de T'rans·
Ii",� .Po'f:t�8,Min(!8"Gerai_8-S:(A.J,

CENS.,

Vende-se aprasivel vivenda situada a Huá Bocaiuva,
n. 43, nesta' Cidade. Mais informações, com o Senhor
Alcibiades Dias, rua Alvaro de Carvalho, n. 19.

--------�----------------�------

Atenção
Precisa-slÇ de uma moça com prática em serviços

de' Contabilidad� e Dactilografia; as interessadas quei-
ram dirigir-se'�' ENARCO, Santos Dumont, 15.

.

'

Partiçtpaçã.O
". (

5

tVendt.-se
,I :Suas casa�

. d �- madeira
I 1U fimda rua Laura Ca

mirha Meira.
"

-

'1": atar na Casa "A CA

PITAL".

EMPREGADA
Precisa-se de urna que

saiba �õsinhar .

Tratar à Rua Feliciano
Nunes Pires _ n. 14,

PERDEU-SE
Perdeu-se, no sábado, pe-

dar informações a respeito,
:) favor de se dirigir a ge-

,
rência da Livraria Recor

I

de. Gratifica-se bem.
'

I

�ITZ
,As 5 _ 7,15 e 8,45hs.

Sessão, das Moças
Lucille BALL Wil-

.liam HOLDEN em:

MINHA ADORAVEL
SECRETARIA

NT programa:'
Noticias da 'Semana. Nac.

Preços: 1,50 _ 2,00 _ 3,50
Livre.

As 8 horas
Sessão das Moças

Lucille BALL Wil-

«3Lt)l2IÂ
, Estrel10

As 8 hs.

As 8hs.

Arturo de Córdova'
Iracema Dilian

PARAISO ROUBADO
No programa:
Noticias da Semana

54x8 Nacional

Preços: Cí'$ 7,60 _ 3,50.
Imp. ,até 14 anos.

As 7 e 9hs.
Sessão das 110ças

Danny KEYE _ Gene

Tierney no super musical,
colorido
ESCANDALOS NA

RIVIERA
No programa: O Esporte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APEN f\S Cr$ 50,00
,

serao suficientes para
-

comprar na
-
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/1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS-DIVINO
1 CONFORTAVEL TltAVESSEIRO

-

-

/

E' umavenda excepcional para eomemerar o seu 30° AN-IV>ERSÁRIQ !

.
'

-
(' \

-

. _ \; E�l1, Abril será realizada a mais gigantesca
c,, Wenda especial de tôdas as mercadorias do seu

�. �andioso: estoque, inclusive das grandes no
)f.i.dades_ de, inverno já encomendadas, por-pré..

'�OS· aproximados do custo nas fábricas .

.
,

.\

/ . .: I

(
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Florianópolis, Terça-feira, 9 de Março de 1954
---- --"-.--- - --.-- --- -----

7o ESTADO

D.plomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Ma tern idade-Escola

('Seniço do
- Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de
Cirurg ia do Hospital

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

Janeiro
Médicc. do Hospital de

,

Caridade

,DOENÇAS DE SENHORAS
'l= PARTOS-OPERAçõES
!r.ons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,00 às 18,00

I
CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

�.. ,: GAijGANTA
- do-

DR. GUERREIRO
. M E D I C O 5 _ I A D V O G A DOS r ? E S T .4\ D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

-

,
do Hospital de Florianópolis.

. -

I DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA i • i ADMINIST'RAÇÁO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARl\10 .

.

_. 'DR. JOSE MEDEI- [Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO .' CHEREM I W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 16Q ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO :._. II e - ADVOGADO - 'I'el, 3022 - ex. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLlNICA' DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
!DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RltmENS .A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
li.

- Santa Catarina - RAMOS. lONISACÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospitaf MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE
para IOl;isar Medicamentos (Tratamento de dores de

.COrtAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO. Cabeça e Inflamacões da Garganta e Olhos, Em muitosP.INS - INTESTINOS . Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA
e Representantes i casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites-SIFIUS Impotência Sexual. Serviço completo e. espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

,.

e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializado.dns DOENÇAS DE ADVOGADO: Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consulta? das 15 às 19 SENHORAS, com modernos Dr. Estêvam Fregapaní - fio andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORARIO: horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas Tel.: 22-5924 -:- Rio de (OCULOS)Das 9 às 11 e das 13 às 16, FONE: 3415. tratamento. CPNTAnIL(STA: '". Janeiro. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA - HIS.TE- Acãcío Garibaldi S. Thiago ,: Repr�jor"'Ltdá. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA Assuntos fiscais em geral. / Rua Felire de-Oliveira, n. INFRA VERMELHO
- 2.27p - Floriànópolis. 'rEL. - 6245.

- METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50'and:ar 21-- 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos'de------ Radioterapiap -� or ondas - --

-I'el.: 32-1)872 + São Pau.]o. Pulmão e Esófago .DR. ROMEU BASTOS' DR. MÁRIO WENw curtas-Eletrocoagulação 7 DR. MÁRIO. LAU- ,�?SIN�TpRAS I Cons.ultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da 'C,a.saPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioletac, e Infra RINDO .i v ": Na Capital - Belo Horizonte
- l\fÉ'DICO - CL'tNICA . MÉDICA DE I Vermelho. e

'
. \no Cr$ 170,00 I Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

.

_

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano. •
Semestre �r$ 90,00

I
Consultas - pela manhã no 'Hospital - A tarde

C ltó R João 11 1 l° andar - Edifício do DR CLAUDIO ' No InterIOr. das 2 horas em diante no ConsultórioSão Francisco de Assis e na onsu ono - ua . , ..

_

Santa Casa do Rio de Pinto 10,- Tel. M. 769. Moutep io. BORGES IAno
.. '" ..... o-s 200,eo

ti I H kJaneiro Co�sultas: Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho- ADVOGADOS - Se�����':ios' '�e�:!tel1���� Ly,·o-Ma'tor (,' ,'f oepc e)CLíNICA GERAL DE ras.
.

ras - Dr. MUSSI.
F'ôro em geral, Recursos

t ât ,.ft.d' ,
'

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra.
perante o Supremo Tribuna! r��. ol.;ginais, mesma não .

COl1Stllto'I'I·0·. Av. Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. ,:.vIU�SI. Federal {' 'tribunal Federal Rf�PIDEZ _ CONFORTO_- SEGURANÇAITI idê
.

Avenida 'I'rorn- publicados, não serão devo I.:'Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. t es i lencl�: de Recursos.
vides. Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIROHorávIo ; Sevundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - 'j-OWS cy, 8 .

,F.SCUITÓflIOS Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São- Se-
- '"

NARIZ E GARGANTA! _ \-. A direção não' se respon-tas-felras, das 8,30 às 11

I
-4 Florianópolis - Edifício

sabil iza pelos conceitos erni- bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
horas. DR. ,�EWTON jSão .Jorge, rua Trajano, 12

'rios nos artigos assínadcs i:i1OS apenas para movimento de passageiros.R idênci Lux Hotel Ú OIN D J\VILA - 1° andar - sala 1 ...-���' As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
esi encia -

.' I _DR. J LIO D .t1 ., R' d J' Ed' 'f' /. f� , .. - ,

dI' d 1 d RIO (I l )1 2021
...

10 e anewo::-- 1 1010

r preju icarão o w1'ario e c ieqa a no- c a e_- apt.: no Te .. .

I VIEIRA CIRURGIA GERAL f'1 'd A' a ma.aas
.

[Borba Gato, Aven.í a ntõ- .

SANTOS (Volta)
DR. WALMOR o' Doenças

.

de - Senho�a� -Inio Carlos 207.- sala 1008., de Plantão ITINERÁRIOOI Z -

Proctologia - Eletricldade

I
_

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN-
:l\Iédica DR CLARNO G Tabela de saídas previstas para o mês de Março:ÇAS DOS OLHOS,OUVI- ,.

R V·· � 7 Domingo - Farmácia
NARIZ E GARGANTA C,onsultono:_ ua ítor I GALLETTIDOS,

. . ,.
I Meireles n. 28 __;; Tetefone: I '

Esperança - Rua Censo-
Ei'-As�Hste�te na Poh�hmca 3307. 1 - ADVúGADO - Iheiro Mafra..Geral do RIO d, Janeíro, na Consultas: Das 15 horas Rua Vitor Meíreiles, 60. 13 Sábado (tarde)Caixa de Aposentadoria e

em diante. FONE: 2.468.
Pensões da Leopoldina Ral-

Residência: Rua Vidal - Plorfanépotís _
Iway e no Hospital São João

":am08 _ Telefone 3.422.Batista da Lagoa.
.--.. ..._ ...._ •. " _•••......,..".. ...

Curso. no Departamento Na
cional 'de Saúde,

Consultai'> diàriJlmente das
10 às 12 horas.
3as. e 5as. feiras de 15 'às

às 18 horas.
-

Atende no Hospital de
Caridade, de 8 às 10 horas.
Consult6rio: Rua Vítor

Meire'les, esquina ,com Sal
danha Marinho.

Residência: ,Travessa
Urussanga 2. -

Apt, 102.

Indicador Profissional

horas.
Pela manhã atende
diàriamente no Hos

pital de Caridade.
Residência:
Rua: General Bittencdurt

n, 191.

IDA

Fpolis Itajaí

�

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

VOLTA
Rio,

.

Santo.

Farmácia da Fé -I Rua F,�

lipe Schmidt. 12/3-
23/3
3/4

13/3
24/3
4/4

14 Domingo - Farmácia
·.ia Fé -, Rua Felipe Sch

Telefone: 2.692.

Viagem com s�gurilBça
e rapi1l'ez \

SO NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

·8APIDO ,<SUL-8·H1ISILIIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinvil!_e - Curitiba

....... ,-�--.... ..' ......,_.

Age'"ncia ; '�ua Deodoro esquina da
• Rua T.enente Silveira

DR· I. LCBATO
FILHO

Doenças do apare'ho
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADlOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado- pela Faculdade
N ac .onal de Medicina, 'I'is io
.ogista e T'is ioc irurg iâo do

I
Hospital Nerêu Ramos

Curso ce especializaçãe pela
S, N. r. Ex-interno e Ex-as
si3tente Je Cirurgia do Prof.
ÚgO Pinheiro Guimarães

I
'

.

(Rio).
Cons: Felipe Schmidt, 38 j

- Fone 3801.
'

.

Atende em hO�'a marcada.
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395.

reur
/'

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

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

Duas casas de alvenaría e uma de. madeira
(construção recente}, situadas á rua CeI. Pedro De-Panalr - 3.551\

'. moro: _ Estreito;Variar, .,..... . '. 2.325 Um conjunto. de casas de madeira - Estreito;Lóide Aéreo ,

-

.. , 2.402
Lotes de terreno situados na Vila Flórida _

Real .. ' ', .' :Z.3.'J18
Estreito, em prestações suaves e sem juros; _";rllndinav88 2.500 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,HOT�lS medindo, cada um, 13 x 50. .

Lux . .. .... .... .... 2,021 Uma vila de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;
,

p� I'IIJ',,� Marestlc .• _....... 2.276 Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado;;)V 1\IfAAN Metropol ... _ ..... 3.147 Oito casas de alvenaría na Avenida Mauro Ramos.

La P"rt.. . . . . . . . .. SJI21
(einco financiadas pela Caixa Econômica);, C'Icique , 3.-449 Um,terreno na Avenida Mauro Ramos, medind".tA,ERL. C'2ntra: 2.""
13,20 x 22,80;

,

"

"" . Estrela - '.. .. ".3i1
Um magnifico. terrt:no no Sub-Distrito do Estreito,Caixa Post.al, 45

I PIHFilfRO SEI1/(j(/lli Ideal �.&59

I '������� Imedindo 13 x 30, distant� cincoenta metros da praia.
\ }'lorianópolis ESTREITO

as.!
!

Santa

caLtarinaaviando c-omDISqUe S'"'a'"':"':':':b'··-a-...:.:._o------:,-,\--�--- :Vende·se
.

CASA com seis quartos.

\C)l·rgem "Esnecia lidade�,_. :�;:iI���:à:��:':�v I" CASA MISCELANIA distri.

da -ela. IETZBL INDUSTRIAL-J6Iovllle. (marca �8alstrada) ��:::.r�a�::l�á!iO�iS���:A.
���������'-�� t��������������I�����,.����������� Rua Coris�llieiro MahL

�

DESEJAM o. MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA
Agência

'de

_PARA AQUELES QUE

Publicidade

-._------ _ .. _._--.

--_---- -- .......--_ ..
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TIM

No'a n1ncias, as seçÕes do f; aga- dc �anta Catarina, r.écebeu � D sua recreação o que d..e
j zine abordam tenias rle pal- lh

A Ch f· d 16 C :) seguinte cabograf'l:l do 11e. ,or existe no pawL<.mae la a a. . R. M., .

pitante atualidade.:Z� À A •

.

'd J l' 31'•.EugenlO Soares, lepre- '.iterári9 mundial.
conVI a a exma. sra. u lta Voz do Brasil, Panorama .• . '

. seniante da Confedetação "1<:m IT-magazine de- mar-
�o Mundo, Paisagem Brasi-J. , . .NhclOnal do Comerci!) Junto ;0, encpntrar-se-ão l:ndos

à SUMOC: �O!1tos assinado� por gran

"Rio, 25 - 1758 ._- WNC :les nomes das letras inter-

540623 - A SUMOC tle- nadqnais, tais como: BoI'
.

·/ou o limite de import:.lçõe,. Uma Bela Jovem. A-;. Péro

p:lra 50.000 dollars P)L' ld· las Wagstaff, O Descobri
Ião pt ALraços E tL!Jê7-.io do': de Estrelas e O Amor

S::!.(lres.
'

'j' ud(l Vence. Entre os arti-
'

lill, Znmbllck
I :1::ã:��::��7": ��::ri;:�J., ginas: Novos Tratamentos

Pma a Alta Press�o do

S ..mgue. O Marinheiro Mis

tericso: Essas Compli.�adas
Mulheres, Luz na Escuri-·

dão, Cuidado com JS Aci
râneo e distinto amigo 'sr.

dentes, Os Segundos ::\1atri-
_Wi1ly Zumb1ick, consagrado G1ônios Podem Ser FeL':es?,
pintor que tanto tem eleva-
do o nome de sua terra na

tal.

O ESTADO visitando-o,
deseja feliz estada nesta

Capital.

27 de fevereiro último, uma . de IOde março uma edição
folha semánaria. ,O impor- que pode ser guarda:la em

tante e progressista munid- sua biblioteca e que vem

do, desde 1938 se ressentia reafirmar' a preocupação
dessa fálta. Folha Sulina é dos dir�gentes da revida em

o nome d<:> novel confrade, cferecer ao seu públi.'o pá-outro Pôsto e lá arranja d b b 1surgi o so a responsa i i- ginas de grande valo::-.
mais cem pilas". Com a ra- .:I,ade do dr. AI'no Duarte. A'-' assinatura de r'\LTE-
rid�z de um acrobata, o O seu número de apresen- ROSA custa apenas cem
C'upincha meteu-se na caixa -

'I .

h d ..

. _

' ,

I taçao reve <! capnc a o cruzeIros por ano. Aq11elesdo cammhao. Em demanda h d
.

A . .,'

A' .- � emr-en o e servir rarap.- que a q'l.llserem adqUl!'ir ui�
co outro Posto, onde maIs . d f d d Ih I "

'S Ed' A

1gua. e en en 0- e O!! an- l"IJam-se, a oe. !tOl']. A -

L�m cruzeiros seriam des- .
.

d '1' t t L d �selOS e ,o esenvo Vlmen 'o erosa' t a., Caixa Postal
viados das arcas sequiosas l'

' I
'

po ltiCO, economico e social.
I
279, Belo 1I0rizonte, �nvi-

do Estado. E seriam inape- A 10. co ega, os nossos cum-
I
ando a referida imporl âncialayelmente enrustidos (co- pnmentos.

,

em cheque ou pelo cOI'reio.
mo foram) por aquêle inti-

mora'to beleguim do fisco ...
Ah! Essas casinholas do sr.

• • •

NOTUUNO FISCAL
Suarentos, os três ho

ruens completaram a carga
do caminhão, carregando O

último tonel de cachaça. 14

dêstes estavam dissimula-

mente a caixa do transpor
te) o dono da,bitruca sen

teu-se junto ao motorista e

ordenou a. 'Partida. E bura-

pratas e não se fala mais

ICIRNAVAl EM llJUCAS O Minisléri� -do Trabal�o . I
COROADA DE 1!:XITO AS Iostações estas, justas e-rne-

I .entre gauchos, e' paulistas
FOLIAS DO MOMO NA recidas, face o trabalho in- tSOCIEDADE TIJUCAS cansável, exigido para ° a- RIO, 8 (V.A.) - A p�s-I pelo método direto, tentan- .

CLUBE pronto _provisório' da sede ta do Trabalho, que não de- (h infiltrar-se nas organiza-
o carnaval 'êste ano, na ::.ocial. A Diretoria é cons- verá ser preenchida em ca- ções sindicais para se tor

visinha cidade de Tijucas .ütuida d�s seguintes mem- váter efetivo antes de abril, nar o "candidato dos traba

alcançou grande sucesso. bros.. Presidente, Antônio continua a ser disputada pe- lhadores", O deputado mi-
dos entre mercadorias me-

Os folguedos carnavalescos Bayer; Vice-Presidente, lo PTB de São Paulo e do neiro vem acenando aos
nos esph'it,t[osas. Esticada a .

1 10 S
.

transcorridos na sociedade Suiz Santy-Tel es; ecre- Rio Grande do Sul, ambos sindicatos com a possibilí-
lona, que recobriu inteira- T.

�, o;' :

Ch 20 S"TIJUCAS CLUBE", teve tário, •.(ose; erem; e- com articulação dentro do dade de entregar-se êle, se

grande repercussão, deíxan- cretáriol�,.odr. José Américo Catete. nomeado ministro, à conti

do a todos que dele compar- Bemardes. ío Tesoureiro, O sr. Lúcio Bittencourt, I nuação da política do �r.
tilharam, a impressão de José A!lç..r�ani;. 20 Tesourei- oor sua vez, pleiteia a pasta Jango Goulart.
uma brilhante festa, que já- co, Sebastião Humberto

r:o-buraqueando, lá se foi o
mais será esquecida. Impe- Melim; Orador, dr. Size- Melhora ,8 Sau'de do Papao caminhão, rompendo o '

do T N B'rim a disciplina, a ordem e nan o eixeira etto; 1-

negrume da noite com seus 1
'

Ald Sil S- CIDADE DO VATICA "O estado de saúde dgrande animação em todos b iotecário, '. o 1 va. ao

-,.
o

Iaróis faiscantes. Um quilô-
os bailes. Variado número êstes os verdadeiros baluar- NO, 8 (V.P.) - O estado Santo Padre continúa me-

'metro 'antes do primeiro de blocos com belíssimas Les ,da sociedade Tijucas de saúde do Papa Pio XII, 'lhorando -

paulatinamente.
Pôsto Fiscal, 0 dono da tim- "'1 b

. oue se encontra enfefmo há E fonte de consolo observafantasias, muitos foliões C u e, que con� o apoio e ..

bucn, coçôu-se, tirando da
com fantasias originais, de- ':'ooperação do' grande nú- 10 dias, melhora "paulatina- a energia com que o Sumo,

carteira algumas notas de
ram a festa, uma nota de .nero de associados, conse- mente". Pontifice se dedica aos as-

cem cruzeiros, dístríbuín- .' O "Osservatore Romano" suontos de seu Alto Ml'nl's�e' - Jbeleza e elegância.: 'mIram marcar uma epoca '

,do-as nos múltiplos bolsos
As tardes infantis dos na vida social' da terra ti- I órgão do Vaticano, publica no. <

de sua indumentária mo- d' 28 2 t bé l' I' a, seguínte=notícia em sua O jornal havia advertido-

_

11as
e, am em a can- ruquense,

desta. E esperou o cruza-
çaram amplo sucesso, dan� edição de hoje: anteriormente que o perío-

menta da cazínhola inven- do oportunidade a petizada A�L{_'hTa_sEe'eRmCOiI'cSulaA,,:ão' a I fale'c'eu' o
30 de convalescença do Su-

tada pelo sr. Bayer, 'que já
para se div�rtirem a vale�..

:; Duque
no Pontífice seria demora-

se desenhava, com sua can- TOO d h' it do.
, nucas, e a mur o, edicão de 10 de marco de.cela esbranquiçada, nas prescindia de uma sociedade AJ.irEROSA, o maga;ine de "e Sale Coburg

Fontes chegadas ao papa
brumas espêssas da noite.

como a do TIJUCAS CLU- \I disseram que dificilmente
Com lentidão sonolenta, que os mineiros se orgu- 80tba poderá iaparecer em públi-BE Fundada em 27-7-53, Ih B 1 d

.

foi-se erguendo o aríete
.

am e que o rasi a mi-
co antes da Páscoa, da Res-da . fusão de duas socíeda-

r�. Não desmentindo a suafiscal, enquanto o guarda
se postava. ao lade da es

trada. O caminhão não pa-
1'0U. Diminuiu a marcha"
possibilitando uma troca

de amabilidades, traduzida
num braço. estendido segu
rando uma nota de cem

-a, os tijuquenses, tiveram .nencionada edicão merecem .iuque era, como o ex-Kaí-
mangas, para fóra �o camí- coroados os seus objetivos,

'

I G ílh II t dreferência especiaY: O Au- .er Ul erme , ne o a
nhão. Alguns gritos varre- êom a primeira grande, fes- P .

h V't" D' doí- tógrafo de Deus, Ha Músi- I
ztam a lona. eixa OIS

ram o silêncio da noite. Fô- ta' realizada, que fOI' o Car-
..

lh di filh dca no Silêncio, Um Nariz h. os e uas 1 as, / as
ra ordenado o stop., O naval 'de 1954. FOI' uma au- I'

.

Ih P
.

,C"ntra a Vidrac."a, Hakim qUaIS a m.aIs ve a,-, a. r,m-(eterno) vigilante ,fiscal A

_" tentica-consagração social o
_ o'Hitler do Passado, e

cesa Sybllle, da Suecla, e a

berrou: - vou tirar a Carnaval da sociedade TI- Férias na Praia. Também progenitora do herdeiro da
nota de úm tonel, pelo me- JUCAS CLUBE. A Direto- há excelentes reprot�gens. Corôa sueca.

no.s". Um _maneiros,o. não, J
ria, tendo 'a fl'ente o dl'naA_ --=-----

I c0mo Um Extraordinário
fOl a resposta untuosa. 0.:mico Presidente Antônio

in,so�e .zelador do.s �ofres I Bay�r, cancou em regatea�
pubhcos, com a dlgmdade aplausos e, cuniprimentos
ensombrecidi pela cortina pela brilhante festã, mani
noturna, não insistiu. Seus
dedos receberam a pelega
de cem. :tyIas a bôca protes
tou, alertada pelo olhos in

dor�idos. Quantia ridícula,
michuruca, para um volu
me tão grand�. "Duzentas

nisso", regougou a vóz pro
tetôl:a do erário estadual.
Da boléa do caminhão veio

a mensagem negativa: "não
tenho trôco, rapaz. Garra
êsse mesmo e vai dormir".
Exasperado (mas esperan

c:3so) o guardião da gaita
do Tesouro àventurou, en

tre arrogante e melífluo:
"Então o fulano (e mencio-

nau o nome 'de um cupin
cita) vai, com você até o

Bayer! Quanta dôr

beça por um mero

cho ...

de ca

capri- •

BUM.'

o Tempo
Previsão do tempo até às

, 1� horas do dia 9.

Tempo -. !nstável, agra
,

vando-se çom chuvas e tro

voadas ..

Temp�r�tuÍ'a - Sofrerá
declinio.

IVentos - Rondarão para

9 Sul, com rajadas frescas.

Temperaturas - Extre
mas de ontem: �áxima ')28,2. Mínima 22,6. '

des, Sociedade Recreativa tradíção, o presente núme- COBOURG, 8 (U.P.) -

União Tijuquense e Socíe- rõ da esplêndida revista a- O duque Arno Édouard de
dade Clube 4 de Maio. Sob presenta todo um conjunto Saxe-Coburg Gotha faleceú
um alto espírito de união e ,{e selecionadas atrações, ante- ontem, nesta cidade,
levados pelo pensamento capazes de agradar ao mais em consequência de-longa
comum, de todos se asso- exigente leitor. Entre os vá- snfermídade. Nascido na

ciarem numa sociedade úni- rios artigos incluídos na Grã-Bretanha em 1884, o

Dançarino Brasileiro, Doze
Milhões de Brasileiros sem

relo, Minha Jor;nada Pêlo
Elevado:o limite
de 100portatãoEspaço e Filmado ó' Roman-

. .� °h�}.

.:e de Màrgaret. Além dis-
o sr.�.(;harle!:i i.uga�' Mo

ritz, Presidente' da F""f!era

ção ao Comércio do Er tado16a� 'e. R. :30, num ecletismo qu(:! ate.p.
de às mais variadas prefe-

Theodora Siqueira, a com

parecer a esta Repartição,
afim de tratar de assunto

. ie:ra e Aquarela Mineira
2stão focalizados o que vai

r:elo nosSo país e peh €xte-:1e seu interêsse.

t';cr, numa sintese bem cui

dada. Tudo isso, ao_lado de

r.1odas, culiná�ia, pas<:atem.,
po, etc., faz de-ALTEROSA

'�FDlha Sulina"
A!'arànguá possui, desde

. Há rl:ias encontrá-se ,nes"
ta capital, procedente de

Tubarão, onde reside, o

nosso mui' presado conter-

00li G li li

Exposição ..Feira, Igro-Pecuária .

e Produtos Derivados de-São-Jóaquim
, I

BovInos. EQuinos, Asininos
Muares. Ovinos

�

Suinos Aves

Pequenos ,Animais
,Prodo1,os

J

I.ndnsti'iais

, i

'-

Produt"s
�Agritnlas

EM t3 14 E 15 DE MASCO DE t954;:::;:;:;;;;:;,�-

surreição.

It-Magazini
de '�arço

Mais um magnifico brin
de para as apreciadoras da
boa leitura 'acaba de ser

prop0rcionado pela edição

....

-

ce março de IT-magazir.e, o
mensário

.
"de bôlsa" dedi

Cedo ao público feminino do

Brasil. Esta revistinha. dan-

do f'equência ao seu 1)ropó
sito de levar aos lac(s pá
ginàs' de ,esplêndido sabor,'
con�ensa em si mesma todr,

,Florian'"ópolis, Terça-feira, 9 de Março de 1954,

um mundo maravilho�o, ca·
Jaz de deliciar aquelas qqe

'�xigem para a s�a cultura

Acôrdos
o sr. Wanderley Junior, ilustre deputado federal e

líder dá bancada udenista de Santa Catarina, ouvido

pela reportagem carioca, a respeito da política barriga
verde e de um propalado acôrdo do P:S.D. com a' U.D.N.,
declarou o seguinte:

"Nada existe ainda em relação a esse acôr

do, a não ser as próprias noticias da impren
sa. Que ele venha a ser realizado, isso é· uma.

questão que depende,' antes de mais nada, do

pronunciamento da convenção estadual da

U.D.N., que se deverá reunir pos.ivelmente a.

21. Só então o meu partido definirá sua situa

ção a respeito do pleito de outubro" de acôrdo
com o que decidirem os representantes dos di
retórios municipais. Até o momento os enten
dimentos da U.D.N. se circunscreveram aos pe
quenos partidos, que já a acompanharam na

ultimà eleição e que já manifestaram, exceção
feita do P.T.B., o desejo de marcharem nova

mente conosco. Esses partidos são, o P.R.P.,
P.S.P., P.D.C. e o P.L.".

00

eic ... Há ainda modas, -cu- I

linê!ria, anedotas, cUl'io:::;id,a
éles, decoracões e delicadas

,
.

filigramas poéticas 1)ara a

stj a sensibilidade.
A mulher brasileira tem.

a;�cTd a sua revista. IT-ma- I

gét?:nc é bem uma enC'iclo-'

r·�diB do lar em íniniatura"
e dravés de suas páginas, I
as leitoras ampUB:rão o ho- L
rizonte de seus conhe·�imen

t0S, 2lém de se proporcio-
, '1�,l'em mesmo em .�asa,.

Í'1rsquecíveis momentús de

!·ecl'eio.
. l'r, a grande revis�il pe-l
qUf:!la, não obstante o seu

ime!)so valor, custa apenas,
'pyr assinatura anual, trin
ta e cinco cruzeiros. Os in
't�ressados devem dirigir-se

I !, �oc. .Editôra Al�erosa
. � .. ,da., Caixa Postal 279, Be-
lo Horizonte, enviando a

mt:ncionada impoltânclR em

cheque ou pelo cortei"

S.S., em desmentindo a existência do acôrdo, andou
certo. Também já o desmentimos por mais de uma vez,
esclarecendo que os boatos eram propalados por fontes
udenistas, interessadas em lancar a confusão no interler
do Estado.

. '

Não podemos, contudo, aceitar do ilustre. deputado
.rederal a declaração de que o acôrdo depende, antes de
na is nada, do pronunciamento da convenção udenista.

Usando das mesmas palavras de s.s., poderemos di
.er que esse entendimento depende, antes de tudo, do
.n-ol1llUciamento da convenção do' P.S.D. I

•

E como êsse pronunciamento é mais do que conhe
. ido, o assunto perde interesse. I

Quanto ao que o sr. Wanderley Junior sustentou
espeito aos demais partidos, a cada qual cabe aceitar
,u não suas palavras.

o
li

o'
o
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o'
o
o

Esta história pode até ser contestada pelo jor
,nal oficioso. Mas, digam o que disserem, é bene
t1·O'l'ata. Leiam-na.

Certa fábrica de automóveis, da Alemanha,
sempre ciosa - e com razão - da excelência dos
seus produtos, resolveu fazer um teste extraordi
nário com um dos seus carros. Para isso, convocou
os mais renomados técnicos na matéria e se propôs
a fabricar um carro especiaI- para rodar um ano,
sem substituir uma só dãs suas peç.a:;;. Terminada a

tarefa, os citados técnicos examinaram o carro e

_com selos de aço lacraram ,o motor. Todas as peças
possíveis de substituição foram autografadas pe
los referidos téçnicos. Praticamente esse carro só

poderia receber gasolina, óleo e ág1,la. Feito isso, no
dia IOde janeiro de 1950, o carro começou a per
correr as estradas europeias. Passado um ano, ou
tra vez na fábrica, os mesmos técnicos assistiram o

regresso do carró. Percorrera 287.000 quilômetros
e parecia o mesmo: De acôrd6 com o que Iôra esta

belecido, os técnicos' desmontaram todo o automó
vel, num recinto especial. E constataram que du
rante a dura prova' ele apenas perdera um parafuso.

Empolgada pela vitoriosa P\'wa, a fábrica re

solveu repetí-Ia no Brasil. Outro carro, muito mais

reforçado, foi cémstruido e trazido para Joinville,
de onde, a'lo 'de janeiro de 1953, começou a percor
rer as estradas catarinenses, �fim de que; passado
um ano, os técnicos viessem examiná�lo. Mas, esses
técnicos ainda se achavam no Rio, aguardando vez

para regressarem, quando o motorista designado
para fazer a prova, passou-1j1es um' cabograma, con
,vocando-os para unia reunião urgente. Surpresos,
os técnicos regressaram a -Joinville. E o motorista,
então, explicou que não pudera continuar a prova;
diante do estado das estradas catarinenses. Inda
gado onde estava o carro, para o exame combinado,
o pobre motorista, que viajara apenas 15 dias, re-
tirou do bolso um parafuso e confessou: '

- Do carro só sobrou isto!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


