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micia�s e mariabeiros da Brasil
,.,io d. S. Cot.rino I

Dasselam oa bala ae N�va lorq�;
"

, .Ano XI: I NOVA IQRQUE, 9 (U. Entre eles figuram 19

I· I P,) - Os oficiais e mari- contrôles do leme, desde o

N. 11.843 nheiros do navio-escola tipo automático até o ma-

brasileiro "Duque de Ca- nual, além das últimas npI>(�) _. Q- (I- (I •• I?- xias' passaram dois dias vidades em instrumentos
(,"1' 1,ee

percorrendo. a baia de No- de radar, que podem desce-

",M' Ila�r/--=-ef,�'-,·-.m-e's-m-o'-n-a. ·.8'a�l·a' ,Na Academia, dperM8IerdaiC,'DI�labOMllitar �:-�::7:i�'�'�:��!�e:'? t: �:i�;�j:��:.a.
do tamanho'

O pro � 8
.

é equipado com tôda elas-
- -dose de instrumentos marití-I Para Impe Ir a

RIO, 9 (V:A) � Acaba cina da Universidade do mos.

mo"õo' "e COId
·

d de ser eleito membro da Rio Grande do Sul e dire- Os marinheiros brasileí- \lU U
•

Aumento�de pr(l ução e baixa
. � preços Aoademia Nacional de Me" ror do Departamento Na- .0' foram transportados pa- fiançaRIO, 9 (V.A) � Ver- sil onde o custo da �ida I

eent?s e cmquenta cruz�l- dicina Militar o p�ofessor! cional de Tuberculose. Por ra o "Wanderer" em gru- ROMA, 9 (U. P.) ..::.,..;. In-
dadeiró milagre está se está baixando. ros o saco para trezentos e Manuel José Pereira Filho,

I
-êsse . motivo, o ilustre cien- pos de 25, e puderam ver forma-se que os deputados.. d no município I' Por isso, numerosos ci- cinquenta cruzeiros, .catedrático -'de mícrobiolo- tísta, que também já foi todos os instrumentos e comunistas e socialistas, a-

Opeléll1 o
. , I, I .

dbai de Barra, Diz um dadãos ali residentes tele-j Diz o mesmo te egrama gia da Faculdade ,de Medi- .igraciado c�m a comen a equipamentos fabricados
presentaram à C-âmara ver-

aiano
I I"

dtelegrama que aquela cída-

I
grafaram ao preside�te da qU,e ainda se espera maior . ------ da Legião e Honra, vem pela "Sperry Gyroscope dadeíra avalanche de mo-

d -

'

o unico lugar do Bra- República, domunícando baixa nos preços da produ- Pro'movido BO recebendo manifestações de Company", proprietária de
c
...
-ões de tôda classe, num

€:e

d icíníc bai d 'd' 1
'-� --'� que a chave do.misterio en- cão o mumcipio aiano e

generala to <impatia os circu os

me-I
navio.

esforço desesperado paraPreparando a. contra-se no aumento de Barra. dicos e sociais do país.
impedir que ela vote a mo-

revolução pr��ç!:,," ° milho pas-
mBMARINO MOVI- co:�lo�:a��:�r:l,o,: falece0 aatlgo Mio sera pro-· �:od:e��:':�:l:: govêr-, DO POR ÁGUA OXI· dos primeiros signatarios

POII-tlco .-1'1.8.1'-0'DO m'ovldo,sou de 220 cruzeiros o sa-
_, __

. GENADA lo manifesto dos coroneis, RIO, 9 (V.A) - O pre- [NDíCIOS DE URÂ-NO'VA IORQUE, 9 (U. co para cinquenta cruzei-
·b d

.

id GENOVA 9 (U Pi) íd t d rJ rblica aaca a e ser promovi o, ,. . --:::i en e a L,epu I

-,NIO EM PERNAM-P_) - Revelou-se que cí- ros; o feijão de quatrocen- LONDR;ES, 9 (U.P,) oelo presidente da Repú- Aos 78 anos de idade, fale- provou o parecer do Co�- BUCO '.dadâos cubanos, contrários I tos e vinte cruzeiros para O novo submarino britâní-
I di 5

.

lh d S N
'

.

olíca, ao' posto de genera ceu no' la em sua resi- '::1.' o e egurança acto-ao regimem de Fulgêncio
.

apenas setenta cruzeiros; a
co "Explorer", lançado ao

te Brigada. O rocem-pro- lencia, o' conhecido político aal mantendo o despachoBatista têm introduzido ar. farinha de mandioca de du- h- de ontem
d fmar na man a ,

.novido no governo ante- .�amillo Lattes, um os un- contrário à promoção doC b f, t õ enta cruzeiros 1 'de' da UNESCO, ora em servi-
n-as em u a, com o im zen os e n v dos esta eiros .

navais
:ior do sr. Getúlio Vargas ladores do Partido Socia- general de brigada Eucli-de derrubar o govêrno dês- o sáco para cento e vinte Barrow in Furne�s. (Lan-
exerceu, durante longo ista Italiano. des Figueiredo a gal, de di-SE·' país. . cruzeiros; o arroz de sete- 'h') e' impulsionado pe- O int A O d d d

Coas ire
empo, as funções de ins- extin o nasceu em s- visão,' ex- eputa o u e-

-"DEM" NO MEXIC'O "

lei peróxido de hidrogênio
)etor da policia ci�il. i, porém havia muitos anos .rista havia recorrido do

(água oxigenada). O general Krúel, ocupou I que residia em Genova, on- despacho anterior, que fo-, , .

d Esta é a notícia recebida doEsse novo principio e
1 chefia da 2,a seção do

I
de era um dos dirigentes ca negativo.d "I diretor executivo <Ia Comis-O ,PI.p' t "l�· 1 oP,ulsã�, de.nom, ina o� n-

Estado Maior do Exé�cito e Io Partido Socialista.
_

.".. '_�S !f. 1S O ellOS ,-
�

- O T são Nacional de Assistência�
. .

I
gerl:.n", 'e uma mvençao �- .) comando dos Dragoes da

, :1
"

.

d I' fmpO""'"
-

d 1 h i .C O O DA' 88 Técnica, Ségundo o comu-' , .. quela zona, Os henl'lqUlstas 'ema, segun o reve ou oJe
[ndependência. f 2 li e " \I II

'

._:uernavaca: MexICo" 9" <,U. :cusara�1 tambem o gover- J .contra-almirante G. Bar-
Organizou o serviço de Ma'ssloi .1_ Previsão d,o tempo até às

nicado, o gEólogo francês,P) V parhdanos f d' d E Aubert de. Larus, em -via--
,-- �nos. '. 10 de ter assassinado. re-r pard, ch.e e a Junto o s-

contra-espionagem do e- 14 horas do dia lO,d gal Miguel Henriquez d d M' N I

I gerh de estudos sôbre os re-
o .

�entemente na Cidade ... o ,a o alor av�, em um
ó(ereito e. chefiou o inquéri- I

Tempo _ Instável, sUJoei-G t am com at'
f 'd

' .
.

ROMA 9 (U P) V' cursos minerais do l)oligo-
'uzman m,a a� 'I

-I VIexico, a tres dos seus ,lmoço o erecI o a,pos o
to sobre as atividades co- ,. .

- 1-
to a chuvas � trov�adas,d f tres Chefes po d '

d t car no das Sêcas, deparou com
m2 e ogo, -

,
-

'hefes O gal Henriquez ancamento o navlO. ,

t f rma
tlma o por um a aque .

-

TE' I
.

. �".
mums as nas orcas a .

emperatura _ stave. A .

.. liticos situaciomstas e fe-
ioi � candidato mais vota- O almirante precisou que, das, O novo !!en;ral ten Haco, faleceu na manhã dE

Ventos _ Sueste a Noro�
sinais de uranio, o preclOSO'

t m po d f
'

t d �

d t d 1 metal de alto valor estratb-
l'lram gravemen e u -

lo depois do atual gré'b'l- . ';;o;st;-..l::2.éto o ora mven a o
"d 't homenageado 5 o corren e o car ea

este frescos.1i8a, �nfe-Orífe�, e�� tro"\ia 1';;11;:�çÕe'Sd';1952. )elo dr. HêTini�,-/'W.��I:::, f ',�l:s :��:s e amigos. LVlássimo Mássini, prefr>to-
Temperaturas _ Extre-

gico no mundo moderno, Aexplosao de vlOlencla na
) partido henriquista, que :rue prosseguiu seus traba- (presidente) �o-���r.;;\al mas de ontem: Máxima

r.::glao possivelmente ura-,luta desencadeada entre os
_� chama Partido FederadL hos na Grã-Bretanha após Err-o"S---:--'_:"j',-pO':-� :mpremo.....da-5,J.,ffKáí.w.., �'-_�""",,�, 244

i\ífera, �stá situada. a oeste
henriquistas e o regime do .

a.guerra. Acrescentou .que
I

)ostólica. 'o extinto conta-
;!I,'" ,.,...3lll?la, ',_.... de Arco-Verd�, no�mlU1icí-lo Povo, foi proscrito, no

I;�'
".'.
.', la uh shrd sJt,:í:T"f�d...hI:dl,aa ,�' 1ft � ,tA

,
'presidente Adolfo__. R ui z

i1�s paisado, �dé' aI "�' prôtotipo ultr?':se�retQ: gtt �(tS��,a". .

la t6 .anos ,de )d�de.
.
..' (um POV�l!�"'�:�:' :::c-..á-�-Cortines, Algumas teste- ���s disturbios ��se ,ve- ue submari1W aleluão fora- 'LONDEES; 9 .("(.1\.) -

",'"E.'"D"O' \FII':.1:Zc-Jil '," �munhas informaram que rificaram na capital mexi- ::ap-turado n::i Alemanha pe- O "Times", que t�m fama O canhão mais ,'.I' U n,Rub"ll Jerami'llo, 'ex-candi- I
'

I b 'tA
,

t de ter
'

'1 d Ih
-

cana, durante o qua varlas 0S ri al1lCos, an ('s . ,

ele. ser o jor?a e IrE Ol
.dato henriquista ao gover-

.")e5soas ficaram feridás. .ninado. revisão do mundo, para antlao do môodono do Estado de Morelos,
,

:nostrar que de fato o era,dirigiu o ataque levado a "Pau" nos alunos' ){ereceu um premio aos Segundo os peritos quecabo por uns 30 homens,

f Eeus leitores se algum

dê'I·�xamiriaram
o canhãt} quena localidade de Tucuman,

e "ripa", nos pro essores !es descobrisse; durante '15 �oi retirado do fundo do
ao sudeste de Cuernavaca.

"f' h d 1927RIO, 9 (V,A,) --:-

Infor-11Uele
município. o delegado Jias um êrro �ipogra ico no ,11ar e� }un o e , aoAcrescentai'am que Jara- ,

"I d V 11 suaI proceden- adJ'unto de policia, As re- jorna. .<ll'go e o c um, amillo dava gritos, dizendo mam te egramas
d- 1 t d 1243"d d d a e se11- Termi'na o o prazo ni'n- ,�C'ristruc"ão (a a e ,tes de Campinas que, aten- leJ'l as e uca 0F s s '

..que tinha de vingar a mor- I t Então .;)€10 que se p'ode conside-'d'endo à solicitação das pro- tem inseguras com as cam- �uem se apresen ou, .'te de um dos seus lugares-
I

'

1 I d ','<'r o canhão mais velho doZenai'de Carmona" panhas que contra e as 'J Jorna reve ou que u- u

tenentes que foi morto .du- ú?ssoras
.

.

d' I dh °into' e Deolinda Vilanova vem sendo movidas pelos "mte êsses qU111ze Ias o mun o.rante um c oque com as. --

., � d t't I "T' "t' 1 J Mede lm20 e pesa trintaf
.

dE"t
. I �oeiro da Escola Normal p81S de trmta alunos .

por � o i U o llnes 1111a
.orcas o xerCi o, ocorrl-�.

'd
' I e dois quilôe:l'ama,s.

�.

d I :\mel'ican;l s'eguiu para a- das reprovados em exames. ,:ial o as avessas, , .
�do na semana passa a, na- '-'. ..' ....�.I.
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cias - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, opIO de Marco de 1854".

'[EMENTE PE'REIRft tando pela de São Paulo. Foi Intendente Geral da Po-No ,Rio de' Janeiro faltceu JOSE' CI,El\IENTE JOSE' C' Hcia, prestou' marcados serviços á cidade do Rio de Ja-- PEREIRA, natural q,a Vilil (1.., C::>stélo Mendo, comarc,a neiro, tendo melhorado o abastecimento da agua, cons-de Trancoso, Portugal, onde nasceu em 17 de Fever�i- truindo Fontes públicas e regularizando o Correio. 01'-
1'0 de 1787, sendo filhQ_ de José Gonçalves e d. Mana

TRANSCORRE, HOJE, O PRIMEIRO, clenou que se realizasse a primeira exposição de bêlasPereira,
, '. , ,

.

O artes havida no Brasil, ,Tomou, parte ativas nos deba-Formado pela Universidade de COlm,bra, em dlrei- CENTENÁRIO DA MORTE D
tes quando 'da elaboração dos Códigos Criminal e Co-to canonico, alistou.-se no Corpo Academlco que, sob, o GRANDE PROPUGNADOR DE mercial, quando seus dotes de jurisconsulto e sua luci-comando do Capitão José Bonifácio de Andrada e SIl-

NOSSA INDEPENDÊNCIA da e alta inteligência estiveram em evidencia.
va fez a guerra contra os franceses que haviam invadi-

No Gabinete organiúldo em 20 de, Novembro dedo' o reino. Como Capitão de _guerrilhas, tendo dado as
1827 ocupou a Pasta do Império e depois, interinamen-d d t d ANDRE' NILO TADASCOmais notáveis provas e coragem, emons ran o san-

\ te, a da Guerra.
gue frio nas refregas, serviu no exército anglo-luso, ao

Mas tarde, nos agitados dias dos movimentos libe-comando de Wellington, invadindo a Hespanha, pato Januário e filiado à Maçonaria,' tomou vulto li! rais de 1842, em Minas e São Paulo, ocupava a Pasta daEm. 1815 vêiu para o Brasil, passando a exercer a .1Iga� destacad� nas lutas pela nossa Independência. Po- Guerra, tendo sido a sua energia e a sua atividade paradvoO'acia até que foi nomeado Juiz de Fqra da então
lítica, conquistando, em Dezembro de 1821, os malOres te, da rápida repressão desses movimentos.Vila "'de Praia Grande (hóje Niterói), que lhe ficou a
titulos de reconhecimento e gratidão nacional,' quando Foi membro do Instituto Histórico e de outrasi:' t d P '.

d d d d C ' t50 de igualou menor re-
de,ver o plano, medição e alinuamen o e suas raças encabeçou aquele movimento que deu margens ao associações literarias, Sena 01', Fun a or 0- emiterioe, Ruas, a1ém de tmtros assinalados serviços. "FICO" de 9 de Janeiro de 1822. do Cajú e do 'Hospital Nacional de Alienados da PraiaEm 1821, na Vila de Maricá, depois de convocar a

Apezar de se haver escusado, éra Conselheiro de Vermelha.Câmara e o Povo, procedeu ao juramento da Constitui- Estado e do Imperador, gra:nde dignatário da Rosa e do 'Em 1850 passou a fazer parte do, Conselho de Escão que seria promulgada pelas Côrtes, quando foi, no Cruzeiro e Comendador da Ordem de Cristo, e "o no- tado, 'Ia D, Pedro II galardoa-lo éom' o título nobiliar-�esmo ano, nomeado Juiz de Fóra da cidade,do Rio de
me de José Clemente Pereira está escrito em todos esses quico, quando.a morte ,o 'colhe'u, em 10 de Março de

'" c7'Janeiro, Foi no exercÍc':o deste cargo que teve ocasião documentos da história da independência do Bi'asil", 1854, razão pela' qual foi o. mesmo transferido para a .:;-' '_ o.de dirigir a D. Pedro I a célebre representação em qU,e segundo Macedo. viúva, qúé se tornou Condessa da Piedade, relembran- '- ./ Odeclarava: - "O Brasp já não é um pupilo, já não é I 'Foi JOSE' CLEMENTE PEREIRA quem conferiu do os feitos de José Clemente Pereir� á Santa Casa daum escravo, não é o País dos amoneus e dos cananeus, 20 Principe o titulo de "Defensor Perpetuo do Brasil", Misericordia do Rio de Janeiro.expostos 'ás lanças do primeiro invasor; fazemos- oje
I

imaginado dentro da Maçonaria por Alves Branco, re- Hoje, ao comemorarmos o Primeiro Centenário daum grande vulto no meio (:las nações da Europa; deve- I
citando-lhe ainda o discurso composto por Januário Morte de tão ilustre personalidade do Passado de nossamos ser considerados como um povo na sociedaôe das Barbosa e Gonçalves ,Leqo, Foi quem pediu a convoca-I Nacionalidade; queremos formular u� desejo _ qual onações, p.�ssuin�o t?�OS "os recursos que formam e en- ,ção de u,ma constitu�ntt� b;asileira. Foi <!.uem tomou Ide que a noss�, .lVI�cidade, os nossos' Parlamentares _

grandescem os imperlOS .

parte sahente nas prmCipa1S e famosas sesso�s do Con. os nossos concldadaos em geral, busquem no seu exem-Diz Taunay - "Curiosa atitude a desse portugues, selho de Estado, em Agosto de 1822, foi quem a 21- de pIo os motivos.necessários, tão imprescindívei�, nos diasrecem-chegado ao Brasil e .afeiçoando-se de modo tão Setembro convocou os fluminenses para a solene pro- que correm, para' que bem possam· servir ao Brasil, cocompleto á sua Pátria de 'adoção, a quem consagrou; clamação do novo Imperador é quem, a 12 de-Outubro Imo JOSE' CL;E;MENTE PEREIRA o serviu, engrande-desde os primeiros dias, entranhadíssima amizad��'. lavrara o átó de, tão significativa cerimônia, .' I cendo-o, cada ,vez mais, para que seja sempre a PátriaAqudq sua representação teve, �e D, Pedro, como E quando v,encido, juntamente com' seus compa-' Li�re que os �l;OSS,PS ant�passados tamo sonharam e porresposta, a frase que a história g u a r d a: - nheiros, foi deportado regressando quando o partido I cujo ideal tanto se bateram. .

.

"�om? é para o bem de todos"e felicida�e geral da na-II. cont,rário foi vencido, em Noveinbro de,1823.' sendo. ab- r
Saibamos honrar �'me�ória de JOSE' CLEMENTEçao, dIga ao" Povo QUE FICO. . solvldo, a 30 de Outubro, com os dema1s eXilados, PEREIRA..

.

_
,Ao lado de vultos proeminentes, como Ledo, Sam,.

.

Na pr!meira legislatura foi elei-tQ...por tres Provin- Saibamos 'ser Brasileiros dignos deste nome, �-....:'_""'!F'.
.,

DIRETOR

Rubens d.
Arruda Ramol

IEBENTt--,
DGminlOI F.
.de Aquino_

Florianópolis, Quarta-feira, 10 de'Março de '1954

RIO,9 (V.A) - Técnico

ço .no Brasil, achou indicios

::;eguro§l! de existência de

urânio na parte ocidental
do Estado de Pernambuco,

permanece DO cô-rgo
. RIO, 9' (V. A) -. O en, ,<:onfiança do sr, Getúlio

genheiro Yedo Fiuza, não Vargas, ao invés de ser dis-
,--"'-'-

,

tendo conseguido minorar l'ensado, como se esperava
o angustiante problema da foi investido em outra co

falta de agua. ll€sta capital missão imP2rtante 110 Pa
vem sofrendo forte pressã('

J'
trimonio da União pelo pre

'das autoridades municipais sidente da República,
e da im�rensa para deixal O novo secretario da Via
o cargo de diretor do De·' C;ão da' Prefeitura, 'enge
partamEnto de Aguas e E� nheiro Ma�io Cabral, não

gotos. gostou do fato e assim so-

Sendo porém pessoa ,di bre ele ontem se externou:
"Nada sei sobre. a saida

do sr. Yedo Fiuza do pos-
to que está ocupando "na
Prefeitura. Fui apenas, in-

[ormado de sua designação
)ara int(·grar uma comissão

,'ue, fará o tornbamento de
varias tf:rras do pntrimonio
Ja União, Creio que elE não

terá' tempo paro. se desin
,'umbir dessa missao, já
lue '0 problema de agua é
tão grave qu� exige do ad
ministrador um trabalho

ninterrupto, impedindo-o
de repartir sua atenção
com qualquer outra ques-

:evancia".
-------

'i fUSO DA CIDADE· ..

I

.......

, Isso é isca!

'_ Não vá, atrás ãi;so!

- Que nem "a paV'!r'leH-'
tação"da,s< estradas?·

�.

"*",,ti;. ,�.. ;...'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Indicador. I'rofissioual

DR I. LCBATO
,'FILHO
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Curso São Vicente de Paula
I Curso primário - Equiparado aos grupos escola
res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER -

� abertura das aulas: 4 de marco - inicio da matricu
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11

�

- Rua:' Visconde de

M�E ,O' I C O .5 ! ADV,OGADOS : o_ur_0_pr_eto_,l_23_. , ...;._.__

MÁRIO DE !:ARl�� I. DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA : DR. JOSÉ MEDEI-
'

CANTIÇAO 'i CHEREM " W., MUSSI ROS VIEIRA
- MÉDICO -

I e - ADVOGADO -

CLíNICA DE CRIAN'ÇAS CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB' Caixa Postal 150 - ItajaíA D U L TOS' DOENÇAS l\IENTAIS

'I'
.

1l\J1'U'SSI,
-

- Santa Catarina -

Doenças, Internas 'Ex-diretor do Hospital n....,
CORAÇÃO - FICADO Colônia Sant'Ana. ' - ME.DICOS - ADVOCACIA
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas .B men- CIRURGIA-CLíNICA
Tratamento moderno da tais. GERÀL-PARTOS e

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço cempleta.,e espe- CONTABILIDADE
Consultório - Rua Tira- . Rua Tiradentes n. 9. ,cializado das DOENÇAS DE AiJVOGADO:

dentes, 9. Consulta? das 15 às 19,5ENHORAS, com modernos 'Dr. Estêvam Pregapsni ,

HORÁRIO: . horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis e trabalhistas
Das 9 às 11 � das 13 às 16 'FONE: 3415. tratamento. CONTABIL(STA:

horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE- Acácio Garibaldi S. Thiago
Tel.: Cons .

.:...._ 3.415

-f,Res. '154
- Estreito. ' I' RO - SALPINGOGRAFIA ,As,suntos fiscais em geral.

- 2.276 - Florianópqlis.· TEL. --: 6245.

1-
METABOLISMO BASAL I Edifício "IPASE','-50 andar

--

--,
,

l Radicterapíap or ondas I '

, ---;----;-DR. ROMEU BAS10S DR. MARIO \VEN-
'Icurtas-Eletrocoagulação _ DR. MARIO LAU-

PIRES "DHAUSEN' Raios Ultra Violeta e IfJf1'8 RINDO
_ MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE j'Vermelho.Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇ.AS Consultório: Icua Trajano, é

Sãó .Prancísco de Assis e na Consultório _. Rua João, n. 1,)0 andar - Edifício do DR- CLÁUDIO
, 'Santa Casa do Rio de Pinto, ro - Tel. M. 769. I Monte?i�., ,

.

BORGES '

I
,,'

Janeiro
/ Consu ltas : Das 4 às 6 ho- Eorãrío : D�s 9 as 12 ho-'

ADVOGADOS
CL'XTICA GERAL' DE ras ras - Dr. MUSSI.

•lu' ,.,. '. _ . D
� , Fo-ro em geral, RecursosADULTOS E CíUANÇAS Residênc ia : Rua Esteves as 1;) as 18 horas - Dra, S· 'I'r ib I

J.
-.

. 41': T' I 2812 ,MUQSI I
perante o upremo ri UlU!.

Consultório: Av. Getúlio .r unior, D. e. .. I'�,"' . . Federal e Tribunal Feder J,"Vargas, 2 - BIGUAÇÚ. IResldencJa: Avenida 'I'nom-dR'
a

" � k 84
'

i e vecursos,
Horárío ; Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS -

I
pows Y, '

RSCRITómOSNARIZ E GARGANTA [ - I ' .

tas-feiras, das 8,30 às 11

I Florianópolis, - Edifício
horas.. DR. NEWTON São Jorge, rua Trajano, 121Resid.ên,cia � .Lux Hotel," DR., JÚLI,O DOIN D'ÁVILA - 10 andar - sala l.

t '10 T I 2021 -, " Rio de Janeíro - Edifício I::-' ap
.. 'I; �.: _. I VIEIRA CIRURGIA GERALI Borba Gato, Avenida Antô-

D"� WAL OR ZO Doenças de Senhoras -

.J.�. M '-
"

P ti' EI t
.

ld d
'l n io Carlos 21)7 - sala 1008.,'

�PEaALffiU�D�- �oqla- er�laei' ,_ ---------------------------------MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- ,�édica. DR. CLARNO G. O E S T A D O VENDE 5EDjplomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GÁRGANTA I C.onsultono: Rua VItor I GALLETTI
'

-

,

Nacional 'de Medicina da Ex-Assistente na. Policlínica Meireles n. \28 - Tetefone: I ADMINISTRAÇÃO Um lote situado na Vila de Fátima, distrito do Es-
Universidade do Brasil Geral do Rio de Janeiro, na 3307.

, I" -' ADVúGADO -

[Redação e Oficinas, à rua íreito, próximo à rua Pedro Demoro, contendo 426.2G
Ex-ínterno por concurso da Caixa de Aposentadoria e Co?sultas: Das 15 horas Rua Vitor, Meírelles, 60. I Conselheiro Mafra, n. 160 m2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- em dIa.n_te. . _.

FONE: 2.468.

'ITel. 3022 - Cx. Postal, 139 Tratar com W. SANTOS.
/

.

f O
' .

R d" R�' 1 I - Plnríanõpolís -
'

(Serviço do Pro. ctávio lwaye no Hospital' São João eSI encra :
'

ua v Ic_a .

Diretor: RUBENS A. Distrito do Estreito - -Rua 24 de Maio - l261.Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. 'tamos - Telefone 3.422. RAMOS.
Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na. �'

- .. -W__ • ---
Gerente : DOl.'llIN,_GOS F, DE

Cirurgia' do Hospital cional de Saúde DR. SAMUEL ,AQUINO..I. A. P. E."T. C. do Rio de Consultasdiàr larnente das FONSECA Inform''aço-es Representantes;._...;. �aVln lAutorJaneiro 10 às 12 horas. CIRURGIÃO DENTISTA, ' l Represen.t;:o,,,,",,,,Q., ... r�·Q,-·' -" �'... �
,

•Médlcc do Ifosp'l'tal de . "'-_' • - ,.:T=L� - oes A. "". La- M .......... ."�,J.Vlf .>

Caridade ' 3;;'he 5as. feiras de 10'a'S'

1-:{)��sultóriP
e Residência: u.els __....r'rró"q;.T�tl,�r.-'

.-.,.

as oras. Rua ernando Machado, 5.
......,.--

�
, 'R S d Dantas 40 II R'APIDEZ' _ CONFORTO - SEGURANÇADOENÇAS DE SENHORAS Atende no Hospital q" _�, ",., ·na,GAl'-n.L... -�JCVtbT�gé s.,-,-",=aa .,,���. ,- ua ena or "

RO- PARTOS-OPERAÇÕES C -id d '," :-..-:1i� díná�r -

-·u J;'". -.
" ---

-

- !'lo andar. 'Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JA�EI .(" ':> Pí
.ar I a e � _,$ €í'íWL ómul ...:.:. -uIrurgIa "

TI' 22-5924 Rio de i Escalas intermediárias em Itajaí, (S,antes, Sao ,Se.-,o�s: huaJoão" IJ_JtO n·26., Ç;:..... Pr�<\rmb'�raS'. Bucal Dentaduras _ Pontes O leitor �ncontra�á., nes- e..

Idas�aus""'co res Ba ". J, -: •
,

.' • a co1una, mformaçot's que Janeiro. 'bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest�s quatro u tl-.r
-"';b"""'- __, ,

dis id d --",X�ultórlO: Rua VItor 'vioveIS e f ixas.
dlãrfamente e de Reprejor Ltda. , mos apenas para movimento de passagerros,

_

Jpu JICOS, com a rgm a e v ,

I
.

Sal R' X Infra vermelho 1eêessita,• ; . . '

III B l Ub t b.
. �eIre es, esquina com - <tIO e -) '_,

.

I Rua F'ellpe de Ullvelra, n. As escalas em, S. Sebastião, La e a, a u a naob cL:> ;{ O D d"':medíato ; <,

(Id )r-.co�S:8�...,rg,Cl _n'l.k�
-

danha Marinho. ' HORÁRI : e segun '" a
r)l _ 60 andar. p1'ejudicarão o horário de chega�a TIO RIO a, e....._�-""'-,-'€fa m�- atende

�

Residênda: Travessa .exta-feira das 10 às 12 ho-
,

�

'l'�l.: 32-9872 _ São Paulo
, SANTOS (Volta)diàriamente no lIos- Urussanga 2. - ras, e das 14 às 18 horas. IJORNAIS

Te'�fon·l
ASSINATURAS' ITINERARIO

pital de Caridade. Apt. 102. Das 8,30 às 12 horas aos

10
Estado ,. ll.O22

Na Capital Tabela de saídasprevlstas para o mês de Mar,ço:
Residência' sábados. A Gazeta ,. 2.656

A Cr$ 170,00.

1 S'tt rt DR. VIDAL , Diário da Tarde ..• 3,57� no

t········ C'$ 9000 VOLTARua: Genera I encou
CLíNICA DE CRJANÇAS DR. DIB CREREM Diário da ManhA .. 2.463 Semcs re .... l, IDA

Rio Santo,n. 101.
CONSULTÓRIO _ Feli- ADVOGADO \ Verdade _, 2.01(1 I No Interi�r 200,00

Fpolis ltajaí
Telefone: 2.692. / Causas cíveis, comerciais,' Imprensa Oficial 2J68� Ano ,. CI$

_-

I pe
Schmidt, 38. '

HOSPITAIS : Semestre .. .. Cr$ 110,00
DR'-.-A-R-M-A-N-'-D-O-VA- CONSUL�AS - Da� 4 criminais e trabalhistas.

'D� Caridacie: 'I An1ncios mediante co�-
, , Consultas populares'- ;' d

.

) 2.314 trá to.
_

,

LERIO DE ASSIS
I
"l� 6 horas.

M h d 17
(Pro�e or .. ! ••••

2.036 Os or.iginais, mesmo nao I
� _ MÉDICO _ RESIDtNCIA - Crispi!n Rua N.unes ac a o, (Po�taria)........ I
D S

•

d CI' ica In. 'M' 25 ('esq. TIradentes) - sobra· �erêu Ramcit ....•. 3.831 publicados, não serão devo .'

os erVlC�<lS e 10
I

J. lra, .

I 3 \I'litar , .. 3.157 vid"o;,
fantl'l da Assistência Muni- FONE -,3.165. do - sala . ,

I
A d' -o na-o se respon-

• • • I
, ,ão Sebastião (Casa Ireça

clpal e HospItal de Caridade
I

-

d S
•

d ) 3.15! sabiliza pel{)s conceitos emi-
CUNICA MÉDICA DE '

_ I e �u e

Í) tidos nos artigos assinados.
CRIANÇAS E ADULTOS DR ANTÔNIO MO- :\faterDldade

A

outor
���,..-oea

• c::::;!:::) Car los Corr:;:.a ... 3.12.1
- AIl)rgla - NIZ DE ARAGÃO CHGAEMNATDES�S UR-. Iscola p' lIlmült,·aConsultór;o: Rua Nunes,

.

, n I" Rua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.2]2Machado, 7 - Consultas das, I' I Ad ti t15 às 18 horas. ' CIRURGIA TREUMATO- Corpo de Bomb,i:lroll �.313 leu s a 'f
-

LOGIA Serviço Luz (Recla·

'I
.Residência: Rua MarpC'lull Matrículas Abertas

N
·

dO·-Guilh"ru,. 5 � Fon:783 18:0n,ul�:::�e:!:o Pinto, PO!�:t<�.I�:���I�:: ::: mi;'�:�" Primário e Aã-

.- egoelOs e . caslao
, Das 15 às 17 diAriamente. Polícia/ (Gab, Déle· Rua Visconde de Ouro

Menos aos Sãba�os Jtado)' . . . . . . . . .. 2.594
75Res.: Bocaiuva 135. COMPANHIAS DE P_re_t_o_,....-_. _

Fone: - 2.714. TRANSPORTE
AÉREO

TAC .. , 3.700

PARA AQUELES QUE C\"uzeiN do ,Sul 2.500
Panair ' .-3,553.

\:\ri&' .,..... ., .. '. 2.325 •

'Lóide Aéreo 2.402
Real .... ,......... 2.33t!
�candinavall 2.500
ilOTtlS

Dllenças do apare'ho' res,pi,'
_l'alório

,

TUBERCULOSE
"

RADIOGRAFIA E

RADlO�"1COPIA DOS PULMOES
,

I

.

Cirurgia do Torax
Formado pala' Faculdade

'

N ae :onal de Medicina, Ti;;io
iogista e Tisiocirurgião do

I
Hospital Ncrêu Ramos

l-;urso ó'e especialização pela
S.' N. 'l'. Ex-interllo e Ex·as
�i3tente Je Cirurgia do Prof.

ligo Pinheiro Guimarães
(Rio) .

'cuns: Felipe Scnmidt, 38
- Fone 380l.
Atende em hora rnarf'ada.

\
Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395, I

a CI TE
DES�JAM o MAXIMO

EM CORTEZIA

E, EFICIENCIA

I.U1: ••••••••••••••

�areEtlc .. ,
.

.

�etropol .

I,a F'41rta ,'

f"5"iqufI .•...•.•••.

'�,"t rlJ: " .

fi:"tr(>l. . ...•

IMIII ,
.

F:�TkEI'f\O

2,021
2.%76
3.147
S.321
3.449
Z.MI.\ I
�.�il I
)I.f.59

'

Dif<\Que
..�-----_ .. -

O·esân.imo
Abatim'ento

Desânimo, abatimento, mau humor,
palpitações, ansiedade, excitações ner

vosas, dôres de cabeça e outros distúr
bios mais sérios da saúde podem ser

causados pelas inflamações dos impor
tantes órgãos útero-ovarianos.

Quando êstes órgãos não funcionam

normalmente, o génio da mulher alte
ra-se quase sempre, e ela' pensa, não

raro, que está sofrendo de muitas do-
encas, sem desconfiar, nem se lembrar,
que os seus males podem ser prove
nientes de congestões e, inflamações
útero-ovarianas,

Em semelhantes casos, uma.bôa medicação descongestionante exer
cerá 'efeito salutar sôbre todo o organismo, e a mulher sentir-se-á
outra: reanimada, bem mais disposta e contente com a vida, que lhe
parecia, antes do tratamento, um pesado fardo.

T r a t e - s e,

Use Regu lador Gesteira

�egulador Gesteira é o remédio de, confiança 'para tratar
as congestões' e inflamações dos órgãos útero-ovarianos, qu-e tão
desfavorável repercussão costumam ter no sistema Q.ervoso.

Comece boje mesmo

a usar Regulador Gesteira

I�tl
(

'hnt4ID/

12/3 13/a
24/3
4/4

16/3
,27/3

18/3
29/3

23/3
3/4

/ ,

Horário de saída: de Fpolis., às 24 hora�
do F.io, às 7 horas

Para mais informaçõés dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCK�

A SUSRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda: '

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

Du�s casa� de alvenaría e uma de madeira

(construção recp.nte)-, situadas á rua CeI. Pedro De

moro - Estreito;
Um conjunto de casas de madeira ..,- Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flóri'da ,;_

Estreito em prestações suaves e sem juros;
, Doi� lotes situados na Avenida Trompowsky,
medindo cada um, 13 x 50.
Uma vil� 'de alvenaría na rua Arací Vaz Callado;
Uma Casa de 'alvenaría na rua Fernando Machado;
Oitó casas' de alvenaría na Avenida Mauro Ramos

(cinco financiadas pela Caixa Econômica); ,

Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medind ...

13,20 x 22,80;
.

Um magnifico terréno no Sub-Distrito do Estreito,
! medindo 13 x 30, distante cincoenta metros da praia.

I
.. s.....

·

Lavando cbm Sab.ão

,e�oDomiz8.se tempo �_:_�Inbelr�: � .._-__ ..
._._'

....---��._ ..__ ..
._--�--j

\
.-

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
T�atar à Rua Àlmirante

Alvim, 7 das 14 à::i 15 horas

CASA l\HSCELANIA distri·

lmidora dos Rádios R,C;A,

Vitor, Valvulas e Discos.
,

J

Rua Consf\lheiro Mafr' •

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO 3

·�o .STABe ��:aeródr.omo
.

�
., Internacional INO LAR - E NA SOCIEDADE ., do Coiro

I
o aeródromo do Cairo é

um dos pontos mais impor
tantes nas linhas interna

cionais' para, o Oriente.

I Est.ão em execução, atu

alrnente, obras de ampliação
e modernização 'daquele aé

reporto e, conforme notícias

que nos chegaram, as insta
lações de iluminação de to

A data' de hoje recorda
do o campo e das pistas, as-

nos que: sim como o fornecimento da
- em 1553 foi assina-

.

1" d
A

I
'

_ usina e étríca e emergen-
do alvará régio conceden-

cia foram entregues à firma

I
do a D. Duarte da Costa;

I derrtã SIEMENS, de reno-

O
·

d di segundo gove�nador,.geral me mundial no campo da I portaol a e
do Brasil mais duzentos:

1 t
.

id d'
e e nCI a e.

I'
-..

,

mil réis anuais, além dos
Serão empregados equl- ,UnlCa

t '1
,.

uequ�rocen (jIS 011 .rels q
pamentos da mais moderna VENDEM-SE: Uma saia

perc�bera seu a�tecessor .onstrução, incluindos! de jantar completa (10 pe-
Tome de Souza. � um ?OS l-indicadores de direção cas}, por Cr$ 3.000,00. l.

ti
,

stamen-mais an IgOS reaju _

.
do vento e de aterrisagem, Um tapete 2,Ox2,5 mts.

I tos. que se co��ece na, his- combinados e de comando à (perfeito estado) por

I tona
do .Brasil;

- uistâneia; Cr$ 700,00.
I -em 1566, foi nomeado

_ faróis rotativos de a- Vêr, com urgência, à Av.

I,
Cristovão de Barros para cão dupla, etc. Rio Branco n. 98. _ -E' fa-
capitão-mór d� f:ota que Toda a instalação têm co- vor não pedir redução de Nos bastidores do mundo.:

b devia vir de Lisboa em

so-1 d' di
A •

d

I
nós mesmos se nao sou e- <, .nan o a istância a mesa orecos, ' _

mos tê-la para com outros, corro do, Rio de Janeiro, central de contrôle, que

.

T�mbém por preços be .. � ("O povo é, no fundo, a

'01';-"
Villa-Lobos não gosta de

I em oportunidades 'diferen- ainda ocupado pelos fran-
tispôe também de apare- I reduzidos, uni armário para gem de todas as coisas be-, horarios rigorosos nem se

teso I ceses,
os quais, para dar

.hos metereológicos com te- escritório, 1 mesa p/rnáqui- las e nobres, inclusive da

I'
submete à organização me-

A tolerância é um bem maior solidez a suas c?n- '( -indicadores. na e 1 poltrona de madeira. ' bôa música." ticulosa
.
da vida.

supremo que devemos POS- quistas nas terras banha-
de bracos, com. almofadão, , Ao fazer-me essa decla- "Confesso que não me

. t' di 'to de' das pela Guanabara ha-

I"
rua 'Nune's Machado, n ração, o maestro 'Heitor deixo dominar por essa.suir para er o irei

u

d hegar n O
' s' a I' viam feito aliança com as Villa-Lobos' acrescenta: classe de meticulosidade.quan o c ;')

"

20.
VEZ _ refugiarmo-nos ne- fortes tribus tamoías;

I "Uma sifon.ia, ,�Qr 'exe�':1 Q_uando :stou trabalhando"
.

f
. I _ em 1641 chegaram ao plo, nada mais e do que a, nao me Importo .que asla como quem se re ugia I. .'. '

'EMPREG'anat b
. A Rio de .Ianeíro enviadas da

.

'expl'essão musical dos sen- crianças 'entrem' pela casa,en re raças amigos e so-

b
'

_

b d I Baía 'pelo vice-rei, marquês I timentos de um povo ex- liguem o rádio, cantem oure um coracao . on aso. ,

S�LVIA' _ (APLA) de Montalvão, as p�imeiras Precisa-se de UP-'l& que pressado por um individuo. dancem ... Eu tenho uma
noticias da revolução por- suiba cosinhar. ,"O compositor genuíno,

I
grande fé nas crianças. A-

tuguesa de dezembro de Tratar à Rua Feliciano por mais cosmopolita que cho que delas tudo, se po-
1640, que havi� - acabado ;\lunes Pires - n. 14. seja é essencialmente a -ex- de esperar. Porisso é tão
com o dominio espanhol pressão de um povo, de essencial educa-las. E' pre-
dos Felipes no velho reino

---

um ambiente ... " ciso dar-lhes uma educa-
lusitano, o qual .passou

: a PROCtJRA-SE Vllla-Lobos é o composí- ção primária, de senso' es-
.

ser g,'overnado por D. João, tal' brasileiro que aparece tético, como iniciação paral:1E'Sa de doces e guaranás ,

� A' D E I R i\1fz xícara de farinha de mi- IV,' I 4. R nu. .'
.

com mais frequência nos uma futura vida artística.ao crescido círculo de suas � K •lho - torrada _ em 1752, partiu desta'. titulares da, imprensá'_ de Temos mais necessidade dearniguinhas que' lhe tribu-
,

L:�'ão significativas homena- 180 gramas de queijo então vila capital, para a
para pequena família. Ordenado Cr$ 300,00. ' todo mundo. professores de' senso esté-

creme Laguna, o general Gomes Exige-se referências.
J tico do que de escolas ou

1/2 xícara de cebolinhas Freire de Andrade, poste-I
'

- Rtía. Nerêu Ramos, .rr, 21.
A. revista norte-amehica-,

cursos de hunianidade. A
verdes ou salsa picadas riormente Coride de Boba-

,�
',-

na MUSICAL COURRlER minha receita é o' cantoI

24 palitos de biscoito. déla; organizou
-.

{llUa -

'lista' dos orfeqrnico:�Mas o meu can-
em 1854, no Rio de Pt.·

.

IW ' I mais famosos compositores to orfeôníco deveria na
- Sr. AI,ci Silveira, alto

a,' IC .paçaoMANEIRA DE FAZER: Janeiro faleceu José clé-
. '. de todos os países, mortos r-eilidade chamar-se "edu-funcionário do D.S.P.

ICarlos 1. Coloque a farinha de mente ,Pereira, filho de Jo-
. ou vivos. E ao lado de Be- cação social pela mUSI-

.- Sr. Antônio o

I' Imilho num prato fundo. sé Gonçalves' e' d. Maria' MANOEL. GONÇALVES ,I V.V.
A HELENA FERNAN-' thoven � de Mozart apare-, ca ...

"Barros dE Oliveira. _

I1 2., Misture o queijo cre- Pereira, nascido em 17 de' .

c �

ce, em de'cimo terceiro lu- I
Explicando o extraordi,.- Sr. Osmar F orentino

1\"' h d me, amassando-o, com a Fevereiro de 1787, na Vila SENHORA " DES DA SILVA

I
gar, Hei.tor Villa-Lobos.

I
nário êxito qu'e a músicaJ..lae a o. I

S N I S t· d· salsa (ou as cebolinhas de' Castelo' Mendo, em por-I Participam aos parentes Apesar de c'onhecido in- de Vila-Lobos obtém nos
_ r. e san an lago "!

I.\ d d verdes. Forme com a mas- 'tugal; . e pessoas de suas, relações Participa' o noivado de ternacionalmente, Villa- 'Estados Ulíidos êxitoi' II ra e. '

St Et 1
.

M' sa pequeninas bolas, arre- - em 1859, desabou so- o contrato de casamento' de seu filho GUMERCINDO Lobos faz questão de acen-
_ a. e vma arla

I
.' .'

'

P· d MI' dondando-as na palma da, bre esta cidade forte tor- SlIa- filha JANETE com o com a senhorit,a Janete I tu�r que é brasileiro.JaZ?a _ e e o. .

(St G'ld J' mãos. menta, causando inumeros ,q. Gumercindo -,Fel'nand�s Gonçalves. ' "Sou brasileiro' _ diza . .xl a ung.. I'

S' I L e 'V'an' 3. Role 'as bolinhas de danos materiais; I da Silva., êle _ e bem brasileiro. Na.a. za op s ' 1. a.

IMenina Maria Stela, q�eijo sobre a fa'l'inha de.. -. em 1�89,. o sul da pro- I' Fpolis., 3-3-954. Londrina, 3-3-954. minha música eu deixo "Nos Estados Unidos há
':fihjnh� do 'nosso distinb' mIlho torrada. Espete um, vmcla_ fOI flagelada por . Janete e' Gumercindo cantar os rios e mares des- maiores facilidades para
cl)ntel'l�âneo sr. Heitor Bit· f palito de biscoito em cada, grandes inundaçõ,:s; apresentam-se noivos

te graQde -Brasil. . . divulgar entre o povo a

t 'd lt
,.' uma. Arrume numa traves-I - ,em 1909, foi assinado

I
. -

"Eu não ponho 'breques obra de um artista.l:�:l�U)'.'
o a o comercIO

sa grande. . . 'o contrato para o abasteci- -O-r MI·uue' I 'N'unes Ferraira nem freios nem mordaça "O mundo artístico nor-
"Ir •

M" L' 4. Sirva imediatamente menta de agtra pota�el á .'
"

IJI na exuberância tropical das te-americano é muito maior,
-- .:\H:'lllno arclO lUZ.

.

'

I ' .

-ou g�arde na geladeira ou capital, sendo adquiridas CLíNICA GERAL. nossas florestas e dos nos- e possue grandes recursos
em lugar fresco até a hora

I
as duas cachoeiras do As- Ülcera do estômago e· duodeno sos céus, que transpol'to materiáis do que não dis-de servir. - (APLA)

I
sopra e, Ana d'AvHa, no Clinica Medica, doenças do aparelho digestivo, úlce- instintivamente para t'.H1\) o põem os brasileiros."
distrito da Lagôa. ras do estomago e duodeoo e allergia-derl11ato�ogica. P

.

Sôbre o Jazz', Villa-Lo-Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do RlO de Ja- que escrevo. orlSSO eu

Prece-Ilo d" O.·a A"d"e' N;lo Tadasc" h d' b 1 .

V
,.,. U

nEiro, atende á rua Victor Meirelles, nO 18, 1° u�ld. compon o sem pren er-me os tem pa avra amavelS:

UMA VIRTUDE APARÊNCIA QUE diariamente das 9 ás 11 horas. aos formalismos, ou me- "Sinceramente, aprecio

M ., f
Chamados a qualquer hOFa do dil! ou da noite no lhor, aos convencionalis- todos' os compositores ca-

São muito, o, pecado, A mOde����!urgia, o, .,Ca0,0gra o
. Hotel Cacique, á rua Felipe Schmid� .

mo, da chamada civiliza-I racteri"ico, do j.,z, ""m-

grandes e os pequenos. Mas "laios X e o radium assegu-' A Escola de Escrita e Fa- ção Muitas vezes, nem si-, pl�e que possuam cultura,
dA zenda necessita de um M,,- V'ENDE-'SE quer me sento à mes,a: es- bom gosto e originalida-os pequenos, nem por isso, l'am a cura o cancer,' " -

deixam de ser:...meno� gra- quando descoberto no iní_,i canógraf.o. _
I
cre�o deitado no chão, e' de. .. Aliás, convém notar-

P T B Por motivo de força maior vende-se o Bar' e Con- f' I
d dves. . cio. Então, o câncer tem, rOCUIar o enente ar'-

feitaria "SCHMIDT", ;ituado à Rua Geronimo Coelho requentemente perco as que 'em to a a parte o

Existe, por exemplo, a �uita's vezes a aparência de. roso, no edifício da Escob,' nr. 18, nesta Capital. páginas dó que já havia es-j' mundo, o jaz,z tem influi-
intolerância, êste mal

.

de uma infecção'banal - co-
no Estreito.

. Trarta no mesmo local à qualquer h.a;a do dia. crito ... " do um pouco".
tantos males. E' como uma- meça por um nódulo o; ca
espada afiada, ' colocando roço indolor, que, por isso,
sua fria lâmin� entre to- não preocupa o pacierite, ouf

dos os entendimentos, cor- passa despercebido. No eR-

tando-os, seccionando-os. tanto, se esse nódulo não

Naufragam os sentimentos, ior logo tratado, fatal�en-
. ,pois onde 'não se acha prc- te há-de alastrar-se� e levar
sente a virtude da tolerân- o individU(� à morte.

cia, também não estão prc- Se sentir na· face, no

sentes o perdão e a descul- .lábio ou no peito, um
.

pa. pequeno caroço, ime-

Todos cometemos enga- diatamente' P1'OCU1'e "

ASPIRAÇÃO

RENATO BIVAR

Como eu gostara de vasar em versos

Puro, escorreito, de perfeita rima;
E em frases belas de um estilo .terso,
Tôda a esperança que'meu peito anima.

De ver, um dia,� o meu semblante imerso

Num halo vivo, que ante os Céus exprima
Livre encontrar-me dêste mundo lldverso,
Da dor solerte que inda aqui me oprime.

Por me faltar, porém, a graça e o jeito
Para externar o que me vem à mente,
A pluma deixo no papel, caída.

E sem mostrar qualquer rancor, despeito,
Já que não posso ser o vate fluent-e,
Volto ao trabalho, e intensifico a lida.

x

x

x

AI\[IVERSARIOS

Helenita-Ma1'ia

O lar do nosso prezado
amigo e distinto 'conterrâ

neo sr. Wilhelm Georg Kur-

INGREDIENTES:

chus, do comércio local, e,

de sua exma, espôsa d. Deo
linda Bittencourt Kurs

chus, funcionária da .Im

preMsa Oficial do Estado,
cngalana-se, festivamente,
1'.0 dia de hoje, comemoran
do-o segundo aniversário de

�1I� galante e inteligente fi

lhinha Helenita-Maria.

Experime,nte bflje
BOLINHAS DE QUEIJO

I
,

I'

A interessante aniversa-

riante oferecerá uma lauta

,

gc·ns de apreço.

F/\ZEM ANOS, HOJE:

Bilhefe da
Semana,

nos na vida, e não podemos
pretender tolerância para

mostrá-lo ao médico. -

SNES.

--..

AVENTURAS

).

,

.�"

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

_.__........_-

"

� a EXPOSição-feira IgrD·Pec�ária .'

iJ� e I'tIdutosOemadOs d_eSal JlaqullI
Bovi'no$, equinos.,'Astnin\�s

Muares. OvinOs E...�,CSuinos Aves _
Peq�úenoe Animais
,

� ,

: t· Produjns'
�

ludllstriais

II
II

"

II

o

II

CI

00 00

fm pó'e em

cornprlmidos

/

Neutralizo ii hipcracidez est<>ma,al e age ben;,ikamente .abre a fígado.
• "MB" 1.

talvez maiór do que o que

alcança na· nossa própria
terra _' o Maestro comen
ta:

.oo'·�. Z�-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � a[D ir I vi ória . o r��i
, Em�d���m�'�.��!���u��! '"�i����'���nfi.n-

1 ,"'. ,'. I' o conhecido médio gaúcho I gularidade, merecendo 'POl�1 ça dos espor!istas. No ano

ASSUNÇÃO, 9 (V.A.) renta e cinco minutos fi- ,;_,vou a conquistas memo- I{aragu�lOs, que no Maraca- , . passado Adão figurou entre
- Ganhamos! O que os nais prosseguiram com o t�veis no cenario sulame- \ nã procura�ão revidar este

I.
'
_,

•
� os valores mais positivos

-

f;�:���::' Cf:7'�:::;":� ::�;e::=.n!:, ,��:::� :�::::;"N:'::,!::;ze�o::: I ::;;:::n���'::.culO de no". 8ras II IO X Para D ua I 4' ��mp��:a��v:;da���er-vice-
aqui pela equipe brasileira seguir ultrapassar aquela r-elhores elogios e mais do ;-, .

-

, .' . _ Houve um pequeno susto
. '

I Z' M'
Nao ha nomes a destacar Damos, a título de curiosidade a relação das oe-

que está agora totalmente' barreira humana
_

formada que e es, eze _. oreIra, -

d 'f lei fiei tre os seleci do do B' '1
�

P
? L: entre os defensores do clu-

L b . em nossa defesa.,To os 0- ejas o reiais en re os se eciona os o rasi e araguai: '

rehabilitada de, seus ulti- pela defesa brasileira, Seu porque sou e conduzir es- .

- 1921 B '1 3 O B A' , bo da Marinha, ante a pos-
,

' ram perfeitos. Atuacões no-
- raSI - a - uenos lIes

mos insucessos contra os domínio aparente de meio .upendamente o quadro' , .

I divid 1
,.

leti
1922 - Empate - 1 a 1 - Rio sibilidade da saida de Adão

, ,.' " I táveís. n IVI ua e co eh- ·tC?? B 'I .� Il R'
'

guaranis; Aquilo quê não CE: campo, deu-lhes uma patrício, dentro do excelen- I
.

. .'�� - r2.5I - a a ) - 10

f
.

tatí
.

t I vamente nossa retaguarda 1922 - Brasil - 3 aI__; São Paulofoi possível em Lima, por mpressâo erronea e ai te SIstema atíco que m 1'0- '" . , ,
,

1 • 'd' esteve precisa. Nos momen- 1923 - Paraguai - 1 a O - Montevidéu
três vezes consecutivas, ustamcnte numdesses 1110- uUZlU no atuar e nossa

, _. 1923 B '1 2 O M idé
_, ,_

. ,

I
tos difíceis ou nao da par-, '

-

ras�
- a - onteví �uconseguimos domingo, aqui uentos de descuido que ormaçao. .id O 1 1925 - Brasil - 5 a 2 - Buenos Aires

. . tI a. ataque gan JOU pro- .
_

'em Assuncion, nó reduto lOSS0 ataque colheu sua Abriram-se, sem duvida

I'
_ ,

de
1925 - Brasil - 3 a 1 - Buenos ,Aires

dos, campeões sulamerica- -etaguarda desprevenida. lguma, as portas' para a
jeçao no pel'l� o comple- 1937 - Brasil - 5 a O ---:- Buenos Aires

VI'tO'ria rnerecídissima a it
.

.
mentar mas, ainda uma vez, 1942 - Empate - 1 a 1 - Montevidéu

nos de futebol E O canse • r.ossa presenca nas OI avas
9

�

"

-

1 f"
'

luz
" foi Julinho o grande valor. ' 1 46 - Empate - 1 a 1 - Buenos Aires

guimos 'através de uma ví- lo time brasileiro, Mereci- ,le mais, .a ter ugar na. I 1949 - Paraguai _ 2 a 1 _ Rio
tória realmente sensacio- ta e sensacional porque ::)u,iça. M3s, é preciso lym- Arbitragem, perfeitamen-

I
r
1949 - Brasil - 7 a O - Rio

"'nal. Nosso quadro não foi .unquístada em Assunção, brar que temos ainda dois te normal de Steiner, prin- 1950 - Brasil - 2 a O - Rio

apenas mais técnico, prati- .ontra o poderoso time pa-I compromissos pela frente e cipalmente si lembrarmos I 1950 -:- Empate - 3a 3 - São Paulo
" 'a" idas nrecí

,

d 1
1953 ,_ Paraguai - 2 a 1 - Lima

camente de melhor futebol
..

'.
-aguaio que pro UZlU

aque-I que
estas parti as precisam que no peno. o comp e-I 1"95'� IJ ,. 'n' <) 2 L',

'

'., o

I ' .... - aI agUe.l - ,j a - Ima

"foi, tarnbem, fibra, entusi- '�m,esmo futebol que os ;er vencidas, mormente aos rr.entar a disciplina foi boa: 1954 - Brasil - 1 a O __: Paraguai.

'-":�:,�;]:i�j=E:�;�INoYa temporada do Caxias nesta Capital.xareinos de chegár às oita-. '

.

,� •
,

.

vas de finais.ipelo menos ..

", na pro,xlma semana.

Na segunda etapa, nosso
_

;�:�:;�:!:,�::�:;:� Avaí e - Atlético, os adversarios. Marcados para os
:�l��:Ot:,:v:���:a�;Sm��: :�: 'dl-as 1·8 e 20' o' s' )fI!Io'DOSprocurassem, a brecha ne- D· .

, :
cessaria para suas infiltra- !�'m palestra com a nossa �;Jl'adl;l .do famoso e squa- drào dos milionários,

eml
avaiano: "Dia 18 do cor-

ções, Os arremates,_ assim, repor tagem o sr, Dirceu .lrão do Caxias F.C., de Jo- .o=sos gramados, respon- "�nte, q�inta-feira à noite,
eram desfechados de longa Gomes, Diretor de Futebol r ivílle, em nossa Capital. J�'_l-nos o alto mentor .) �axias, enfrentará o A-

distância e lá na .méta esta- do Avai, teve oportunidade
_

v a Veludo, seguro, atento e de declarar que está drfini- Interrogado sêbres as da-

se revelando um jogador de tl,vam.::nte assentada, a tert:l- :as' da exibição do c;-;qua-

das fileiras dó auri-celeste.

Mas, tudo não 'passou de

Figueirense,
reportagem .

um susto. O categorizado
profissional continuará nas

hostes boquenses por mais

uma temporada, tendo já
assinado novo e vantajoso
,'c_'ntrato com o clube pre
s idido pelo Capitão Félix
Vieira de Azevedo Neto.
Adão pretende, este ano,

realizar a mais brilhante

temporada de sua carreira

futebolística,

NÉDE TEM "PASSE"
I LIVRE

vaí, jogando dia 20, sábado
à tarde, com o Clube Atlé::.
ticc Catarinense. E' bem

,BARREIRENSE 4 X JOe 1

'!r\i;ense n.:;Lze uma ;'t:-

,

t,i;L� em Imbituba, Coo(l ú

I r, 1 't' b' t", C'i \ "

,

• r.: _l u a: A. .,.eÍlco ,,";<],'

marcado -

notaveis qualidades para a ...
. ,

'

,J
.

,

posição. Mas. aco!1te�e que Consoante esta:Vfi anun- �\�..s, legitImamente
(' ataque melhorou e me- r - ciado, realizou-se,. doíning_o I plir NeJson.

.. \

lhorou bastante; só não üJtimo; po campo do' Cluí (0,<; melhores, no' conjun-
cunquistamos outros gols E S G R I M A �)e Atlétl�� Bar_reirens€, em tJ Barr�ircnse for�m Badó-

porque não tivemos a chan- r Bar_,reiros, o· primeiro jogo ca, Nilton. Zéquinha e Ini-

Ce necessaria e; além do Torneio Cmt.; Brenno Pernetta da "melhor de três" entre cio, sendo regulares os res- :Suas casas d� madL'ira

n':1Ís, Gonzale� _jogoU uma é,quele clube e a Juventude tsn:es. !1) fim da rua L.:iUl"! Ca:
p�,tupenda partida. Homenagem �o CeI. CONFRATERNIZAÇÃO Jperária Católica, vencen- Nos visitantes df'staca-
Até o tento a,.:! Ualtazar, Brehno Pernetta, grande I C:OMANDANTE B-q-l':NNO J() os locais pela contagem ram-se Botelho, Walter e

em gol belíssir�lO, diga-se de �ocentivador da esgrima no PERNETTA". Justa t.ome- de 4 x 1.
'

Owaldo. Os demais sem

p:.1ssagem, nosso time' ainda visinho Estado do Paraná. ! nacem a um nosso amigo, A priú1€ira fase termi- comprometer.
jl)gava nervosamente, co- esgrimista praticante que poi', o CeI. Brenno que já nau com os lócais vellcendo

mo que t�mend<> a possibi- na Corporação sob o seu 1 esidiu em Florignópolis, .001' -1'x t, �ols assinalados Os quadros foram êstes:
lidade de um gol �dver�á- (,':;lli<mdo ilJ.stituiu um Cur- oual,uo se.. pai aqui exer- 1)01' Badóca (2) e Alberto, EARREIRENSE - H;é- CA5A1'10. Depois, todavia, crés- 50 de Esgrima e c:dou uma

. ceu él� funções de Diretor

'I para
o Barreirense e Nata- to, Osmar e Pindar::>; Zé

CEU de forma notável, jo- Sala D'Al'mas, a AABV, (bs Cl'rreios, tem dado Jino para os visitantes com I quinha, Inicio e Anú; Ba- Vende-se uma com 3

gando calmamente, sem
I Yeço�lhe,ce�do-lhe 'os mé:i- 'mo<'ll'aS de espect.ll consi- ,um potente shoot de 10n- doca, Nilton, Alberto, Nor-l quartos, sala de jantar, co-

afobação, colocando a bola to!' mstItulU, para ser dls- ::1er;H;;ão para com t0clos os ga distância "c sem muitas i1('1'to, e' Ede. zinha e quarto de banho,
, Conversando com,' alto

110 chão e ameaçando sem-
j
pu::ado entre esgrimistas ca-tarinenses que têp vlsita- pl'etenções. J O.C. - Walter, Osval- em terreno 10x30, com en-

I mentor do
pre a méta oponente.. elos dois Estados, 'o torneio do a Corporação sob,8 seu r:Ic e' João Baiano; Walmor, trada para automóvel." _

,

M soube a nossa
Os paraguaios nos qua-' "QUADRANGULAR DE. CCJiu��do. -Na segunda fase, embora r"-talino e Botelho; M·'ltOR, Informações: Rua 09-

b h I que ha muito o alvi-negroA em aixada �st:.� sendo J[·gando mais, 'a equipe da �dson, Zezinho, Odilon e sen 01' Topps, n,' 11.

IE:-<pHada hoje' e dela

deve-l
J O,C. não conseguiu van� Luiz. í'escindiu contrato com o

, meia Néde, o qual ,possuido fazer parte vá:'�os dos !.agem, pois nesse meio tem- Na preliminar entre os

passe livre e pronto a in-
.

�sgl'imistas que aqoü, esti- po o resultado foi de lxl, �ol1juntos secutldários dos
, gressar em ,qualquer clube.v�ram no ano pa",ncto, em JE:: forma que os locais tri- r!10S:UOS, tambem }(,grou

..i .,

I
_

! Adiantou o nosso infor-disputa ao Troféu Rl:llzano, I
unfr'lram por 4 x 1. F.)i cal-

I
veucer o Barreil'ense, pela

mante que 0" Figueirense'
, _;_,Segundo os J'ornais (.t'.rioras, foram enviada [:at::. havendo deixado entre, os Iculado um gol dos. visitan- elf,,,,tica contagem clt! 9x3.

\ 1 não pensa no momento e11)Assunção 300 garrafas de 'AGUA MINE.RAL", por- {i1)U o� exce ente imprf:fsão, II .

f b têr novamente nas suas fi�
que a agua bebi�a l�a capital guarani, Qão az. em pR- nãl' só pela forma cava-

RETORNARAM NIZETA E ADOLFINHOra à saúde. O pl'lmelrO a f{erguntar o que l,lavla dcnt:'n lhdresca como se portaram
I\.·

,

.

do caixote, foi o Didi. E ohto?ndo a re300St.o. de "AGUA.
t '1'

I
.

" 1 'M'
•

CU'I'ar1 e os pre lOS ('orno D
.

d
' J d t' 1 d'

-

Ad 1MINERAL" retrucou rapH'C:
'

as tem certeza q1ll"
, epOlS e mel'eei(\as. o no ave guar laQ o -,

que não veio por engano uma de OUTRA COISA';' I
ta;,:11":t,m, pela leal camara- 1

férias concedid-a aos, seus finh.o, que no campeonato
x x x c.agt'm, fino trato e reco-I jogadores, o Avai voltou a de 1954, envergará mais

- - Por falar em agua mineral, lí na Biblioteca num (·hecida distinção que con- ensaiar o�tem' à tarde, ago- .
uma vez a camiseta do

vetho jornal esp0rtivo, a escalação de u� 't�am que _iria q,lllStoU a amizade de quan- "a sob as ol'dens do vet'el'a- 1 b
'

.

'

"'d d
.

fazer um amistoso com o Campos, dâ cldaoe do me!;,1ll0 L élU e maIs quel'l o a CI-
,

" tfjS tiveram <> prazer de N'
'

d d'nome, em disputa da taça "Emílio C05ta ' O tearn vi- DO lzeta. a e.

sitante tinha a defesa assim formada: Zé Caninha, Dô-. :'!.)!ll des privarem. Para os numeroso.3 torce- Na próxima sexta-feira à
dô e Chora na Rampa; Come Rama, Zé Pereira e Ébri::>. As, equipes par(l�1aenSes <lores do s�per-campeão, o tarde, preparando-se para
Como se vê, e�sa defesa só jogava sob influência VA- pó:'l tE::ncem à "Polícia Mili- ireino de ontem,POROSA. Não podia, pois, ser uma defesa CERRADA .. , tar" do Estado e ao "Clube

x x ':- . , "

I ele E:E'grima Cmt. Brenno
__ Quando, ante-ontem, VI o se� Lmhares ah pe,l te) " .. ,

do ônibus, da Laguna, desconfiei que o Vasco, anuo\.! Il'metta de CurlÍwa. En
fazehdo algum fiasco lá pelo México. E de fato o Almi- fU':.:ai"ão aqui a PoH.?la Mi
rante levou de 3 x 1 do Toluca. A torcida tem razão d':! litar ('atari�ense e a Asso
TA' LOUCA ....

v d'y en ..-se

l;r;'r·ha Meira.
T: atar na Casi

FJTAL":
CA-

------

U'RUBU'SERVANDO
ZE' DO MENGO

I
feiras o valoroso e técnico
-atacante gáucho, conside
rando alto o prêço pedido

.

pelo jogador para integrar
(\ "Furacão Negro" por
mais um ano.

Néde encontra-se, assim
sem clube. embóra atraves-

I .

.

>:ando excelente forma físi-

� x· -x x

- ,O melhor homem do jogo com o Paragua:' Í:)i
Veludo. Outros dizem que foi Pinheiro: Ambos estive
ram' soberbos. Tio Evaldo, por isso, anda fel�i, ,.-' .

x x x, _
•
- D-O-U-T-O-R M-I-L-T-O-N, será que o Zezé

Moreira não dá vez a nenhum' dos jogadores do lVÍen
go? Vamos esperar .. ,

•

cia,;ão, Atlética BdTiga
V'�r(l.�. Os' jogos tuã" ini-

agradou I
os seus ,futuros e difíceis

plenamente, pois a nota compromissos, voltará fi e_

culminante' do...referido en- quipe "az'zurra" a ensail:lr,
.::::.io, foi à '{olta do técnico provavelmente no grama
�iz€ta 'e o reaparecimento do do·Abrigo de Menores.

ca e técnica.
Ao que tudo indica vai

haver. umá grande corrida
dos clubes do interior e de
outros E"stados para a con

,

quista do magnífico "play-
('r",

':!lo amanhã à noite na Sala
D.'Alma:� da Políci" Militar

:'

-

Atenção
Prec1sa-se de uma moça com prática em servicos

de Contabilidade e Dactilografia; as interessadas que:
ram dirigir-�� a ENARCO"Santos Dumont, 15.

Quem vencerá!
-----------

que est�rá franqueada
.puh:ico..

FAIXA BRANCA

ao

I

• PLACAS 81J1'ILITlCA8.

1IJ7m� : Elixir de Nogueira
IIIIelUCqle &lulUar •• &r..

t.....t. da .um•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRA.I"tER·
CORAÇÃO INQUIETO (Beware of Pity)
Foi em 1938, que a primeira novela completa de

STEFAN ZWEIG foi traduzida para o inglês, e já en

tão o diretor MAURICE ELVEY compreendeu suas
,

possibilidades e tentou obter de Zweig os direitos para
a filmagem,

.

Zweig, refugiado da Austria, que sobrevivera duas
vezes as torturas físicas e mentais da dominação ger
manica e que, se encontrava sem posses num país estra- .

nho, recusou a oferta de Elvey, na esperança de que
Hollywood lhe oferecesse uma de' suas -usualmente Ian
tasticas mas satisfatorias somas para transformar sua

novela em um filme.
A oferta nunca veio, e em 1942, na cidade brasilei

ra de Petropolis, Estado do Rio, Zweig suicidou-se.
Foram estabelecidas negociações. entre os seus ::1- I

gentes e Elvey teve enfim a oportunidade de realizai' o
filme pelo qual esperava há tanto tempo. I

Este filme CORAÇÃO INQUIETO, produzido pela
Two Cities e distribuído pela Art Films, é interpretado
por LILI PALMER, ALBERT LIEVEN de O SETJlV!O
VEU, CEDRIC, HARDWICK . e GLAOIS COOPEH.

Coração Inquieto "mantém as melhores tradições
dos filmes ingleses.

.

Notável atuação de um grande cast".

VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
I

SA NGUENOL - Tônico de � convalescentes, tônico
I

dos desnutridos. Contém Excelentes elementos

� tônicos: - Fosfato, Cálcio,

��]
. Arseniato e Vanadato de SÓ-I'... � dia. '

t,._ �Jª[j=� OS PÁLIDOS - DEPA UPI�:
��::J1.:. ;RADOS - ESGOTADOS ,-

., .� =- Mi5iES QUE CRIAM - MA-

� W= == GROS - CRIANÇAS RA- I
- � � QUÍTICAS receberão a toni- j�� l·m ficação geral do organismo

� �

MI�SA
de 7· dia

Sérgio T. Pereira e família" genros e

nora eonvidam aos parentes'e pessoas amigas
,

para assistirem a missa de 70 dia que man

dam celebrar na Catedral Metropolitana, ás
, 6,'30 horas do dia 11 do corrente, em sulírá

gio a alma de sua inesquecível filha, irmã e

cunhada DALMIRA PEREIRA.

Antecipadamente agradecem a todos que
comparecerem a êste áto de fé c"i-istã.

I
I

I

ECONOM.IA a(jsoluta
.

,Grande CONRORTO

AQÜeCEDOR
ELÉTRICO

��."
,IMER$ÃO e CHUVEIRO.....--=!...............

Capacidade 30 LITROS ,

• Construido inteiramente de

cobre.

� Aquecimento ultra rápido,

• Jáío abundante na ternpe
ratura desejada, I

o MISTURADOR DÁKO, de regu'

lagem instantoneo, permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA,

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

5

'-

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

''';'t''��-:'''''�.
<, )"" ·'''�,!r:(',�vil:.:, ,

.

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL'
, -

Ca'pacicÍadê:�, ,

100 a 1.000 litros

Fabricadol nos tipoa
horizontaJ e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa i('lferna de COBRE ..

revestida de material altamente 'ISOLÀNTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automatico de .ternperatura por. T�RMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.IA.

GARANTç O QUE FABRICA

t �.(
.' ,

,r .-11 WDS S/J ... tvmérclo e 19ências
R.la JC.lr: Pintt, 9.,· rJ)olis--Sta. Catarina

Vende-séO'ín

Preços: Cr$ 7,00 :- 3,5" Machado, o qual explicará
d tcrr ível massacre dos in.

.

Imp. até 14 anos. c motivo da venda; "-

I
díos indomaveis! ,I

__ I. .

,.....

•

F�����v�:tftT��M� :a' B i!�I!!Jp'-'8r41::�I'-p-"a---l'-a--��o'-Kristine MILLER - Ua- I � V
,

O'FLYNN
As 8hs. Arthur Moritz � Sularni-

I
nuan. Um filme violento como

.

,N J programa:'
ta Levy Moritz, participam

� o terrível massacre . dos Üt-
C' J 1 N I aos parentes e pessoas ami-

.
me . orna. ac. dios indomaveis!

.. Preços: ,Cr$ 7,60 - 3,50. PERFIDIA 8.ELVAGElvI
Livre -JCreança: rIll:O-, C�m:. David BRUCE. __

res de 5 anos poderão et·-,'K· ti ----MILLER DrIS me -, a- C A

trar na sessão de 5

�oras'l: mian Q1FLYNN "
orrea.

. ..

Fpolis., 23-2-54.
No programa:
Ciríe Jornal. Nac. _

I
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até, ]4 anos,

Rádio-electrola de marca inglesa.
Preço - Cr$ 8.000,00.
Tratar à rua Fernando Machado - 40.

Terrenos na Vila Florida
(Estreito)" .

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN·.í:O A
LONGO PRAZO SEM JUROS

_

.

Oportunidade especial para aquisiçào., com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

Pt.
·

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES a'r IClpara.a-O'NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-::-
.

.

.
'

.

-

y
Peça hoje mes�o informaçõesa. JOSÉ LUPÉRCIO LOPES MAFRA E SENHORA

SOCIED.t\DE IMOBILIÁRIA SUL B-RASILEIRA -. J Participam aos seus, parentes e pessoas de suas re-

.

LTDA. (SUBRAL). lações, o nascimento d esua filha, que na pia batismal
Escritório: EdifíCio São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2. rsceberá o nome de Ângela Maria.

.

Com -êsh, ve.lo� '(J. S.
�b,.i...i um� cdnt�que
lhe ..enderi juró com

pensll.dcr e

s"'s.EEê�����.1§ levó...i p�rÓ. SUó. residin-
I

Iii I cio. um I.indo e útil presente:

I
umBEUS!lIM{U?OFIlEde ACO aROMADO.

l
-13

II NCOAGRiCbLA .

.
� c7'taF'Y'.o, 16

_.....__ FLORIANOP.OLIS - SANTA CATARINA
_ H �

Viagem' com segurança :
.

e rapidez -'. 'I
80 NOS CONFORTAV·EIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO, �(SOL-B,RISILBIBO)
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitib�

'<'II' .'i.!; """". s

Age'"ncía • 'Kua Deodoro esquina da
• Rua Tenente ,Silveira

- Um filme violento como

BICKFORD em:

A MARCA RUBRA

No' programa:
.

Atual.. Atlantidas. Nac,

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

VITZ
As 5 e 8hs.

As 8 horas

Vende-se o Bar e Sorve
teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,'
Edifício Machado. Tratar
:'0 local.com o sr. -Umberto

gas, o nascimento de seu fi
lho Hélio, ocorrfido dia 23

na Maternidade Dr. Carlos

Arturo de Córdova -

-

�

PERDE'O-SE
Perdeu-se, no sábado, pe

lo meio dia, no trajeto en

tre o aeroporto e a Far-

-
�,

VIAJ�· C!ONr-O'RTAVt:LMt:NTt!

.���!-!�cf��1)��
'/

,.

'�.

'li, .

Preços: 6,20 - 3,50
Iihp. até 14 anos.

Ils?a
As 8 hs.

Alan'LADD
FREEMAN

As 8hs. Trajano, uma carteira con-

Rod CAMERON - Ade- tendo regular importância
]10 MARA em: de dinheiro.
MERGULHANDO PARA Pede-se .a pessoa que a

A MORTE encontrou, ou quem souber
No programa:

'1
dar info�maçõe� a respeito,

Filme Jornal Nac. ::: favor de se dirigir a ge-

Preços: '6,20 - 3,50 "" rência da'Livraria' Recor-
.

Imp, até"14 anos. de. Gratifica-se bem.

Mona

mácia Noturna, na- rua

Vinoens D J R É TAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3dS
ffOLlS.-S. PAULO RIO "

4."
FPOLlS.!. CUIiITIB�-,RIO AOS SAB,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO_ DO SUL

Agentes .reveededéres
Para Casmlrils e Linhos

Casa atacadista de casimiras com seção per
feita de vendas pelo reembolso postal.. oferece
oportunidade a elementos ativos e relacionados,
para trabalhar como representantes vendedores,
.ern qualeuer.praça do país.

Fornece-se farto most1'uário é paga-se boa
comissão.

'Cartas para "PRIMOR", C.' Postal 10.030 -
São Paulo.

Casa � a� Beira :Mar

Fraqueza. em geral
Vlnb'o Creolotldo

(Silveira)

Vende-se aprasível vivenda situada a Rua Bocaiuva, Ven.de-s·en. 43, nesta Cidade. Mais informações, com o Senhor
",<\lcibiades Dias, rua Alvaro -de Carvalho, n. 19, Duas . casas de madeira �

no fim da rua Laura Cami
nha Meira.
Tratar na Casa "A Capi

tal".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IncorJoravão de Sarge I;;:D��;E:;E�A;�'-���!��o.
Voluufarios Especiais na fôrça 'Aérea B-rasilei,ra I Chefe dó Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta ;��� :��z d�o�::l�:��: d:

J do Hospital de Florianópolis /

'

E,sclarechaeates aos ínteressades I A clínica está montada com os mais modernos I Julgamento de Florianópo-
Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade lis:
ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
NEBULISAÇÃO_ (Tratamento auxiliar das sinusites e

inflamações do Nariz e Garganta)
10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho tos o presente edital virem,

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de ou dêle conhecimento tive

Cabeça é 'Inflamações da Garganta e OUlOS. Ern muitos rem que o público pregão
casos são evitadas' as operações das Amigdalas de venda e arremataçãoULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites d b - h d

e inflamações dos Ouvidos) os ens pen ora os na

RAIOS X (Radiografias da Cabeça) i execução movida por Wal-
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de, 'mor Scheídt, Estevão Fer-

'

(OCULOS) nandes, Brick Scheidt e
LAMPADA de FENDA (Veri:ficação e diagnostico de, Ivo Jacó Fuck contraTheolesões dos Olhos)

INFRA VERMELHO doro Haerning, publicado
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de ,no "Diário Oficial de San-

Pulmão e Esofago !
ta Catarina", 'edição de ..

�onsultól'io: Visconde de Ou�o Preto 2 (Altos 'da Casa: 10-2-1954, e no jornal "O
Belo Horizonta !

E d" d C' 1 di':I uiê F Ii S h idt 113 T I f 2365
sta o, esta apital, e i-: ..eSl encw - e Ipe ,c mi, . e e one .
_

Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde çoes de 11, 12, e 13-2-954"
das 2 horas em diante no Consultório

I
será levado a efeito no pró-
ximo dia doze (12) do cor-

------ rente, às treze (13) horas

Ma.t'e'rDldade D.r. Carlos' �o::�n!a.: c:���çt;:� ��
, previstos no n4encionado

Corre'a'
Edital. E, para que chegue
ao conhecimento de todos
os interessados, é passado
o presente edital, que será

publicado pela imprensa e

afixado, no lugar de costu-

6

O Diretor Geral do Pessoal da Aeronáutica, faz
saber aos interessados na incorporação de 'Terceiros Sar

gentos Voluntários Especiais na Fôrça Aérea Brasileira,
de que trata o Aviso n. 70, de 25 de novembro de 1952,
alterado pelo número, 7/GM3, de 28 de janeiro de 1954
da Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, que:

1. Somente poderá se candidatar aquele que sa-

tisfazer as seguintes condições: �

a) ser reservista de VI,I, ou BU categoria de uma das
Fôrcas Armadas e não ter atingido, na reserva, gradua,
çao "superior a de terceiro sargento;

-

b) possuir, no máximo, 32 (trinta e dois) anos de
idade, por 'ocasião da, entrada-do requerimento;

c) possuir licença competente da Circunscrição QU

Capitania a que estiver vinculado, quando não fôr reser
vista da F. A B.;

d) não houver, cometido ato que desabone sua con

duta, o que deverá ser comprovado mediante Fôlha Cor-
rida passada por autotridade competente.

'

2. Os candidatos residentes em qualquer- parte do
Território Nacional devem requerer incorporação ao Di
ret or Geral do Pessoal da Aeronáutica, observando o se-

bUl:lle:
a) Para os residentes no Distrito Federal:
- da especialidade de escreventes (Q. EA; ES) de

vem dar entrada em seus requerimentos na Diretoria do
Pessoal, sito à Avenída Marechal Câmara n. 233, 3°' an
dar.

- das especialidades de radiotelegraflsta de terra

(Q.RT. 'rE), controlador de vôo (Q.AT.CV.) o observa
dor netecrológico (Q.AT.MT.) devem dar entrada em

seus requerimentos na Diretoria de Rotas Aéreas, sita
a Avenida Presidente Agustin Justo (Calabouço).

b) Para os residentes fora do Distrito Federal:
-os candidatos, qu�íhluer que seja a especialídade,

devem dar entrada em seus requerimentos nos Quartéis
Generais de Zonas Aéreas, porém, aqueles que morarem

em cidades onde
..

não haja Quartel General, poderão fa
zê-lo numa das unidades t.:a F.AB. mais proximas de sua

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

guintes-documentos: -

a) fotocópia, devidamente autenticada, ou certidão
"verbo ad ver'bun" do respectivo certificado de reservis
ta, cujo original deverá"�er entregue após a incorporação,
quando da aprsentaçâo por êsse motivo;

b) Iôlha corrida passada por autoridade compe-'
-tente; , Ic) declaração d� próprio punho, com firma reco

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

nia a que estiver vinculado, 'quando não fôr reservista da
, Fôrca" Aérea Br��ileíra. "

,

'

-,

/'

,\-:�L� -ê.s_pr�as,-pa�·�: a seleção dos candidatos da espe
cialidade do escrevente (Q:EAES.), serão realizadas en

t;:e 15 ,e 21' de março pI-óxlmo vindouro, nos locais. a se
'rem préviamente.desíghado pelos Diretores de Estabele-

• cimentos e Comandantes de Zona Aérea e Unidade de
Fêrça Aérea Brasileira, em que os candidatos tenham da-
do entrada _em seus' requerimentos. -

'

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

-
,

" 6. Os dejalhesrelatívos ao prazo de inscrição, data
e 'local. do exame de:s�leção,' assim como, â remessa das
provas dos candidatos das especialídades de radiotele
grafista de terra (Q.nT.TE), controlador de vôo (Q.AT.
'CV) e observador rneteorológíêo (AAT.MT.), são fi
-xadas pela Diretorla de Rotas Aéreas.

7. Os candidatos aprovados no exame de selecão e

que satisfazerem as demais condições exigidas, ;erão
incorporados a Fôrça 1\.érea Brasileira, como terceiros
sargeptos voluntários especiais, pelo prazo inicial de 3

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

• iriculél.dos na Escola_ de Especialistas de Aeronáutica,' a
fim de ingressarem nos quadros da' ativa, independente
mente de concurso de admissão e sem' prejuízo de' seus
-vencimentos e vantagens.

8. Os terceiros sargentos voluntários especiais as-'
,

sim incorporados terão, os mesmos vencimentos, e van

tagens, bem COlno os mesmos direitos de seus colegas
da ativa, podendo dessa forma, fut1Jramente, ingressa
rem no oficialato, após habilitação nos respectivos curo
sos de formação.

9. Qualquer outro esclarecimento poderá ser ob
tido nos Quartéis Generais. Estabelecin.entos e Uni
dades ,da Fôrça Aérea Brliisileira onde tenham dado en
trada em - seus requerimentos.

, 10. Os conhecimentos mínimos que os candidatos
devem demonstrar possuir para efeito de incorporação,
conforme a especialidade a que "se destinarem, são os

sguintes:
_

RADIOTELEGRAFISTA - (Q.RT.TE)
•

Deve saber eSCl'ever com desembaraço.
D�ve ter noçõeSc;ge eletricidade positiva e negativa.
Noções -de diféteh:ça potencial. Corrente' elétrica.
Deve transmitir e receber sinais "Morse" a uma ve-

IGddade mínima de 20 palavras por minuto, em lingua
gem clara, e 15 palavras por minuto, em grupo de código.

CONTROLilDOR DE VôO - (Q.AT.GV.)
Deve saber

-

escrever com desembaraço.,
,Deve ter, boa expressão oral.
Deve saber orientar aviões e veículos na área útil

e Qas,visinhanças de um aeródromo utilizando, na tôrres
de' contrôle, rádios, bandeiras, sinais luminosos e ou

tros aparelhos adequados.
Deve saber informar as condições que são necessá-'

rias aos pilotos que se aproximem para o pouso ou se

preparam para decólar, a fim de realizarem tais mano-

bras com segurança.
'

'

Deve saber orientar os ,aviões no ar em condiçõe::
n"R para, sem risco de colisão com outras, aeronáves ou

obstáculos, realizarem as manobras de aproximação,
descidas ou subidas.

Deve saber operar os comandos de sinalização e iJu
minacão do aeródromo, o quadro de progressão e os 1ns
i�um�ntos destinados ao Contrôlg, de Aproximação.

Deve saber analisar, aprovar' e modificar um plano
de vôo.

Deve saber transmitir e receber sinais "Morse",
com uma velocidade mínima de 10 palavras por minuto,
sem êrro, durante três períodos de dois minutos com in:
tervalo de três minutos.

Deve conhecer os procedimentos do Alerta de Ser
vico de Busca e Salvamento, Regulamntos, Notícias Téc
lÍ�as e Normas do Serviço -de Contrôle do Tráfego em

'ligar.
Deve saber fazer leitura de Cartas Aeronáuticas e

le Aproximação por Instrumentos, bem como a leitura
fe instrumentos indicados: ajuste de altímetro (QNH),
ijuste a zero (QFE) direção de velocidade do vento e

.emperatura.

OBSERVADOR METEOROLóGICO - Q.AT.MT.)
Deve saber éscrever com desembaraço.
Deve conhecer elementos de meteorologia e estar

'�miliarizado com instrumentos meteorológicos e seus
icessórios.

,

Deve estar habilitado a realizar observações de su

oerfície e aerológicas, bem como a codificar e decodifi
zar mensagens, de acôrdo com os códigos meteorológi
-os internacionais.

- -ESCREVENTE - -(Q.EAES.)
Déve saber escrever com, desembaraço e correção.
Deve possuir noções dos serviços de escritório.
Deve saber escrever a máquina com cadência mí-

'lima de 20 palavras por minuto.'
_ Deve ter bôa grafia.

,

Deve saber redigir cartas e documentos COmuns.
Deve saber fazer a conservação e .a limpeza das má-

1llinas de escritório.
.

Maiores informações poderão ser obtidas na Secção
.le Informacões do Destacamento de Base Aérea de Flo-
rianópolis.

� ,

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

Expresso Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

TransfJ01·te de .c,argas em Jeral entre FlO1'ianópolis,
Curitiba t' São Panlo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselhe�TO Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
End. 'I'elegr.: SANDRADE

'Agência: - CURITIBA
1venida 7 de Setembro 3320124

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

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

--0,-

Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR
Etld. Tulegr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Ltmeiro:e em: Belo Horizonte com

('ráfego m7Jt'LIo atz Siie Paulo com a Empt'êsa de Trans·
portes Minas Gerais SIA.)

,GÉNS.

'C.urso Jo'sé»
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

MOURA FERRO
Cw'so c01'1'espondente aos Grupos Escolares
:Prepara alunos para os- exames de admi:;são aos

'Jinásios.
Professora dos 1° e ,2° anos - Sra. Alaíde Sardá

\morim.
Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.

:VIariá Madalena de Mourq Ferro. .

.' A matrícula acha-se aberta rio dia 10 de fevereiro
�m diante d� 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
�odos os dias úteis.

Início das aulas., Dia 4 de março.
Telefone - 3.737. '

I
' -

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

•

-<

' -

COMERCIAL
S.E.N.AC.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA
,

CATARINA
MATRíCULA AOS ,CURSOS - De 4 a 14 de Mar-
co. /

HORARIO - Das 18 às 19' horas. -

INFORMAÇÕES Séde da Escola
dentes, 17.

- Rua Tira-

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia. Ginecologia Ciruroui

O: ESTADO

Faz saber a todos quan-

Completa assistência �
.nento clínicos e operações
sação em apartamentos de
dasse.

me, na séde desta Junta,

gravidês e ao parto, trata- Florianópolis, 8, de Março
de senhoras, com hospítali- de mil novecentos e cinco
luxo e quartos de la e 2a entas e quatro (1954). Eu,

Regino . Antunes Maciel,
MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-' Auxiliar Judiciário, classe

ca Phiilips, para exames radiológicos em geral (coração, "E", o datilografei e confe
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias, ri, E 'eu Antônio Adolfo
, etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL- Lisbõa, Chefe da SecretaPINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI- 'Tia, subscrevi.�ETRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas, Henrique Stodieck, Juiz

:Jetrocoagulação, raios' infra-vermelhos e _ultra-violetas, Presidente.
puda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

'

BERÇARIO e ESTUFA para recernnascídos prema-

-
'

F b· d
'

'COMP:LÉ'fOS SERVIÇOS DEl LABORATÓRIO.
:-,exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc., I a r Ica e
� provas biológicas para diagnóstico precóce da graví- -

f�s): Exame ,d� mat�rial gar� o diagnóstico .do câncer fe- VasSOUrIrunmo, pela citologia, biópsia, e colposco�.a.

.uros,

BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE
SIA POR GASES (Foregger}.

O GABINETE DE RAIOS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO IJE
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.

Imobiliária e Agenciamtnt�
Canfo-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663
ESREITO - FLORIANO'POLIS

CASAS A' VENDA:
1{0 bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Mm

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, COCiueiros, Barreiros
e PalhoÇa.

'

,

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

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris

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

cl 28.000 K1. rodado - Pneus novos - Máquina perfei
ta _;_ c/ rádio. Tambem aceita-se troca por casa ou ter-
rena.

Preco - 120.000,00.
'PEQUENA FAZENDA_

Vende-se uma, situada entre Serraria e-'Forquilha
no Município de São José; bem' instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re-
3idencíal e 1 destinada á instala;ão de Engenh9 de Fa
rinha ou tafona; possue também, um estábulo para 12

'reses; área já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana·
na, parte com aipilll e mandióca, amedoiin etc. Gado va-

cúm e cavalar - 1 parelha de animais novos com uma

carroÇa; 14 re'ses, sendo 5 vaca� leiteiras, 5 novilhas, 2
bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de ocasião - Cr$ 150.000,00),

ALUGAM-SE:
CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM

OU SEM REFEIÇÕES
- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,

de ônibus de transporte coletivo, caminhões de carga,-\

carga em trânsito ou armazenada etc.
ATENÇÃO:

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

terrenos, ,ponto para casas comerciais, armazéns, loj-a
ou seü móvel?

-Queira' dirigir-se ao Escritório da Imobi1iária e

Agenciamento CANTO, das 8 às 22 horas, que será
prontamenté atendido, sem compromiss<e pelos dirigen
tes dessa Organização, que visa bem servir o distinto

públic,:> de Florial1ópolis.

,
.

Vende-se cómpelta com

capacidade para 120 dzs.
diárias, por 30.000,00. Fa

Lricação manual. Facil a

prendizagem. Ind1,1stria lu
)crosíssima,

Tratar á rua Conselheiro
Mafra, 46 -" Fpolis.

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, 'às 20,JO à rua

Conselheiro, Ma�J' 33 - 2°-
andar. ;'
\ ENTRADA FItANCA

,.

('

/
_- f_..-..-...-

J
/

Ve�de·se
no terr� do Salão Grêmio

21

na;:ua.
Blumenau -

Um armangem e Bar.

,Ótil .'la ireguecia bôa casa

Itaja)", '

T/jj!atar no mesmo.
'

<íGotivo �de doença coijP->�

urt�encia.
F?reço:,__Cr$ 90.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L.
11 de janeiro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva., possue, por

si e por seus antecessores, há mais. d_e trinta
.1 Estava selada com Cr$ 3,50 de es'tampilhas estaduais, anos, pacífica e ininterrupta�'nente e s�� ,oposlça�,

'

um

inutilizadas. Em dita petição foi dado :o seguinte' despa- terreno na localidade Inferninho, municrpio de �lg�,�Çll,
I cho: R. hoje. A. Como requer em.termos. Designe-se dia de;forma irregular, medindo 1.100 �etros ao Norte, on�.

JUIZO DE DIREITq DA COMARCA DE BIGUAÇU i
e hora para a justificação, ciente o dr. Promotor Público. de confron.ta com. o terreno da família Car�oso; 12� F,e-

'. . _ _.' ') .

I Bíguaçu, '12-1-1954. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, tros ao Oest�. onde confronta com o !forro do Pavao, ao

Ed2tal de c2taçao com, � -pra.",o de t1.m.ta ("O). d�as
. juiz de direito. Procedida a justificação, foi esta julgada Sul, no sentido Oeste-Este, 980 metros; ext�'ema�do com

O doutor .Osmundo Vieira Dutra, JUlZ d� direito d.� por sentença do teor seguintete Vistos, etc. Julgo �or terreno de Manoel Flores, onde quebra no sentido No:"
comarca .de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na for

sentença a justificação produzida pela reqte .. C;l�ssllla te-Sul, com 88 metros e extrema�do com terreno de Ma-
ma da leí eta.

.

.

. A Joaquina Lopes, para que produza os seus [urídicos e noel Flores, onde:-quebra no sentido Oeste-Este com 120 de visita, sala de jantar,
Faz saber �os que o presente edital vlre� ou dêle

legais efeitos, Cite-se por mandado os. confinantes do metros e extremando com terreno de Leonardo Paulo varanda, ampla cosinha,
conhecimento tiverem que? por p�rt� �,e. J?ao Da�a�- imóvel e o dr. Promotor Público. Para ciência dos inte- de Souza; a Este com 215 metros, onde faz frente com'? óois quartos e um quarto
ce,ne Mend�s, por se� �s�l�tente JU?l�IarlO, dr. Ac��lO ressados incertos, expeça-se edital na forma do art. 455 estrada;, 2) Que'? suplicante semp�e _

usou o citado ter- para empregada no sótão,
Zelnio da SIlva, lh.e.foI dirigida a petição do teor �egum- § 10 do Cód. do Proc. Civil, .custas afinal. Biguaçu, 29- reno para l.avoura; .3) Nes.tas condições req.uer., a �v.

d d d t d de Biguaçu d d d h t f
� sanitária completa com chu-

te:_ Exmo. sr. r. JUlZ e irei o. � comarca •. 1-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito. ex�i�. se 19�: ,�sIgnar la e ora para � J.us,I.ICaç�o
Jo�o Damascene. �.endes, brasileiro, .

casado, lavr�dor, E para chegar ao conhecimento dos interessados, passa pr.evla, CO?l clen�la do reyre�ntante .do Ministério Pu- veiro, água e luz com abun

residente e domiciliado no l.ugar E�bv.a.?� I�fernmh�, o resente edital com o prazo detrinta (30) dias, publi- blico, ouvindo-se-as testemunhas abaixo arr.�ladas, que dância,
neste município, por seu assistente [udíciário I?fra-as�.:a- ado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta ci- comparecerão' independentemente de intímaçâo, Requer, A tratar no mesmo local.
nado, advogado residente .?esta cidade e d�vldamente dade de Biguaçu, aos dois dias do mês de fevereiro do ainda, que feita a justificação da posse e julgada a mes-

inscrito na O. A. B., secçao_ de Santa C:tarma, sob n.
ano de mil novecentos e cinquenta e quatro. Eu, Orlan- "ma, se digne v. excia. mandar citar os c�nfron�antes �o-

512, quer promover uma açae de usucap�ao para o que do Romão de Faria, escrivão, o fiz dactilografar e subs- nhecidos e por edital, com o prazo de trmta dias, os m-

expõe e no final requer a v. ex�., o segumte:. 1 - Que creví. Biguaçu, 2 de fevereiro de 1954. (Ass.) Abelardo teressados ausentes e de§con?e.cid�s para acompa�a
o Suplicante possue no lugar Estiva d? Infernmho, neste da Costa Arantes, juiz de direito. Confere com' o orígí- rem os termos do processo ate fmal, sob pena de revelia,
mpnicípio, um terren�, do. qual, I?or SI e seus antecesso- nal 'afixado no lugar de costume. O escrivão: Orlando conte�t�ndo, se tiver�m o que alegar, der:tro do pr�zo
res, vem mantendo, ha mais de trmta anos, a posse ma�-, Romão de Faria. da lei, Julgando-se, afinal, procedente a açao e expedin-
sa, pacifica, sem oposição nem interrupção é com o âni- do-se o competente mandado para a transcrição no Re-

7 Domingo' -:- Farmácia
mo de dono. 2 - Que o dito terreno tem as dimensões e

E O I' T A L gistro de Imóveis da sentença que atribuir ao suplicante
confrontacões como era seguida se declarar mede em

.

o domínio do referido terreno. Protesta-se pelo depoí- Esperança -, Rua Censo-

sua maíorIargura 1.680 metros e na mínima 330m; mede menta pessoal de quem queira contestar a ação, por in- lhelroMafra.
em profundidade, na máxima 1.243ni e na mínima 583m; JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU quirição de testemunhos, juntada de .documentos, perl- 13 Sábado (tarde)
confrontando ao .Norte com terras de herdo de B. Nazá- cia e por todos os meios de prova permitidos em direito. Farmácia da Fé _ Rua Fe-
rio; ao Sul com Domingos Teodoro, Gabriel J. Nazário Edital de citacão com o prazo. de trinta (30) dias Dá-se a presente o valor de dois mil e cem cruzeiros _:_

dos Santos e outros; a Leste com .0 Travessão das Laran- .'.

Cr$ 2.100,00. Testemunhas: Francisco Jacinto dos San- Jipe Schmidt.

jeiras,- Caminho do Gazeca 'e Caminho do Cabo Frio. 3 O dOllt�r Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito tos, João Honorato Filho e Pedro Domingos. N. Termos 14 Domingo - Farmácia

�- Que o requerente, bem como os anteriores posseiros, .ia comarca de Bíguaçu, Estado de 'Santa Catarina, na P. Deferimento. Biguaçu, 5 de janeiro de, 1954. ,(As��) da Fé - Rua Felipe Sch

sempre usaram as terras como suas, nelas plantando e 'orma da lei etc. Oswal Pereira Baixo. Estava selada com Cr$ 3,50 de es- midt,
fazendo bemfeitorias. 4 - Que o Suplicante adquiriu o Faz saber aos que o presente edital virem ou dêie tarnpilhas estaduais, inutilizadas. A. Como requer, de- 20 Sábado (tarde)
terreno em partes de vários posseiros, por compra e sô- conhecimento tiverem que, por parte de José Joaquim signando-se dia e hora para a justificação ciente o dr..
bre as ditas terras construiu casas e fez plantações. 5 -

Je Carvalho, por seu advogado dr. Oswal Pereira Baixo, Promotor Público. Biguaçu,,8-1-54. (Ass.) Abelardo da
Que não possuindo títulos sôbre o aludido terreno, quer lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr. Costa Arantes, juiz de direito. Este o despacho dado na

adquirir o domfnio do mesmo, para o que, com funda- juiz de direito da comarca de Biguaçu. José Joaquim de referida petição. Procedida a justificação, foi esta julga
mento nos arts. 550 te 552 de Código Civil e de acôrdo Carvalho, brasileiro, casado, agricultor, residente e do- da por sentença do teor seguinte: Vistos, etc. Julgo por
com o estabelecido no art. 454 do Código do Processo niciliado na localidade Inferninho, município de Bigua- sentença a justificação produzida pelo autor José Joa

Civil, inicia a presente. Assim, requer a V. exa., se digne -u, por seu advogado infra-assinado, inscrito na O.A.B., quim de Carvalho, para que produza os seus jurídicos e

ouvir os depoimentos das 'tes'.emu.nhas abaixo arroladas, Seccâo de Santa Catarina, vem, com fundamento nos legais efeitos: Cite-se por mandado os confinantes do
com ciência do dr. Promotor Público da comarca, sendo rrtigos 550 e 552 do Código Civil e segundo às regras imóvel e o dr. Promotor Público. Para ciência dos inte- Farmácia Santo Antônio -

que as mesmas comparecerão em Juízo, 'em dia e hora los artigos 454 e ,seguintes do Código do Processo Civil, ressado's il'lcertos expeça-se edital na forma do art. 455 Rua João Pinto.

que v. exa. designar, independentemente de intimação, )l'opor a presen!e ação de usocapião; provando, median- � 1° do. cód. do Proc. Civil. Contas afinal. Biguaçu, 26- 2-8 Domingo _ Fí;l�máem
para' ser feita a justificação "ab-initio", pará, em segui- e pr�via justificação, o seguinte: 1) - Que possue por l-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito.

S�nto Antônio _ Rua João
da, julgada por ·v. exa., sejam citados os confrontantes ;i e por seus antecessores, há mais de trinta anos, man- E-para chegar ào conhecimento dos interessados, passa
do imóvel, o dr: Promotor Público, o Serviço do Patri-

;a, pacifica, e ininterruptamente e sem oposição, um ter- () presente edital.' com o prazo de trinta (30) dias, que
Pinto.

môilio da União em Florianópolis, por precatória,' e os 'eno na localidade Inferninho, município de Biguaçu, de '"erá publicado na forma da lei. Dado e passado nesta ci- O serviço noturno será
interessados incertos por. editais em trinta dias, publi- )rma regular, medindo ao Norte 1.100 metros, onde dade de Biguaçu, aos vinte e nove dias do mês de ja- efetuado pdas farmácias
cados uma vez no "Diário Oficial do Estado" e três ve- !onfronta com terras de Pedro Domingos; 220 metros ao' nr.iro do ano de mil. novecentos e cinquenta e quatr@. Moderna, Santo Antônio e
zes em um jornal de Florianópolis, para, querendo, deu- )este, onde confronta com o morro do Pavão; 1.100 me- Eu, Pio Romão de Faria, escrevente juramentado, o

tro do prazo legal, contestarem a presente ação, sob pe- tros ao Sul, onde confronta com terrãs de Aristides Ho- dactilografei e subscreví. Biguaçu, 29 de janeiro de 1954 .

na 'de, julgada a posse, seja �expedido o mandado auto- lOrato Ferreira e de Benta Dionizio e 220 metros ao Es-. (Ass.) Abelaq:lo da Costa Arantes; juiz de direito. Con
rizando o respectivo registro do imóv'el. Dá-se à pre- e, onde confronta com a estrada; 2) Que ,o suplicante fere com o original afixado no 'lugar de costume. O es

sente o valor de Cr$ 3.200,00, valor do imóvel. Nestes 'Empre utilizou o· citado terreno para lavoura; 3) Nes- crevente juramentado: Piá Romão de Fm·ia.
têrmos, com o croquís anexo, P. deferimento. Biguaçu, as condições requer a v. excia. se digne designar dia e

__ _.------

15 de junho de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva� Re-" IOra para a justificação prévia, com ciência do represen.:
lacão das testemunhas: José Cândido, Manoel Donato e ante do Ministério Público, ouvindo-se as testemunhas
JO'sé Mouriço. Em a dita petição foi exarado o seguinte ,baixo arroladas, que comparecerão independentemente VENDE-SE'despaclio:-R hoje, A.-Designé�o 'sr.>esctivão· dia e hora- l-e ·intimapão. Reqúel',_-ainda,,-que feita a justificaçãQ qa .. _

-

.

.

.

h' 1 d
." Uma-'impol'taBte Ja:tida-de.calcáreo sjtl,lada n_Q,.l1!�:.�

para a inquidção das testemun as arro a as, clente o )osse e J'ulgada a mc:!sma, se digne v. excia.. manda'r ci�' . .
.

n:cIpio de Camboriú, neste.Estado, contendo 79 metros, _dr. "Promotor Público. Biguaçu, 15-6-53. (Ass.) O. Du- ar os confrontantes conhecidos e por edital, com o pra-
tra. Procedida a .justificação foi esta julgada por senten- o de trinta dias, os interessados ausentes e desconheci-

de· frente que os fazem na estrada de rodagem e 1.400

f d' de fundos, mata virgem e .abundância de lenha, distando
ça de teor seguinte: Citem-se os con rontantes o imo- 'os para acompanharem os têrmos,do processo até final,

bl d d A
_ 15 quilômetros do porto ,de embarque de ltajaí. Area

vel e o dr. Promotor Pú ico, por man· a o. citaçao ..:b pena de revelia e para contestarem, se tiverem o que
·dos interessados incertos deverá ser feita na forma es- legar, dentro do prazo Ida lei; julgando-s, lifinal, pro-

- 110:600 m2. Material de ótima qualidade para o fabri-
.

f d C 'd cC' do afamado cal de pedra de Camboriú e com monta-tabelecida pelo art. 455, parágra o primeiro o o igo :edente a' ação e expedindo-se o competente mandado .

.

Dhosa reserva para exploração em muitos anos. Estade Processo Civil. Biguaçu, 27-7-53.. (Assinado)' O. Du- para a transcrição no Registro de Imóveis da sentença
h d' d Jazida extrema com terrenos calcáreos de propriedadetra. E para chegar ao con ecimento. os int.eressE: os, que atribuir a9 suplicante o domínio do referido tel�re.

passa o presente edital com o prazo de trinta dias (30), 10. Protesta-se pelo depoimento pessoal de quem queira
oa importante firma VOTORANTIM, instalando fábripa

,

d" de cimento na cidade de Itajaí. .

Publicado e afixado na forma da lei. Dado e passa o �ontestar a ação, por inquirição de testemunhas, juntada
- Para. tratar e melhores esclarecimentos com

"
.

nesta cidade de Biguaçu, aos vinte e nove dias do mês de documentos, perícia e por todos os meios de prova
de julho do ano de mil novecentos e cinquenta e três. I)ermitidos em direito. Dá-se a presente .0 valor de dois' W. SANRuTaOS24 de. Distrito do Estreito . Maio - 1261.
-Eu, Orlando Romão de Faria, escrivão, a fiz dactGogra- mil e cem cruzeiros. Testfi!munhas: Francisco Jacinto

�_

far e subscreví. Biguaçu, 29 de julho de 1953. (.{\ss.) los Santos, João Honorato Filho e Pedro Domingos. N.
,

psmundo Vieira Dutra, juiz de direito. Contere com o l.eI;mos P. Deferimento. Biguaçu, 4 de janeiro de 1954. 'E'
.

I'
..

original'afi�ado no �ugar·de costum>. O escrivão: Or-J (Ass.) Os�al Pereira B�lx? E�t�va selada co� Cr$ �,�o 'SCO. re'pa'ratO.rlalando Romao de Fana. ., estampllhas estaduals, mutIhzadas. Em dIta pehçao .

-- (oi dado o seguinte despacho: A. como requer, desig-
'

cJ
.

'C' dE � ·1 T· 'A L. . (lando-se dia e hora para a justificação prévia, ciente ,o I .

e
.

a etes..._., .

,Ú. Promotor Público. Biguaçu, 8-1-54. (Ass.) Abelardo .

I da Costa Arantes, juiz de direito. Procedida a justifica-I QUARTEL GENERA'L DA 1. D/5a.
JUIZO DE DiREITO DA COMARCA DE J;3IGUAÇU (ião, foi esta julgada por sentença do teor seguinte: Vis- I AVISO AOS CANDIDATO� À ESCOLA PREPARA-
I

tos, etc. Julgo por s,entença a justificação produzida pe-I TóIUA DE CADETES
Edit�l de citação com o pmzo de trinta (30) dia.'1- lo requerente José Joaquim de Carvalho; para-que pro-

. De ordem do Exmo. Sr. Gen. Cmt. da Guarnição de-
Juza os seus jurídicos e legais efeitos. Cite-se por ,lJ1an- Florianópolis, faço público que o Exame intelectual, obe
dado, o dr. Promotor Público e os confinantes do imó- decerá ao- seguinte, .calendário:
vel. Para ciência dos interessados incertos, expeça-se '1° ANO
,�dital na forma do art. 455 § 1° do Cód; do Processo Ci- Dia 8-3-54 - la prova - Português e Francês.
vil. Custas afinal. Biguaçu, 26-1-54. (Ass.) Abelardo da Dia 9-3-54 - 2a proVa - Inglês.
Costa Arantes, juiz de direito. Para chegar ao conheci- Dia 10-3-54 - 3a prova - Matemática.
menta dos interessados, passa o· presente edital, com o Dia 11-3-54 - 4a prova - Geografia do Brasil e

prazo de trinta (30) dias, que será publicado e afixado I História do Brasil.
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Bigua- •

Lucal - 14° B. C.' - Hora: 13,00.
çu, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de 2° ANO
mil novecentos e cinquenta e quatro. Eu) Pio Romão de J Dia 8-3-54 - la prova ;:- Português.
Faria, escrev�te juramentado, o dactilografei, e subs-' Dia 9-3-54 - 2a prova - Francês.
":leví. Biguaçu, 29 de janeiro de 1954. (Ass.) Abelardo' Dia 10-3-54 - 3a prova - Aritmética.
da Costa Arantes, juiz de direito. Confere com o origi- Dia 11-3-54 - 4a prova - Geografia da América
nal afixado no lugar de ·costume. O escrevente' juramen- -(especialmente do Era-
tado: Pio Romão de Faria. sil) e. História da Amé

.rica (especialmente do
Brasil) .

Local - ]40 B. C. - Hora: 13,00. I

Observações: - Os candidatos só poderão ter sôbre
a carteira a caneta-tinteiro; o documento de identidade
(nas provas de Álgebra e Geomet:da,' o material de de
senho; nas provas de Espanhol, francês e Inglês dos 10
e 2° anos, os dicionários). E' obrigatório o uso da tinta
azul-preta para elaboração das provas. As provas terão
�início às 13,00 horas.

GEN. BDA. OCTACILIO TERRA URURAHY
,

C�t. ID/5a. e Gu M Fpolis.

E C'I TA

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

forma' da lei etc.
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
cio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor se

guinte: Exmo. sr. dr. júiz de direito da comarca de Bi

gua.çu. Celessina Joaquina Lopes, brasileira, solteira,
'maior, doméstica" residente e domiciliada em Fazenda,
neste in'unicípio, por seu procurador e advogado infra
assinado, inscrito na O. A. B., e com escritório nesta ci

dade, qlH�r promover uma ação de usocapião, para o que
expõe ·e no final requer a V. exa., o seguinte: 1 - Pos
sue a requerente, um terreno situado no lugar Fazenda,
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 176úl. de fundos e a Oeste com 352m .. Confrontam
as ditas terras ao Norte com Maria Joaquina Lopes, ao

Sul com Miguel Tomaz de Aql,1ino, lest� com as verten

tes e a Oeste com Kiliano Kremer por Um ribeirão. 2 -

Tem a requerente, sôbre as terras referidas, a posse
mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e com ,o

ânimo de dono, há mais de trinta anos. 3 - Não po�s:u
indo títulos legais sôbre o alu-dido terreno, quer adqui
rir o dorninio do mesmo, com fundamento no art. 550 do
Código Civil e de conformidade com o art. 454 do Código
'de Processo Civil. Assim, r'equer a V. exa. se digne óuvir
as testemunhas adiante arroladas, as quais comparece
rão em Juízo, indepe�dentemente de intimação, proce
dend.o-se a justificação "ab-initio", e, julgada esta se

proceda de acôrdo com o disposto ;no art. 455 do C. P. C.
'. e seus parágrafos, sendo após, julgada por V. exa., a pre
sente ação. procedente, de acôrdo com o art. 456 também
do C. P. C., para adquirir à Suplicante o necessário títu
lo podendo efetuar a transcrição no Registro. Dando a

presente o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de alçada,
e com os doêumentos juntos, P. deferimento. Biguaçu;

E-CITAI.;..
JUIZO DE DIR;EITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

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

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

forma da lei etc.
' ,

- Faz saber aos que o presente edital virem �u dêle
conhecimento tiverem que, 'por parte de José Joaquim
de Carvalho, por seu advogado dr. Oswal Pereira 'Bai-.
xo, lhe foi dirigida a petfção do teor seguinte: EXIl)o. I

sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu. José JO;1-I' E,MPR...,EG.Oquim de Carvalho, brasileiro,' casado, agricultor, resi-
..

.

.

dente e domiciliado plt localidade Inferninho, município .

de Biguaçu, por seu advogado infra-assinado, _inscrIto I Precisa-se de um mopregado, maior, quites com o

na O. A. B., Secção de Santa/Catarina, vem, com

fun_jserViço
militar, para trfJbaihar como vendedor pracista

damento nos artigos 550 e' 552 do Código Civil e segundo em umà orgarjização de vendas em geral.
as regras dos artigos 454 e seguintes do Código do Pro- Cartas de própl"o punho para' o seguinte endereço:
cesso Civil, propor a apresentação de usocapião, provan- EMPREGO --; Caixa postãr n. 7, dando referencias, úr-
do, mediante prévia justificação, o seguinte: 1) Que, denado desejado out s jnformações�possíveis.

.

�(k(f�;i' ":,,.. :

- I

�,

,
"

l
J

CASA
Aluga-se Uma de alvena

ria sita à rua 14 de -Julho

n. 595, no, pôrto marítimo

de Estreito, com uma sala

'farmacias
de 'Plantão

Farmácia Moderna - Rua

João Pinto.

21 Domingo :._ Farmácia
.

Moderna - Rua João Pin-
.

lo.
.

27 Sábado (tarde)

Noturna, situadas ,às ruas

. João Pinto e Trajano.
A presente tabela não [lO-

derá ser alterada sem pré
via aute>rização dêste De

:1artamento.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTESIA

(

E EflCIENCIA

PERDEU-SE
Perdeu-se, no sábado, pe-

10 meio dia, no trajeto' en

tre o aeroporto e a Far-

mácia Noturna, na rua

Trajano, uma carteira con

tendo regular importância
de dinheiro.
Pede-se a pessoa que a

encontrou, ou quem souber

dar informações a respeito,
s favor de se dirigir a ge

rência da Livraria Reaor

de. Gratifica-se bem.

Vende-se
Duas casas de madeira

no fim da rua Laura Cami

nha Meira.
Tratar na Casa. "A çap_i:

ta1".
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Paulo Fontes, ..num inspira- em resposta, perguntou on- .

do momento de amor' pelo de estava o pé-de-meia que

to o segundo 'gastava. por

dia, com ,cigarros. Depois
calculou a eco,!1�inia que .po
deria ter feito, em- 20 anos,

,NtSSE PASSO ...

mem que fumava.

O primeiro, de lápis em

punho" fez a conta de quan-·

Acompanhando o acelerà
(�l) rítmo das obras de pa

vimentação do trecho Flo-

Honório H. 'Carneiro
da Cunhe

rianópolis-Santo Amaro,
confiadas ao Estado, o sr. se não fumasse. O segundo,

entrada já 'morto, pois nâ..
resistiu a gravidade dos fe

rimentos, inclusive o esrna
gamento dos pulmões, poi
ter ficado sob a caixa d,
motor.

L. P.

RJO,9 (V.A.) - n novo

ministro do, Trabalho. sr,

Hugo Farias" assinou, on-

KIEL,9 (U.P.) - Anun-I tem, na presença de nume
ciou-se ontem, o falecimen- 10SOS jornalistas pela prí
to, ocorrido no dia anterior, meira vez, uma carta sin
do professor dr. Otto Diels, dícal, Fato registrado às 18
detentor do Prêmio Nobel horas. A carta é do Sindi
,de Química em 1950. O ex- cato dos Trabalhadores da
tinto tinha 78 anos de ida- Indústria de Alimentacão
de. de Caxias do Sul.

�

Florianópolis;' Quarta-feira, 10 d;-M� d;1:954

As festas recentementes oferecidas ao Gover
nador na Palhoça tiveram profundidade. S. Exa,
não ficou 'no perímetro urbano. Foi além. Alcaucou
Garopaba. E lá a recepção foi um mimo de espon
taneidade! Basta dizer que, para pagamento da re

cepção, as professoras e auxiliares foram descon
tadas. de 150 cruzeiros cada uma. O desconto é ve ..

lho, que a festinha foi adiata: verificou-se no mês
-,
de abril do ano passado. As pobres mestras, apesar
do sàlário de morte que recebem, ainda tiveram o

desconto na' hora do pagamento. Se dissessem que
não, a transferência era certa!
?o- Um flnsh dessa visita: logo 'depois que o go
vernador regressou, o garotinho ladino, interroga a

mãi, professora:
- Agora que o govêrnó j� Ioí

,
embora a c;ra;

não precisa mais dar dinheiro para as festas, não é'!
- E'. Já dei.
-,- Então a sra. pode comprar Toddy para mim

outra vez, não pode?'
"

"
.,
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