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RIO, 1 5 (V.A.) - Atra- jóia 'da noite foi o 'Con
indo a atenção de todo o _clrto da Coroação de Mo

mundo musical, á cidade de, zart", que a pianista Maria

Hannover, na República Fe- -Clodes nos revelou em tô
�-g-'g •• g._� deral da Alemanha reali- da sua beleza e plenitude.

h 8·
. Floria,n_óPoli_s,'T_'erça-feira, 16 d�, M�'reo .-de· 1954 ':::'-.'

(,� i.ee
. J zou rcce.ntemente um

.

do
..
s Tôda a obra foi .execu. t�.Edição de oje -...:...:p_a.:g:..m_as =�--.. .

-O--dl'scurs'o �e Paroo'1/.. falso Ince'n'd:lo à bordo do ex.c�Ça-!�e�:'l:�l�:l�;::o:o:::�:�:I�i: �:�ez�m: m:�::�������:
,

'

.'�.

(eGaarupa'.),�. ','
"

. pelo ministro da Cultura e um "toucher" aveludado.
mInas

,

do' Estado da Baixa Saxô- Foi uma verdadeira revela-

RIO, 15· (V.A) - A bor- provocado acidentalmente I��;l, dêle participou a pia- çâo com que foi mimoseada

N·O'"a/ da Etn'bQ' l-Xad'a do do'ex-caça-minas "Gua- pelo excessivo rescalda-
I
nista brasileíra., srta, Maria a ussl<têncía que com tôda

I rupa", sucata de proprieda- mento de uma das chapas; Clcrlos Jaguaribe de Ma- a justiça correspondeu a-

RIO, 15 (V.A) - A discurso como não podia

I
cional da República Argen- de da Soci�d�de de Máqui- de ferro da popa, q\.�ando I

tos
..
O .aludido recital teve clamando-a tempestuosa

tmbaixada argentina negou "in caso algum, expremir �;ha não poderá ser IJ)�CU, nas e Materiais de Ferro vários' operários trabalha-Ilular no salão da Socíeda- mente", e "'Na sala trans

oficialmente autenticidade concelto.s que se enC'1ntram redida 'por tais insídias e Ltda., em cujo cais, na rua vam com massarico para o

I
de Juventude Musical, que borlante de público houve

ao discurso atribuido ao ge- cm completa "�p'osiç�') ao' calúnias, por mais que se Carlos-SeidI.346, encontra- dEsmont? das peças. O -ac��. é um dos .mais amplos e a seguir a esta relevação
, D' t

.

seu espír ito de governante conjuguem esforços para va-se atracado para des- dente, que é comum em tra- .niais bem aparelhados da o<� õ,:,jau!"os mais entusíás-peral Perón. lZ a no a que �
-

d que nã: deseja senão reali- confundir perante a ooinião monte, pegou fogo, na tarde balhos dessa espécie, teve
I Álemanha Centro-Norte. ticos, que só serenaramnão apey;tas são inverí ícos l : J

,

h zar uma política permanen- ,pública seus claros ;: posi- de ante-ontem, grande ontem grandes proporções " C »rnentando os dotes mu- quando a solista concedeue inversso�il antes os con- "

coitos corno também nega te de estreita solidariedade, tivos propósitos de Irater- quantidade, de óleo que ain- que 'reclamaram o concurso sicais dessa pianista brasi- extras".
com, todos os governos e nal amizade para com todos da se encontrava num dos dos bombeiros para evitar a loira, 'qUE' vem de receber --_,..----- -'

. que o Presidente da Argen-

R n Alitina tenha pronunciado ·0 povos do" continente ame- us países americanos. reservatórios de popa, não possível propagação das; HOVOS convites para realí- elOS lou-se Cu
.

rieano. Por isso, torna-se Por' tudo isto, a Embáí- tendo, porém, maiores con- chamas, E.stiveram no 10cal,l.ar urna série de rec,ita. i, ii senteDel
'discurso.

.. íaconcebível que lhe se- �dda se compraz em reiÍe- sequências 'além de altas O� bombeiros da 10a. Com- Em Hanaover e em varias

I
'Acusa o governo argentí-
U

DO os divulgadores do do- [am atribuídas manifesta- rar, em nome do Ministério chamas e' densos rolos de panhia d.o Cais do Pôr�o I

üutra_: importantes cidades NO�A IORQ�E, 15 ( .'
.

eões quo> na-o estão de acôr- das Relac
..
ões Exteriores e Iumaca. ° fogo, segundo in- que lutaram durante mais alemãs, o "Norddeutsche P.) - Alexandre �avlo-cumen:'o de estarem amma- - "

- -

r

('10 com seu profundo res- Cultó da República Araen- formação do proprietário da de uma hora pará debelar o Zeitung' e o "Hannovers- vich, o marinheiro íugos-dos "do deliberado e' deci- -
_ 1,0:

d peito pelas soberanias e. pe- tina, que a publicação efe- firma, Joaquim Souza, foi incendío. Os prejuizos fo- che Allgemeine Zeitung", lavo que, para retardar suadido propósito e pertur-
da

é

1 expulsão dos Estados Uni-bar a excelente e invariável la igualdade jurídica dos lua a e tota mente R;�ócri- ram mínimos. resnectivamente, dizem: "A
f dos, feriu um de seus com-

:::z:cl�s�:ev�:�sB�:��r� I
E,,�;d:�idente que a defini- a·Rio de Jáneiro, 13 de

I

MI8US' braSI·lel-ros a'O-lndo no 'Paraoua,-I'{Ia Argentina". da e clará política int�rna- tllarço de 1954".
foi condenado a três anos

E' a ,e�u:�T� nota en- Shishakly IIi assassinado
-

Solicitaram a liberdade du comDlIlsta :e�::,�i�::: :o:!��;�fe�;tregue à imprensa pelo sr.

f
·

d
·

d Obdolo Barlk8.. O memorial sentenca, o marinheiro queFernando Torquato Insans- O 3Ssa�sino OI fCapl1a � S. PAULO, 15 (V. A) guir para-a Guat�mala cujo I promessa da liberdade de prete�de seria executado';i, encarregado de ne�ócios BEIRUTE, 15 (U. P.) - antigo prt.sidente siri o, que --Paulisfas que foram a 'Jovêrno lhe tinl1a prometi-, OLdulo Barthes, autOlizan- se voltasse a seu país, seda Rep(lb}ica Argéntina: _ O general Shishakly, ex- se terh asilado' na Arábia Assunção' assidir ao jogo' do asilo. Ess'�3 paulistàs, a-, C(�·c a viajar para a Gua- precipitou para o 'presiden-O �ncarregado dos Negó- pn:sidente da Síria, :!:oi �s- Saudib, foi feito â tL-os de de futebol entre o Brasil e gora regressados, nos con-: t('111ala, cujo governo lhe te do Tribunal, afim de.::ios da Argentina no Bra- s<:lssinado, nfa Arábia Sau· revólver, por um d1USO', o Paraguai, encontrclram- taram que o ��ssunto os ti- <];,1';a asilo. O mais bteres- agradeçer-lhe a condena-sil, sr. Fernan�o Torquato (Iita. lO! o crimE'" teria sido ('('me- S� na capital cesse pàís,' Ilha �mpolg;do e por êsse s!!n1;.e, do caso é que se sou- ção.Insausti reuniu, ontem, à Essa ntjtícia foi d�da an tido já l.-á vários dia8, mas
com cidadãos naturais de illotivo, tendo tido tempo. be :tambéIn que essa co-

t.arde, na sede da Embai- ie�ontem pelos jornai3 "AI as autoridades saudHds ha- .lt, e os crivaram d�. per- para se inte�'es;;,ar por êle, missãqJ havia se deslocado E,lPlosão o_m-xada daquele pais, 'os

jor_�"dhafà"
e "Alwijdans", ern viam ordenado que se rizes· guntas sobre .quem era111 lIzêl'am, ,por sua vez; per•. ao Páraguai para aquele'

I_l1alistas cariocas e corres- edições e;peciais.' -

'

I se sigilo absoluto a f'(>spei- certos bra-slleil'os que,-dizi- _guntas aos paraguaios qU() Úm, }iois,'issólhe foram or�' quart.e ame·l,:,ondentes esf-rangeiros aos O é'ssassino, t�rLT'sido to. AC1't'�eentam os doi� <llÍl, haviám ido lá, incum- tanto, gosto ti.l1l��m em sa� denado pe10 Kominforn de r:j,r,an"quais distribui';! a seg�inte ü:ned13farn'er.te, decapitado,: jOl�nais que a _ínfo'�\llaç5l -búlQS �.de' uma U\!s,tel'iosa bel' quem1\eram. I;}sses hDa�' .Mosé01:�I' seIlrl� chefe d�ssa:-' ,

t IE
"

''''':1-
.."" ,< -!- -,... �,--:< t:: �',.-:-;:�f-' . - ,,,,,' � .1'-"0 .

M
> 1'RIESTE, 15 ,(U. P.) -

y...J
no a: de c�nformidarle com � �i lhes' fôr;.) �g�l'a cOl11ur.ica a 1nissãó p,à�'8·�c(msegu!r. a',l�- 511.'Í1:0S.

)
.

I.
, __ ,;

l11Issa,?O ;1'. ase rtlz on-

t Eonib:��a-se que soldãdos"A Ernbaixada Argenti- :::audIta. Seg�ndo os dOIS por um vIa]aIlte clwgado 'berdade de U:rL preso pohb.. 01'a, .05 bra,üleiros visa. terrà: ,-

,
,

americanos foram mortos,jornais, o atenta�o contra o hoje m�smo a es.ta ,�apital, I c:) paraglt.aio e. fazer COIn c\)s nq cónvHsa era,m o.s. e' outros feriªos, por umaproccdel.te de DJeddah, a, L!ue, depOIS, de pudesse (.é:'nlmitas 81'S. Jose Ortlz.

O T explosão ocor r i d a nunigUllS jornais, cm que �e re- ,emnO eapital da Arábia Saudita. tl�anspor a fronteira e se,

1 fr.,0IJteiro, c�l. Salvador de

(fFilbas 0"0 Nilo) quartel de tlanne, perto de

E;�:';:��x�:�fO�;:, Previ,ão do temI>' até às J OCALIZADO . ::reB�;�v,:e�::ap:,!�� a·derrm 8 greve Vi� ���:: d�Tr�::';!; "'_
14 110ras do dia 16. .. -

d FAB
!'p::mx que. haviam

d f ria Eelo menos de dois ou3iden.te d,a República Ar- ,

d O aVlao a A
-

"t Jo c a omeTempo - Bonl' passan o
.

.

"'2,11 ssunçao VISI 'ane o·

três., e os feyldos chegariamr;!.entina. g'eneral Juan Pe-
h

.

ta 3 a a'o " deA ,-

a instável, sujeito a c uvas. RIO, 15 (V. A.) - Se- 1-17, que estava desapare n,lIlUS s· p, l'< gu 1 S t: •

a ,uma dezena.roa, na Escola Superior de , 1 ( g
.'

CAIRO 15 ( U P)Temperatura - Esfave. gundo informações presta-I cido, quando viajava desta J�3 canse mram uma VISI- ,'.. O acidente foi provoca-Guerra, é totalmente f.alSa d
-

. '. 'd t F d' "C ..Ventos - Do qua rante das á reportagem pela Tor- capital para GuaratingUe- \i.' ao .preSI :�n e re ,"rICO
.

ontinuaremos a JeJuai, do pela deflagra_ção de va-e destit.:ida de nrosimi-
C" f' d t ' ,Norte, frescos. 1'e de Contr":óle do Aeropor-I tá, O 'aparelho, que era pi- I
.1<lVeZ, a ll� e ser 1"11 re- até a vitoria ou ate a mor-,

por de gasolina, que ocor-·lhança. Temperaturas _: E�tre- to Santos Dumont, foi loca- 10tad� pelo c�pitão Lauro! g�le u� me�11,o�ial no qU�ll te", de�laro� hoje a. sra.
reu num local superaque-A div\llgação do referi-

mas 'de emtem: Máxima lizado, na manhã de oniem, Santos, deixara o Rio ante-I í;t'; pedIa a �Iberdade do a�I� DorIa Chafik, pr_zsldente cido do quartel.do texto foi realizada. sem

129.4.
Míni�11a 23',4, o avião da FAB, prefixo' (,ntem, ás 17 horas e 14 mi- vo comUl1lsta paraguaIO! da organização feminista As autoridades milital;esdúvida vlguma, pOl' ele-
-

.
. nutos, devendo chegar á- Obdulo Barth�. Os tn:is

co.,
"Bent El Nil" (As Filha� americanas não publicarammentos �üe estão anin:a�os Partido So'cial Dem,cráUco quela cidade paulista ás lllt:nistas brasilei�o<j apre" uo Nilo) que iniciou ontem comunicado algum, até oda deliberado. e d'Y;IdIdo

i
.

.

. I ] 8,25 horas. Entretanto, de sentaram· o merponal, cons- � greve da fome para que momento; reservando-sepropósito de perturbar a
. vida ao mau tentPO reinan, fituidos em comissão e co- as mulheres sejam repre- para fazê-lo depois que asE:xcelente e invariável ami- Pôs to d� Alistamento Eleitoral te nas proximidades de r.w representantes d'J', ma i- _sentadas na proxima As- famílias das-vítimãs tenhamzade que une os go"érnos
Guaratinguetá, o seu pilo-

Gl'{'S nomes e intelectuais sembléia. Constituinte. Oito sido avisadas do acidente.e pOV'.l'; dos Estados Unidos Na séde do Partido, à rua Arcipreste lO foi obrigado a aterrissar jl.�r!'�tas e politicos brasilei- e depois quinze militantef'
do Bl'asil e da Rept':blica

) 1'"
. . ros ("ue o apoiavam. �deriram a' gl'eve e anun DeSmeD�.e-. . Paiva, n, 5' (sobrado , os corre IglOnarlOs em Cruzeiro, tendo, no dia ' u.

.

-

•Argentin'l. .

d 1 d Visitando o presidente da-se q'ue,"as femi,nistas deI 4
-

d·9' 12 as 14 a's 17 �eguinte, evanta o vôo pa- .

E d
.

° Ex��:' sr. Presidente
I

cnCOnLral'aO, as as e Frederico Chavez e>'.;a co- Heliopolis, AlexandrI'a -" � qua or'

d d
.

I' ,-1 o locál a que se destina- " \1'llor'as, pessoa en'car'rega a o a lstamell- . -

dda . República A�'gcntina I
tI' I

va. mIs�ao e .comunistas ten-
f
outras cidade� pretetidei11 QUITO, 15 (U. P.)

lião só não pron.uneiou tal' '0 e elÍora " tO:l obter' de S. Excia. a . fazer o mesmo. Um ('omunicado conjunto
.

.

'... .

.

'. do m�nistério das Reiações
.:..:••:..:..:..:..:••:••:••:••:••:...:••:...:...:..:..:..:...:...:...:...:...:••:..:..:..:..:••:. �H:�.:•.:":••:.,.:••:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...:...:...:...:..:...:..:..:..:...:••:...:...:...:.-;:. . ExteriIJres e do Minõstério

I ia Defesa do Equador, des-Áté pelos q';.inze votos e�1 branco com, que se ma- A ...

I
.

Temos um Execut�vo verdadeiramente deturpadonifestou a Câmàra na reel€icão de Nerêu, os deputados

O'm�r� !� B
em sua finalidade. Encarnando-o,_com mandate expresso'

. menüu categóricamen!.e as

mostraram que �lão há, no Bl:asil, presentemente, um ou-

.

•

I
que deve ser respeitado, u!n gran�e equívoco eleito�al infol'D:ü'ções segundo as

tro homem para presidir, êste ano, o-Parl�mento e, l'e-
� escnlheu um homem que nao acredIta em democracIa, quais D artilharia equato.

presentá-lo. /,' i
i em regime constitucional, em limites ao arbítrio pessoal, !'iana teria aberto fogo sô-Nerêu não é, realmente, o eleito da"'câ!11ara. E' o ,à vontade única dos ditadores. .

b h'd
._

ri." um 1 rO-HvIao ITiatri-eleito de tôda a nação, o detentor de sua 'eonfiança, o
. E' preciso', portanto, que armemos a contra-partida culado no Pei'ú.homem que ela quer à frente do Legislativo, Poder po- '

JOÃO DUARTE, filho a êste perigo, que destilemos o antídoto para êste vene-
lítico sobretudo:

. I _
no. Nerêu encarna isto; Por isto. fero a confiança do po-No fim do ano passado, a concorrência de tôdas as aos olhos dos deputados e da nação, um respeito intran- vo na �residência da Câmara,' .' d !�ISO HA CIDADE.. ,

classes mostrou isto no banquete do Copacabana. Api-: sigente, continuado e firme que se tornou simbólico, a I
..

nharam-se, no grande salão, homens representativos de ponto de -confundir-se a Câmara com' a sua pessoa, .o
. Teve quinze votos em branco a apuração de 'sua

cada 'classe brasileira, vindos de todos os Estados, so- Parlamento inteiro com êle. eleição de quinta-feira, para coroar-lhe a. maioria abso-
mente para homenageá-lo e, em sua pessôa, o Congresso I

. Quando o homem da rua pensa em Nerêu, está pen- luta que o reinvestiu na ·função. Esta sugestiva maioria/
nacional que êle tão bem encarna, aos olhos de todos. sando, mes'mo, é �o Congresso inteiro. E' em sua figura. foi outra homenagem que a Câmara lhe prestou. DeveA nação inteira compreendeu êste homem grave, de que militares e civis, todos os homens brasileiros encon-

.

ter havido, para formá-la, quinze motivos de ordem res
voz grossa e cara feia que se senta na cadeira mais alta I

tram, confundido e representado, "o legislativG nacional. trita, tálvez pessoal. Tiveram, entretanto, êsses quinzeda Câmara. Em sua firmeza na defesa das prerrogativas: _ Não é bom, a não. ser excepcionàlmente, que um lho- votos um nobre fundamento de consagração à figura po�do Congresso, em sua constância em assegurar as imu-' mem só encarne, ,em sua peSsoa, a segurança das instí- lítica do reeleito! pois que, mesmo votando contra êle,nidades e o respeito aos deputados, �m sua intran_:;igên-! tuições e d,o regime. O sistema con�titucional, livre e votaram em br,�,p.co, como se não quisessem estabelecer, _Icia em cumprir, linha a linha, o Reglmento, a naçao en-
.

autQnomamente escolhido pelo povo por meios nor.�ais, ,com qualquer outro l'lome, .o contrãste para a figura <to
contra motivos para raciocinar com simpljcidad::, I é que déve ser, impessoal e sUP,eriormente, li grande ga- presidente da ·.câmara. \

- Se o diabo dêste homem faz tanta questao assim. rantia de ordem, permanência e.eternidade políticas. Ex-
"

A reeleição, com êste caráter de consagração unâ-
em. guardar, respeItar e, obedecer a um simpl�s Regi- cepcionalmente, entretanto, diante·de um perigo, sempre nime, foi, também, uma demonstração oportuna de quementa da Câmara dos Deputados, uma coisa que só tem a democracia se represnta por um homem, a quem b con- a Câmara dos Deputados, está atenta, firme unânime na.

_ .. rôrça de lei para tre2:entos homens, calcule-se o que não senso geral entrega, sem que ninguém lhe peça esta dele- defesa do regime.
'

�>- ,'-
ria êle, em esfôrço democrático, para respeitar e fazer gação, a representação simbólica de tudo. Essas demonstrações de unanimidade e firmeza pre-cumprir u�a. c�isa maior, mais alta e mais geral, como I Nerê,u �, .hoje, ? homem repr�sent,ativo do Parla- cisam se� dadas. O E��rcito d�u a suá, em jan�iro, comuma ConsbtUlçao. 'menta bl3sIleIro e e bom que o seJa. E a olu�a!l1ente. o ,memorlal dos coro.q,els. A Camara se _pronunCIa agora,° q�-e se vê em �erêu, real�ente, é o s�u respeito I ne?essário que? seja pOl'que o mome 'é�pcional em março, com a reeleição sie Nereêt:J?'

'

pelo RegImento da Camara. Isto e o que maIS o marca· e e grav�, tambem. (Da TRIBUNi\ D��

:::;:-1. Uma brasileíra DO ceneêrte
s. 'Ca_ta,;na·· d.a 'coro�ção de' Mozart

··�A"o XL' ,

parrheiros de prisão, o co

munistá Robert Thompson,

'na CU1l1pre esclarecó�r que

a publicação feita por al-

Isso. de pedirem que,
.

a Pre�itura deposite
seus saldos num banco,
para ganhar juros, é

mólecagem! Todo mun-_.

êlo'sabe que o� t;iis;l
dos são conve1'sa l1W� .1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador)" .Profissional

rarmactas
de Plantão

o MELHOR JURO

.5%
Cirurgia do Torax .

Formado pela Faculdade
Nae ional de Medicina, 'I'is io-

. legista e 'I'Isiocirurg ião do
I

Hospital Nerêu Ramos .

Curso ue especializaçãe pela
S. N. 'J'. Ex-interno e Ex-as
si;tente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarã��
(Rio').

'

'Cons.: Felipe Schmidt, 38
- Fone 3801.·

.

Atende,��h0íra mar,rada.
Res: Ru�ão Jürge .:.10 -

,_; Fone 2395.
' .

, Agênclfl
(

, de
Jtt IJJ,,�

é

�/tNWN' <'�

"llu'Hcida�_ I;(ER�
Caixa· .pista1, �5_.. I PllfFi/(nO SE'" IfiVIIJ.

:norianópolis .

_

.
.

, .

'Santa Catarina
.

I

, .
.

DEPeSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

fLORIAN6pOLI�
,

.UH
�.t59

aal
"

o E,STADO

CLíNICA DE' OLHOS' .;;_ OUVIDOS - NARIZ E
,

/"GARGANTA ;;

- do':"'_
.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Jiagells entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
iastíão, Ilha- Bela, Ubàtuba,. sendo nestes quatro últí-
110S apenas para movimento. de passageiros.

As escalas em S.' Sebastuio, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudica1'iío o horário de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITI!'fERÁRIO

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:.

. -

.

.

IOA VOLTA
Itajaí

.

Fpolis Rio , Santo.

16/3
27/3

,

.18/3
29/3

23/3
3/4

r3/3
24/3
4/4

Floríanõpolís - Itajaf - Joinville - Curitiba
.

L..,;"'t'4!i,...... =
.

A êncía nua Deodoro esquina da9 .

: Rua Tenente Silveira

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

RIPIDO ,<SUL-B,RISILEIBO)

CURITlIIA -,

.. :"
,

Curso
Diretora: Professora MARIA MADALENA

MOURA FERRO
Curso correspcmàeate aos Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios.
, , .

Professora dos 1° e 2°. anos - Sra. Alaíde Sardá
Amorim.

.

.

;

P.rofessora dos 3°, 4° anos e 'Cur.so Médio - Sra ..

Maria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta tio dia 10 de fevereiro

em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis. '

DE

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

- I

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISTABQ
•

NO LAR E:,NA SOCIEDADE _

,Tecedeira '-de Sonhos
16 D,E MARÇO

A data de hoje recorda

nos que:
- em 1560. Mem de Sá

apoderou-se do Forte de

Coligny, guarnecido po ':

114 franceses e alguns in

dias;
- em 1568, Antônio de

Mariz e sua _
mulher D,

Isabel Velha rel-luncial'an'1
em escritura e em favor

de Martin Afonso de Sou

sa Arariboia, 3,000 braças
de terras; ,

- em 1743, Gomes Frei

re de Andrada, recebeu or

dens para construir a resi

dencia dos Governadores

da Capitania de Minas Ge

rais, sendo a planta do lJa

lácio-fortaleza de Vila Ri

ca _feita pelo Brigadeiro JQ-

3é Fernandes Pinto de Al-

EDUARDO y. SIM()E'S

1

Ar,:-p:3 1.80 te encontrm's'!, tecedeira
De sonhos, nos meus sonhos de menino!
Como uma aranha de ouro, o meu destino
Teceste longamente, de maneira

Que me tiveste, prêso a vida inteira
Na trama tênue de um tecido fino ...
O meu amôr foi um amôr divino,
Que viveu sem ruído e sem canseira,

C)
-
...._

Se passou; um amôr da mocidade
Ardente, todo feito de cuidado
Por tí, por tua vida misteriosa;

Um amôr, afinal de pouca idade,
Do qual eu fui 'o inseto descuidado
E tu a aranha de ouro venenosa!

ANIVERSÁRIOS: mente abraça-o com vo: '2

,.� ;
, I cie muitas f�licidades.

SR RODOLFO G. ROSA SR. JOÃO MEIRELLFS

I JUNIOR' poim;
- em 1797, o serviço dor.

Correios passou a consti

tuir administração do Es

tado;
- em 1819, na Bahia

nasceu José Maria da Sil

va Paranhos, falecendo no

Rio de Janeiro em 1. de

Novembro de 1880. F'oi_

Conselheiro de Estado, no-'tavel_ estadista, devendo-se
lhe a causa da libe!tação

�:;e,d:d��:;i��Oe a:;v::.:t�� SticiedaHe pa,a �:;t:;scr�'::�ndeem d!ra��:
rialjlte será homenageado combater os

'

Branco;
por quantos o estimam e 01-" I' I - em 1837"a Assembléia

dmi�am as su�s elevadas 111.8U- III
I �rovi�lcial_ de S,ã� �aulo IqU�h;�����,c:::�:�dO_o, I (SNA) - Tribos cristãs �:::l:t:�i;n�� cr;:�es��:: 'p'

·

8 d I- S ft rC A 5- A;el1:id:�:. vot� de muitas �,�;:":::,c�o:�:�da::�Ch�J�!�� �,a�::t"a I OltZOlll'
.

ra n a Ise •• II I Alug�.,. uma de alvena-

comprOl�.ete a-;,utar �oih�� - �m�52';'·u,�."GovêTfiO" 4< '>'OOler-CiO "Iau_strla '. ria sita à rua 14 de Julho
os terroristas Mau-Mau, Imperial do Brasil declara fi '59'5 "Iro pêrto -marítímo
renovando seu juramento estar resolvidoea coadjuvar CONVOCAÇÃO de Estreito, cóm uma sala
d" leai D

-, -

Convidam-se os senhores acionistas desta
e serem eais a eus : e a defesa de Montevidéu e- de' visita, sala de jantar,' Sociedade, para comparecerem à assembléia geral

sempre fazerem o que fôr vitando a sua tomada por dI' h
I

'J ordinária, à realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de varan a, amp a COS111 a,
coreto a Seus olhos", ínfor-

I parte das fôrças do General Abril de 1954, às 16 (dezesseis) horas, em sua séde so- óois quartos e um quarto
ma-se de Nairobi, Colônia Oribe; cial, à -Rua do ,Comércio s/n., nesta Cidade, para deli-

para empregada no sótão,
de Kenya, I - em 1872 em Lisboa berarem sobre o seguinte: itá

. 1 t h' , ,

I .

.

ORDEM DO DIA sam aria comp e a com c u-

O compromisso f.oi toma- I faleceu D. José deCastelo, I
., I b10 _ Discussão e aprovação .do balanço geral, de- veiro, agua e uz com a un-

do num culto realizado na
.

Branco, Conde da Figueira, monstração da conta de lucros e perdas e

I dância,
+

.

I
_

Jgr.eja d� Boa Vontade, 10-: que�foi:.Capitão�general da outras contas, relatório da Diretoria e pare- A tratar tlO mesmo local.
calizada Junto ao Lago Ele- Capitania do RlO Grande- cer do Conselho Fiscal, "tudo relativo ao .

t
.

f
' , I exercicro comercial de 1953.

-

I
....... _

;ae;�:�ta:�:s IC�::r;:;:. I �;2�ãO �edro, de 1818 a

l
2° - ����!iã� �;�s������!s, �:;�v� !�aioe:�:l��í�- :'r��\" '

onde os "Mau-Mau" dir�-I -em 1882, em São José, cio comercial
.

COMPRA SEgem s_eus mais .selvageJ;.ls .a- Santa Catarina, faleceu o 3° - Fixar a remuneração da Diretoria e dos .

-
.

taques aos africanos cris- Tenente-coronel Luiz Fer- membros ef��ivos do C.onselho Fiscal, para o E VENDE 'SEta-os ou que de algum mo- d N M I atual exercício comercial. -

I
-

u< reira o ascimento I e o,
. -

do "cooperem com os bran- I Jl-
4° - O�tr?s' assuntos de interêsse social.,. Compra, conserta e re-catarinense i �stre que' J.O-. Videira, 10 de Marco de 1954.

-cos", a Sociedade "Archo- ra Presidente da Província SAUL BRANDALISE _ Diretor 'forma-se GELADEIRAS.

te" conta com 408 mem- e Deputado á {\ssem}>léia.
.

AVI�O
,

Fone 2088 - Rua Arau-

bras, não obstante ter sido Constituinte Provincial; ,

- Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na jo Figueredo, 6.
séde social dêsta Sociedade, à Rua _do Comércio s/n ,

- em 1892, com toda .a 'os documentos mencionados no artigo 99 do decreto-lei
solenidade, foi instalado o n. 2627 de 26' de Setembro de 1940.
fôro da,Comarca de Brus- Videira, 10 de Março de 1954.

______- ........-S-A-U-L-B-R-A-N-D....A-LI-S-E--D-ir-et-o-.r _IVende-se

AV I SO 'r FOl·-motivo.de transferên-

I "\1 -

',cia d� resi�ênéia e_ara OU-

� tl'a cldade, vende-se um

I
_' "

�de tI-io estofado em ótimo es-
A Faculdade de Farmáca e OdontQlogia Santa

Catarina esta avisando, aos interessádos que a sUa Clí- tado, um quarto doe soltei

nica Dentária Escolar se epcontra funcionando regular: 1'0; uma-mesa redonda, uma
mente, em todos os dias úteis, das 7,30 às 11,30 horas, ésc:rivaninha e um armário
no prédio sito à rua Esteve Júnior, nO 93. p�l)�a livros.'

Quaisquer -inform�ções sôbre o assunto poderão
Ser conseguidas na prÓpria Clínica Odóntológica acima Tratar à rua Tenente Sil-

.

referida. .,/ \'eira, -130.

Assinala a data de hoje o

transcurso do aniversário
proteja comida c .docesnos armários

e nas prateleiras contra a invasão

das formigas ... espalhe NEOCID EM

PÓ e não reparta o que é seu com

êsses, insetos I

Vê transcorrer, nesta ela-

conterrâneo sr. João

gente Comissário de Polí- reles Junior, funcioná, ia
cia da Capital e pessôa do Banco do Brasil e per

grandemente relacionada e

I
sôa muito relacionada na

estimada. sociedade local.
Funcionário antigo, ho- , Funcionário que "honra

nesta e zeloso, o aniversa- o modelar Estabelecimento,
riante se impoz ao conceí- onde serve há multas anos

to público pela correção de
suas atitudes nos varres

cargos desempenhados.
Possuidor de cultura a

preciavel o aniversariante
é um dos cultores do cha

radísmo em nosso Estado"

t, j-colãl?orando �� v�rias_ �e�
_j__ vistas especializadas do Rio
r· �

de Janeiro e de jornais de

Herv'escettte
Se�uro (

-

�ve NEOCID EM PÓ não tem cheiro.-to

UM Produto IRIIIOL·MYIIS

também contra baratas, pulgas e traças

vários Estados. FAZrM ANOS, HOJE:
Por essas razões o ani- - Sr. Antônio Rarr:cs,

versariante, nesta data, re- 1-idustrial residente em

ceberá inequivocas provas Itajaí;
de apreço e amizade, não' - Sr. Irimar Zilli, com
só do seu vasto circulo de· petente construtor civil;
relações, como de quantos

i
_ Exma. snra, d. Dali-

o admiram. la Ferreira Salles, . esp;,-,sll
O ESTADO prazeiroso- do sr. Arnaldo Salles;

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

'HOSPITAL DE CARIDADE
RECEBIMENTO DE ANUIDADE

Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao

dia 2 de abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secre
taria desta Irmandade e no dia 4 na Sacr-istia da Cate
dral das 9 às 12 horas para o recebimento de anuidade.

Consistório, 12 de- março de 1954.
José Tolentino de Souza - Secretário

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

fundada há apenas seis me- /

.-Vende-se
"'

OU permuta-se
Vende-se um "Cadillac", 1950, completamente equi

.pado, em perfeito estado, com rádio de 8 valvulas,
Aceita-se troca por casa ou terreno.

'

_
ta 'em lugares' longínquos e

Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fel:nan-- vive, ameaçada pelo "M�lU
de� Eingelsing, no periodo da manhã no Hospital da
Guarnição, e n9 da tarde, em sua l'esidencia à Rua

Mau". Tod�s, usam lum pe-

Bocaiúva nO 210. ,
queno distintivo, qu� p�-Ipularmente já se tornou

conhecido como "o destin-!
tivo da coragem", - pois'
identifica o portador como

inimigo dos, ",�au-Mau" e
.' >.

I

marca-o com_o uma poten-
cial vítima- ,da inominável

selvageria dos terrol"!stas. I

ses atrás, por 4 nativos.

A maioria dos membros
da referida sociedade habi- que, em Santa Catarina.

André Nilp Tadasco

Compro OU· associo-me'·
Compro pequeno arníazem que disponha, an�X0,

casa com 3 quartos para morar, em rua que 'passe o'

circular.
Tambem poderei associar-me com 30 á 50 mil cr�

zeiros, em negócio seguro e lucrativo, tomandQ pade
ativa em serviços de escritório ou' balcão, com retirada
satisfatória "pro-labore". ,

'

Propostas ou endereços para tratar pessoalmente, -a
"Cardoso", nésta redação. '

Geladeira. Morue à Velda
Por motivo de transferência vende-se cóm urger:

cia uma geladeira NOi'ge americana com 8 pés 3/4 com

pouco uso; uma Eletrola Phillips com radb de 11 val
_ vulas, toca' discos Webster ultimo: tip'o COIl: 3 :rotações
e long-playng em móvel moderno estilo ·lareira; U1--:'iél

coleção de discos em perfeito estado; um.:, copa l'ustica
.

e 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain C",stels" com

42 peças.
.

, Os interessados devem procurar à. Avenicl.a Ri;)
Branco n, 100.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...� .+. '-PROSSEGUINDO 'AS' ELIMINATORIAS' SUL·AMERIC�NAS DA COPA DO MUNDO, VOLTARAM A DEFRONTAR-SE AN�.'
,.

�I· .t. TE-ONTEM AS SELEÇÕES BRASILEIlÚ� E CHILENA, TENDO POR PAlLCO O COLOSSO DO MARACANÃ. O PRÉLIO NÃO
. �:. ·i· FOI NAI)A FACIL PARA ÓS-B�ASILEIROS QUETIVERAM, DE LUTAR" MUITO PARA LEVAR DE VENCIDA 'O SELECIO-,' '_

. ,:' :�: "',:::) ,bQ"A:NDIN�)POR,l�f:'bd�o -'DE 'BALTAZARQUE CONTINUA SEN�O, NAS ELIMINATÓRIAS, Q. ÚNICO BRASILEiRO
��I+': .'. -

.: QUE :P$M'ENCONTRAllO ,.O,�€AMINaQ
.

DAS REDES. O ESQUADR� BRASILE IR';> FOl O SEGUINTE: VELUDO, GERSON
, ·t' ,+ >J�;,N,EWTON:'SA.N"fOS; DJALMA SAN'rQS:', BRANDiÃOSINHO E 'BAUER; I JULINHO,' BIDI, BALTABAR, HUMBERTO E
�",.:••••. '".'" ',;- �'"

.: :
. "" .'

"RODRIGUES.
'

"Á�
_ �� "'.� �.�.� �, t

" -------,- ----_._--- --- ----......._ ...:.._-----..__-------�._-�------:--- ._------,-----------------
-:.-�

.
.:.

.,
<

�SPiO rt i vo
..�..'04g��..�..�..�a.�...o�����..u.��..�...a 7SF �� d�.�.F�,•••••� r..������..04..�..�..'O..����..04..� � .o..��

'(

....

s t
"

ado, "

<Avaí e Atlético prepararn:�s8 rTcU:�.

dar combate ao Caxias'
"

• •
.�

11- _, '1
< t-

,

.-� " �
;

,

'"
� IV ,.

..

-,

o' sr, Osní. l'vIel[o, digno tadíno de Profissimais se- outros assuntos referentes
Conforme está sendo

a-I
'

presidente da Federação rá iniciado no pi óximo dia ao certame.:,

dó 14 B C esta-o ansiosos pontos para Incentivar a VI

'-I pois
de amanhã e sábado

n:jJ'n,ciado, estará' de volta a ,1, _ ..«. , ,

'

'Catari d FbI �8 d t
�

A
'__

"
, \ atarinense ne : . ute o.,,::: o corren e mês, com a ' o q;JC consta, J nU,me-

Esta Capital para uma no- pela estréia do Atlético em tória os. comandados. ,de r1U�n('O se exibirá uma das
.

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

h I d'
'

d "O
iealizacão do imprescindí- ro de concorrentes será 'I

va te,,:,p�o'.r�·d'a de dois . en- 1954, devendo acorrer em !�l'!co, \

_. ':: ,I" "
'" I.cq,upes mais tecn,lcas e ,o,' l� an o a ,report,agc,,:.:n, e .

, ',;<
, �:

'

"
'<'el Torneio !.!Initium". mesmo do ano passado, ou

,,��Ótrõ�<�.�;t'<i�tê, e agiierrí- mal',sa ao estádio da F.C,F., Ag.u.,a�.,çl�.ln.Ok'.">.':?�.," �nçu.11-\·1·11.,.1')gC�,�as. d.e ,Santa catan-I Estado Esportivo decla-
.
'-'

1 d tros lnt-.·m,u'n,l�clpá,1','" de- de- .na na -atualidade. rou que o Campeonato CI" seja sete: Atlético Avaí,
.�'."':"";' ,,J,'b.. /-,�;,..('i'ot.a.:;o<:,d.'o' Caxias Fute- V;:U. os ó Estreito e outros "'�, ':' ,"'.' ,

.

.

_41 ,f"'-' ' ' ..
'

'. ..
., .' �, ,'_ ' Adian+ou o esforçado Eocaiuva, Figueh-er.se, Gu<.

"c:';: ,b6h'Clube, zde Joinville.
'

. < �"L�
.

',� ;., ',' .

..

,_,___ mentor efecefcano estar raní, Irnbituba e FSilla Ra-c > ....
, :",.� .". .-,--- ��<:�7:-

.. � �

; '/.-:� •. :Quínta,Jeira; contra o A- , . , <.�.. .

,

' . " marcada para a próxima mos,

-;:��;:':'e�!:���;:::�: Mirlldlo, tão eeil�,I
'.<,:/'",n.,ã..,o ��p'emhlrB.. rã» I as--chuteifa,s :::!a-f;::,�iãoá�) �?O:S:�;l: ArQ;::��l:�secal�;�:nam:;:

'isJdvflli, ,quà.rido goleou. . A rbitral afim de elaborar a uma vez estará .ausente da
,: \'$êU. mesmo opositor de ho-

'0' " . 'I ., �.

'

<��'" ,'.'" •

4?
'"

t d" , ecebe "B lf t
tsbela de jogos e tratar de disputa.

[e pela extravagante con- simpático craque at etieano e�t�<éom' quasi ... anos e nao ar ara a rece r o e or
,

''& "

-
.

-, '. .

Duarte""';1-,, t%.l:!ll de cinco tentos à

'.' '��é�'-iJ:� ,

" ,
I

Mirinho, o vetereníssimti " estimado colega' de im l'ceu no dia 8 de maio -de disposição de jogar aV� ,TENENTE BILBAO� O SUBSTITUTO
',2' '. ..

f f .

do fútebol catarinense, vin-' prertsa .jo�.';nalista Osvaldo ,1912, pod�ndo. ;;'",1.' conside- mesmo nos prélios de en- .

, 'V,Rara' azer" rente ao po- . . O· tenente Emíl'o Bl'lbao BI'lba qu
'

o h 'o' "
" 'I d h"

.

S'l' d" t
.'

t' d '''' A'.... 1 d
'

L.." , t' e e c n ecea r, "'," 'r:l�.a Q a mUltos anos no .,) velca , Il'P9 <:hl <: e agora _ra o o vovo' (OS craques :.-erga llra
,tçpte esquadrão caxiense o

, ;'Esponsável pelo plantel do, profundo do esp.:n'i:: do fu-
", ,:

,

..>.Ji,v'a.l" "éxe'rcI'ta-se 'co'm afl'n- ,:lube Atletico Cat;ll'lnénse, uada' m�nõ&. ue e7 jogos' de Santa Cat.arirla e ta�" Este;" <lnb'tvê-Io-emos ou·
,

:l;l. ,.", c'' : ,: ',' '! .,'
- , , Clube Atlêt�co Catatinense' teboI ter.1 realizado um tra�,r', > C,';,,�5��' ,

, d"" d- onde vem corl'(,Epond��do !Sem sofi'�l:��" tnai�}ev� ,pu. vez do Brasil.., lra v:ez 'vE!stindü, a jaque-·�''.�cÓ', A palavra e 01' em nas , ... desde mE!ados do ano pasa- balhó proveitoso e eficiell->
'

'. apesar d'..�s 'anos, nao. .tar� r:icão ::di�cipli'nar Sua fich.-a· ,,-,-," ,
,<- ·ta tric910r do C�'-lhe Atléti-'hostes "azzu,rras". é vingar, ' .' > ."

, � • , --', " � "

1
'

f t t' d" d'
-

t" ddará e,m:'�eé'ebei>�J;'rênii�) na entiaa:qe �e:b"j_l,íf;,tica'ré-:� _ M'ir-ijiÍ11.. aQ_:':p.il� 'soube,\ co Cat;-.rinense '" .est.�11103'
. (. o, com o a as amen o Q, e na lreçao ecmca o

ti revés sofridô' no norte. ".,,'" "
.', .

"
" _".'

'

,'. \ .,' ., '-
.

"-. ,-, � � , ' , C,'pitão Paulo l\'Iéndonça "Tigre" tanto que o pre,si-]c , 'Belfort ,Duai'te:�'-4J!stituid(j: -v-ela 'que rMirmll:a::: !'11s1>1,1to'.1 11l,OS, 'ri:ãQ .p1!e"te't'lde tão cc' certo's: que SU:J:3 atuaçõe;;. .

�� Cf:::�:n:: �:�k:�::�=: '!'r�ela C')nfe4_àr�ç�1;�����i!���>�'�,j�Ti,m,�ir i�iot::SoJ!�i�\ ':do' 'A�\i�
'-'

''::��d:út��rà� álJ?erarão as de Plúitos 'ra-
que seguirá pan o Kío pás- dente Capitão P�,et o i1h

ce�do por, 3 x O,!�reco:men- �;'a qe D('3pb�<;�'::i� 't:.��� ��i!i!'abtií�de', "P'f',},Q �'B[W-' ,Sen!��se"'; �..�.té ,bbln 'muHá pazes '1',�f_ por ai andam. ::::�m:e��;o:ede;,l�:���;� i ��::b��lé!d�i;::i���res�:;�
da o quadro trerl1ãdo 'por

'- Segu'1áo 'a' {F,rd�SijÇ<� )'iga ,ye-t�é/", " '-" _. .',
.

:,,'
"

'"
"

.

'1' d f b I d 1
Nizeta a um no�6'\ucesso: Catarin"'!lse de Futeliól,:-',if :,;<Miri'nho está co.':\]' quasr .. :,. (;, . /

Inco or E:str€ltensc' enquan, te o _ute o o g orioso
't ... ·, ,., "1{' , ,,'

,
" ' ,',' �""" • .;-'" , to durar � impedi nento da- clube das três côxes.

n(I�!u:r��:r����':.!�:�u! 'l'l�ãO
d�

BráU�i?�_�� �osr.:,'t(.'"���;�ida:,�.is,�'� IJI,18' '111J8ro"1ft M�I.inelli ;::�:�:t�e oli".l do no'-j . Felicjdade" ;>oi,'
entre o super-tri�campeão :' /-

"

,,'
"

"
'

'FOLGA CÔNTROLÁDA pÁiÁ:rnfioGA- "em ',rlB�ipios de abril
DORES/DNSELE�ÃO-'NACioNÂt:·-, '." ", .

De fonte digna de todo Gázeta", jornalista Jairo -U R U BUS E R V 'A N D' ORIO, I!) (V.A) - ° aci- {jeriosa uma vigHância, cr�dito fomos �nformados C�lladl), atualnlPnte na
"

,

,'.

:ente s0fri�b peb z�gireir9 !lieSm�,)'KIs' 'momentos de qu'e a ú.iretória CL Clube 'presidem'ia do ru:,)l'o-négro
linh€iro foi larüenLad6 du- folga.

/
Náutico Francisco Marti- .da rua João P;;lt<J, garan- ZE' DO MENGO. rubrc; 1egro no comóino.do.

''<lnte a
....reunião do Conse- O caso de Pir.hEiro é um :1elli, no intuito de intensi,· te-nos que a fe.,ta náutica- _:___, Nos jornais do Rio, de Milhaiec, àe torcedores, no

Após o sensacional ,emba- hoTi':,nico de Futebol e (xemplo indes�tl:tíVEl. N.ãQI fjc�r' me�hor a pl't.tica d3 n:artivelina ser:_'i une suces- domingo, li ,o palpite de uominf;o, rotaram C01W8-·

te àe depois de amanhã, os leu ensejo a um"! r.roca de se compleende qL2 um )0-, espor.te d::> remo entre os $? e que dará ensejo a que lima senhorita, candidata a co, ..

céixi�nses d€scansarão pa- ;piniões um tanto acalora.. gador _:_ e muit.J nienos- seu� remadores; flue sã·) q clube se aquil;::1;e melho:: tainha do combinado: BJ;a· x x x

Ta na ,sabatina dar comba., ,la. EntendeJ!1.� é muito que u�n profissional
_:. co�-: (�mgrandL �úr�;:ot vai re� ... das, pOSSIbilidade;_. t�cnicas, �'il 1 e ChIle O, Zizinho, o ,- Q Aval, nesta semun&,

te ao pelotão. do êl#b� Ã-' km -'-'--: OS 8rs. ,AH1'ed6 Cur·· vocaçao para um", tarefa de, hzar "':!Ll. prmclI)'(lS do pro., dl'ls_ seus valores, velho, mestre Ziza, opinan- vai voltar a jogar: Com o

tlético Catarinense. :elo, IV'>,é A!ves d,� MoraJ.s rc,sponsahilidade que a e· ximo Ir.ês de abril uma· Vamos aguarda:· u rega- do na v�spéTa declarou que. Caxias, que é o Vasco de
Será mais uma porfia re" -' Ivan. cR'éis de' Freitas que quípc órasileira r.em a cum'" grandiosa regat�' interna, _ta. ip.terl).a do bt-campeão o jogo ia endurecer e que a Sa�ta C:tiarina, P!'(-cisa-

pleta de emoções na' q�al.o ,s joga<lr,res' cO,nvocados de prir, se {:ntregut' [,0& de.,- O nosso confrade de
'

",t.,"_,' catarim:l1se de 52' nossa vi tória seria· muito mos fazer tima partida à
querido clube do Estreito ,jlga nâo 'd�ve� {;ç'ar i�en- ,'arios de noitadas alegres. Lavada, Palpites certos, Flamengo. Volta Saubi.
tuào fàrá para estre�r aus- )S de um cert� regjme qU\! quando cio seu preparo f:, certíssimcs. O terceiro que nho ...

l'icÍ:-:asamente, conqui�tando'. ': iJ,'oteja c, seu p 'eparo fisí- "ico depende a s a eficien-
'

CAPITÃO PAuwrMENDONÇA �"tz um", previsão pessímis-' x x x

unia das mais bonitas e es- :0 FÁel do séu�pi':nto de da 'nas competiçõ_ell. " ta, foi aqui o Zé... Com O ",seu" P.P. (p::lstel
petaculares vitórias' destes "!sta, de que q técnico de- Estiv(o:;�e Pinheiro sujei- ConvErsando: há di a·s

I
suas �tuações na Federa- aquele 1_Hque o Brasil vai pereira) é engraçado. Cha-

últimos anos. 'e ter a. �:is a;111::1a .liber-; lo� a um re�im,e �isciplinár.: CO�l1, o ,nosso pre�a_do con. çã6 Atlética Ca:tarinense, m�l. �:r� que o Zezé Mo,·

I m�-me 'de "prodigio" e de
O plantel tricolor é

.

dos !ade de açao, � p��s,dentc )��quado, n�o �:r:a oportu-, tel'l'-U1eO �r. Capl�ao. Paulo. o.:?de oc�!pa ,o cargo de Vi_II'Elra Ja ;�z'parte de �lgu- j:OlS �o.stra que eu erriJ �"�rr'.elhores 'e sob a sadia ori- .0 Conselho Tpcmco; sr. mdade para as :> da madru-, Mend�}1ça, áo .ExercIto, N� I,ce-pre�;(iente e no Clube ma COAP para, raCIOnar lUO ele. Logo".. �1.':1;,1S

entação do tenente Bilbao ;'astelo �ranco, djsc��dou ,:!ada ,levar sua "Cadi�lac",; ci�n�l ,servindo no 1.4 �a- .Atlétic� SatariUOise, onde, I tentos? "prodigios". Escrev0 êle:
não se descuida do seu pre- os demaIS companheiros, ..�m, dEsenfreada veloeldad� talllao de Caçadêres, Vle- na Cill:Hldade de diretor do x x x ", ., nada devemos ao GA.
'paro técnico e físko. Ao o qUe) afinal,-, ficou só. 4e encon1ro a um muro, ou mos a saber que em brev!:: I�ep�l't"m€nto' dE Futebol, Ba�ta7ar faz lembrar �arlos R:!!:nux, a não suo a

que parece o esquadrão à� 'Em verdàde" não haverá llm poste ou coi:;<i que o Ya- o iruf:�re, militar e benquis- tem se revelado um dos áquele pescador. que estr,�- maneira eOl'dial com que
tleiícano é superior ao do 'enhum .-rne1in8re r--ara o 'Jha. E 'n:'{o ter'ia ·quebrado to àe3portis,a deixará esta 'seü:> rr<�iores propugnado- gou 5 'quilos de isca de ca 'sempre fomos trabdos
aJ10 passado, pois a maioria

,(, cníco no fato de
-

\Im ór- ') ritmo, dos trabdh�s da se- Çapital, rumando :para .� res. marão pa;�d pescar uma co' /PELA AQUELA' ela'cto-
dns seus valores como o ão €spec!aIizado que é

.

o "Ieç,ão. Com a inclu�'ão rle Cai1;�] Federal, onde f<lr.3 L�mentainos f,rQfunda- "C'crocazhhá, ) ! ria, em h:oca, ENTÃú, da
arqueiro Soncini, os dian- �onselh::> Técnico fazer' novo ,elemeri�o o que pode- um 'curso de' aperfeiçoa- Irl:mte o afastamento embo, 'X x x I

divulgação ... " �sse pOl'tp-
teIros Lauro, Hercílio, Éri- ma recomend�çãQ cu Ines- rja aeaI'.l·etar gr':IDJes _difi:' �lH�nto. ra per pouco tempo d� - Que óaá de nós con" l.guês ou é'· muito ca,tico
�o e Mirinho; o zagueiro ;no ditar as normas de dis- cúÍdadcs' não·fô';-"2 G�rson

.� <? Capitão Pal;ilo Meu· brios':> 111!1itar e distinto ti'ao: P?rá��ãi; Ante-ontem para uma folha esporCva
,hlCz' e os médios Frederi- ;lplina que julgar conven�- ji> bast.mte a'nbientados donça, c,omo todo!> sabelilOs, du,porltsta e f,r�emos votos pr?.va:-n'o<; gúe-�em"nossa ca- ou o "seu" P.P. anda que
C0, e Cazuza' fóram

,
manti- :e'ntes; para uma �quipe que· com os demais '!o:npanhei- :\gora ['Í)�a riesta7Capital E ppla ·m::> fe�i�id��e e de,r��<1 :.sa, �og[i:ucs menos. 'N0Ia, já

I
rendo vil'a!' T�rres Héil�l'm,dQE, no quadro .que passou tEm a .cumprir uma emprê- 1'OS da defesa. Nã) há pois, em todü o Estadé de justi, 0xr·,3 {amlha la na agIte:;" l)(:>l;'dem:ls dos n�ssos ad- no escore aqUl. '{:om<ü Z(...

'a, l:ontar -àgora com novos sa séria e perig,)sa como a nenhum melindl€:. para o [icLl(�() ('onceito, razão d,) da "Cidade Mé1ravilhosa:'�." v�rs
...

ári',)5. ,d� próximo ao-I '{ x x

valores como Fernando e que se apresenta, nas ,eli- �técni�o Zezé l\ro�'eira nos mmgo .9..:Ja empatamos eO!'!1 -:- T: r;)� is. "seu" P p\:
Sàmbra, duas grandes re- .minatórú::s da Taça do coméÍ1tá�ios do Conselh,) os dhÚer-oi:' Ànte-oll;"ml fci ''::111 su jeiJ() 'fantasiadJ de
v(!!a'ç-Õe� do "'àno passado, Mundo, Em outrFls circtlns- Técnico - êle, que na dire- •

' que se '.'it: ',' Nem-!11{:'HHo' agradecidG," é agrad'�'2.!c!,i?'
',indos do Figueirense e tâncias nao seriam. l1ecessá- <:ão técuica da �'.[uipe bra- PALMEIRAS; 4 X BOTAFOGO 2 �,gando' �a quaresma no,.; D;z que o é' Ué?
Paula· Ramos, 'respectiva- I'ÍCls, mas, ·no CdSO dos pro- sileira b"tafogm;',.se tinha à No Estádio d'J \ Pacaem- go, do Ro. Triunfou após livramos da másca:ra. x x x

mpnte; Moraci, Abelardo e fi."sionais do nos;;) fJltebol, ma �hsl)osição "olheiros I bú, pre1iaram' 'amistos<l-I u�a luta árdua e bem dis,'
' !.

.

X X x Adeusin!-'(' j01'-YOtL
"

oe; players Iâgunenses- Jai- ,1 muitos dos 'quais I) censQ, noturnos" para vigilância I' mente sábado, cs co�jun- put�da () quadre kcai pela - D-O-T]·T-O-R M·I-�- Em Vé!Z dp bay-oa�v, !Jey .. ��''---:'"
ro e Faisca. de'- l'esnrmsabilidade está Jos seus, pl'pfiss:onais nos... �{)S do PRImeiras �ice-car'\-'I expressiva contagel� de' 4 T-O-N, bgo)'u,.não somos "ó ihey,]

Os torcedores do clube no nívei ?ero, tQr:n'l-se im� dias 'de to1ga.
'

l)eão paulista e do Botafo· x 2. nós /qUE pedimos ,'oa)':gu� Ou mElhor será bu-bu .,
...

verde.

Dúdanopolitano e, a cre-'

dl� nC'iada . falange alv!-negra
da Manchester �arriga-

O 2.0 JOGO
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o ESTADO --Florianópolis, Terça-feira, 16 de Março de 1954 ..
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• .t ,

'.i�"" õ;:ííluáili\j béltér ,..fé

,"o Turbes, lembra-se dá surprêsa de que lhe falei na última
C'arta 11 Está pendo aq"êle helicóptero que. vem lá 11 Contratei o

aparelho para borrifar in.idicida no. meu' cajeza}s: -Veja, é o pe'
, trôleo que posslbilttou êese melhoramento .•• gasolina e óleo parti
'o héllcóptero voar e inseticida para matar as praga. da lavoura';.

E 'os dois paranaenses, Tarbes Sigwalt e o fazendeiro, ficaram
longo tempo conversando sôbre

-

café e o extraordinário progresso
econômico do Norte do Paraná. Ambos recordaram, entâo.vaquêle s

dias duros de pioneirismo em que os cafezais, ultrapassando às
'fronteiras de São Paulo, vieram espalhar riqueza' 'nas ubérrimas .

terras roxas do Paraná. E Ta�'bes não tôra apenas uma testemu-'
nha dêsse alvorecer de progresso; prestara valiosa eontribuição
para a marcha vitoriosa do café. Como Inspetor de' Agências da

�SSO STANDARD DO BRASIL, percorria, lá por voltaue 1928" ','

o 'sertão do seu Estado, supervisionando, os trabalhos
_

de 'distri-
.

buição de gasolina e outros produtos essenciais de petróleo.
". Meu único orgulho na »ida» diz êle- é ter con.,!ribuído (JOIII

o melhor do nieü esfôrço para manter em pleno jii't,cionamento,
1. atravé, de. eficiente distribuição .de 'produto. de- petrólPo, aquela
máquina jor,nidável de produetr riquesas , v , 0-08 caminh.ões;. Os

-; {.

n.avio. e aviõe, a servi,ço dd expan.ão do café";
H6je, contemplando os novos- caminhO's de-cívtlízação e pro

gresso, rasgados' pelos homens e pelas máquínas nas terras roxas

do Paraná, Tarbes comenta: "- Cidades como L01tdl'ina, Apucttrana
e Maring.á, são símbolos da. energia cl'iadom dos desb1:avadores·'.
E Tarbes é também um dêsses desbravadores, pois a história da

quelas cidades paranaenses está intimamente ligada à história de
homens que, como êle, marcharam com.os pioneírps para supri
los da energia que impulsionava suas máquinas, como o entusias
mo lhes impulsionava as vidas.

·Mas Tarbes também pode se orgulhar de outras coisas. :ele
é um exemplo típico do homem que se fêz por si mesmo, Há
mais de 30 anos, foi admitido na, ESSO STANDARD DO BRASIL
como mensageiro; hoje é o

.

chefe do escritório do Distrito de
Curitiba. -e dirige cêrca de \100 pessoas. E, agora, no seu "quartel
general", continua servindo a_o progressu.do país, "fornecendo os

produtos que facilitam' o espantoso crescímento dos cafezais

paranaenses",
Ajudando o mundo a beber café, Tarbes não dispensa, por

sua vez, o seu cafezinho. "- Mas ninguém sabe preparar um café
cçtno C1 Esperança" - diz êle, D. Esperança to a sua dedicada és
pôsa. Ela, Timocléia, a adorada netinha, e Jacínto, o estudioso

filho, enchem de alegria e felicidade os lazeres dêsse ex-mensa

geiro que ajuda, o mundo a beber café.

Tarbes SigwaH é um entre os quase

mil valeroses colaboradores que tru

balbam na Essa Standard do Bras il

há mail de 10 anos;

)
Pci exemplar, Tarb,es ajuda o filho
Jacinto nos h'abalhos escolares.

E550 'Standard. do Brásil;
EiSO contribui para o progresso fio Brasil

I SuceSSBO' Gaucu Pretesíaates

Vende-se uma com 3

quartos, sala de jantar, co

zinha e quarto de banho,
'em terreno 10x30, com en

trada para automóvel.

Informações: Rua Mon
senhor Topps, n. Ll.;

�- _.
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JUIZO DE DIREITO DA tíficação exigida pelo artigo
-COMARCA DE TIJUCAS 45Í do Código de Processo

-

I Civil, na qual deverão ser

Editàl de citação, com o inquiridas as testemunhas
De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con-

d tri t dia de 1·.... Francisco Leonardo de OH-prazo e rm a 1 s, ,,',
vaca os senhores conselheiros para uma reunião �x,tra-

teressados ausentes e- des- veira fuJ'Cionário' j.úbhcc ordinária a ralizar-se dia
_
18 .do corrente, .ás 19,30 h?- Iconhecidos. aposentado, - Lindolfo

ras., a fim de tomarem conhecimentos e dehberarem

W-1.'O Doutor Glovis Ayres Marcelino Pereira,' comer- bre assunto de interêsse do Clube. .:
-

As 5, 7 1/4, 8 3/4hs. 1 _ Leitura, discussão e aprovação do balanço,
Gama, Juiz de Direito dá ciante, e Constantino Pe·

.

Consoante o art. 10,6, letra b "-- � 3°, d?s �statut?�, I Sessões das Moças conta de Lucros' e Perdas, relatório da Dire-

Comarca de Tijucas, do Es- . reira, lavrador, '-;- o primei- o livro de pr€sen,ça seralenclerrado �mt� mmutos U?(,S" A belíssima opereta! toria e parecer do Conselho Fiscal.
I

d
' .J' '1'

- caso não haja numero ega em primeira convocaçao. "A MASCARA' AZUL" 2 _ Eleicão do Conselho Fiscal e seus sup entes.
tado de Santa Catarina, na ro rSe,:i eJn:e eB '��171cldla�0 I Flo:danópoMlis, G9 de mIarço \d� 195�, . Com: Clara

� TA.,BOD.Y ,.
3 _- Out;os assuntos de interêsse social.

forma da lei, etc. . . cm ao oao a IS a, E:!S a

I
. onça ves, _ 'ecre ano C. D_

,

,

.

'Florianópolis, 10 de março de,1954.

;�:,:;e::�;::: :��:. ��r:c:od�;��:�::�;�� I
'

A-GRAíJ��IMENTOA " ";���;\ ":n::e::J::ã:::: I ,J' :�:e::�i:�I:;I::::e
d tri ta dis s t domiciliado n' Centro . '"

L'" F' - '1' decs
-, .Musíca. " Rom,�nce... 'h '

d
-

d h
' ,com o prazo e rm ' ias, e e .� L

I Moacyr de Moraes' ama-e ;,_, arm la agra ecel1'� ..�!i.
,.

,,,"� Ac am-se a isposiçao os sen ores acionistas, na

virem ou dele conhecimen- do Moura, desta Comarc_a, I manifestações ��:.��s'a: e",.!l�res: :'ect'bldas por. 'Oca;lap
Comédia ':"

.

-<'. séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n. 14,
to tiverem, que por parte - os quais comparecerao do falecimento de sua .querída filha MARIA );:';UIZ�, L }�o'l?ro�:ama., , os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei
de Atíllo Sdregottí, Artur em Juizo índependentemen- 10cort1do a 11 p. findo.

. '

'

.

I Atual. Atlantida. Nac. ; n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
. - I Agradecem, outrossim, ao Dr. Miguel S. Cavalcanti Preços: 3,50 _ 2,00 _:_ 1,50 i

.

Florianópolis, 1° de março de 1954
Sdregotfi, Luiz' Mach.ado e te de citacâo.. �equere� I pelo zêlo, dedicação e pela maneira sgli('ita e desinte- J. D. Ferreira Lima, Presidente.
5S! mulheres, lhe foi diri- mais que, depois de prOC1- ressada com que sempre acompanhou quando de sua

gida a petição do .teor se- da a justificação, sejam fei- ! pertinaz enfermidade.

guinte: _ "Exmo. Sr. Dr. tas as citações pessoais ri_os: "

A Dona Diamantina Freitas ,(T.éa) o nosso muito

Juiz de Direito da Comar-
I
atuais eonfrontantes Ben- lobrlgado'd

d su
A to os a nossa gratidão. _I'ca. Atílio Sdregotti, Artur jamim Duarte alva e·

, ,
_,

"

._ ----- Sessões das Moças
Sdregotti, Luiz M�chado' e, I Francisco _ Duar!e, leSi�e.,.n"..1�·

.

'-

"'.'
'.

-MI ....SA "A MASCARA AZUL"
.

respectivamente, suas mu- tes em Sao Joao Batl�ta,l' ': �_ -,
•

.

� ,

- ��. .

"

,. Com: . Clara
_

TABODY
ll�eres Leonida Perreíra

I

desta Comarca
. (deve�d?"1:"' , �:'," '_ .:

'"
' ..

,

'�',
-

No programa: .

Sdregotti, Maria Pereira tambem serem citados por , .:'

'I_ ,," 'I A I de laI8"1",0010
I Fill�e Jornal: Nac.

Sdregotti e Dorvalína S- edital os sucessores de Leo-
j ae''': .' "aD veraar o

.

" Ü:� Preços: 3,50 _ �2,00 _ 1:5�
dregotti Machado, � todos ,n:ú'do de Oliveira Filho, JOSEFINA LISBôA DE BARROS

Jmp. até 14 anos.

'b '1'
, .

'

ld 1 a íg (BOLA)
.

rasi erros, operanos, � que resi em em uoar 1 no-
, Zizi Lisbôa Brisighelli, filhas e genro convidam os

..,
, _". ,. ,

aqueles residentes e domi- rado}, .bem como o repre- demais parentes e pessoas amigas para assistirem à

yr)'11�ciliados .em B.rusque e es- scntante do Ministério Pú- missa.de 1° aniversário de falecimento q�e �and�m.re-,'a) fifi
� I" Casa a 'Bel- ra" Mar"tes residentes e domicilia- blico e por editais de trin- zar em intençã� da alma de sua saudosa lrm� � tia JC!- , ....-J.....:!..,.,...

" Idos em Blumenau, dêste ta dias dos interessados ín- SEFINA LI�BO� de Barros (Bola) , no prox_�';1(), d:a Às 8hs. '

Estado, _ por seu procu- ci rtos e desconhecidos para 17, quarta-feira, as 7.horas, no altar de Nossa I'::íennma,
Alb t LIEVEN _ Lili Vende-se aprasivel vivenda situada a Rua Bocaiuva,

na 'Catedral Metropolítana. €1
n. 43, nesta Cidade. Mais informações. com o Senhor

radar infra-assinado que- �I( ompanharem a p-rese!lte, Desde já agradecem a todos que comparecerem. a PALMER em: Alcibiades Dias, rua Alvaro de Carvalho, n. 19.
rem mover a presente ação asão, _:_ por meio da qual êste ato de fé. CORAÇÃO INQUIE'TO

�:�, I
de usucapião em que pro- Geverá ser reconhecido o

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

'

No programa'
If}'"..

..

;::�i:ros�há

ImaisQ�: h�!� �;���::!o :;�::í�aOl'n�d;.�t.,;õ; t�,_Jssa d�,.�,.7 � \�i,:a �'��::o:'":b.!��.��:c:_ 3:50,;:,1
Dr. MiUue I Nunes Ferre ira

ta (30) anos, de um tel- tC'Il"eno, ficando �"- '"

';'M'IGU'ET. TER"'<:'C,HITQ-CH .. �_):"_: .' '.�mp'./atE}"t�.j,�nos. ," ':':' CLíNICA GERAL
I d I <LI,;; citados para rio prazo

J,.j �.a .:;) ,�
,

" --- �'\I:'"-,,,<. ' '. "_', ,
'

rena rura, situa o no u'
Valentim Tertschitsch e 'família, -Vva. Aninl{a Soa- ,

.'

'.
'

':--'- ,> ". 'L,

úlcera do �stômago e duodeno
,gar "KREKER", distrito 1(:�1al apresentarem cont�s- 'es e filhos externam sua gratidão à todas as pesoas

7

• ."..i i1 i$li ., I Clínica Medic"l. doenças do aparelho digestiV'O, ú Ice
de São JÇ>ão Batista, desta wção e para, seguirem a -lue enviaram condolências, corôas e ramalhetes de

7NJ a d G ras do estomago e duodeno e allergia-dermatologica.
Comarca, com duzentos e c"\llsa até final sentenca, dôres por ocasião do falecimento de Miguel Tertschitsch. .

_

'Dr. Miguel Nunes, recem-chegado do Rio de Ja-

vinte (220) metros de fren- D í-se à presente '{l val�r t '

Aproveitam o ensejo para c'onvidar as pe�so�s ami- As 8hs.
_
'. n�ir?, atende á rua, Victor Me.irelles, nO 18, 10 nado

de" 2 500 00 . f't 1 i gas para a missa de 70 dia a realizar-se sexta-felra as 7,1� � Tonny CURTISS _ PI- dl-lmamente das 9 as 11 horas.
tes e dois mil e duzentos di· e r'il'. , os elOS e-

horas, na capela do Ç}inásio Catarinense, antecipa_?do;' per LAUJ,UE em: Cham�dos � qualque� hora d� dia ou da noite no

tos de fundos _ ousejam �<ü�.' Protesta-se provar (I
seus agradecimentos a todos que compareCereI? a eSi>e

O FILHO, DE ALI _ Hotel Caclque, a rua FelIpe Schnudt.
quatrocentos e oitenta e\ <lh:'gado com depoimentos áto de fé cristã. ,

..,

BAB.'
'

__ _ _ __ .7 _

quatro mil (484.000) me- de tt'stemunhas, dc('umen-

'MI V d
"

��::t:�7t::�:�nte, ��:e�!�
,

�u::s:::;::�as��: ::d�-::� Maten Idade Dr/Eal'o,s ,:�:!=!���: T;�;� Nac, en e;..se
ras de Benjamim Duarte c:'eve 'tem sua resi encia a ,',

'e
...

"

'�'c,', f' "

::S:�::�:_::d;;�;:i!7:; !"��d�o:::�e !���:I·Ne�
-:

" ant.:' :" 'l;�, ,.
Jmp, até 14 ano,

-<>- tI R G E N T E --<>_

(10 Moura; , extremando a teli termos p. deferimento. 'k;' _', -'
�.

;��, Vende-se, por preço (l,e ocasião, por motivo de
Leste em terras dos suces- Sobre Cr$ 3,50 de estampi- (DA ASSOCIAÇÃO I�MÃO JOAQUIM) mudança) uma ótjma casa de material com todos os
sares de Leonardo de Oli- lhas estaduais, inc1usive éI -., nióveis dê .jl'buia fin.1.

.

.

F-Ih O t d' faxa de Saúde, lia-:-se: _ Obstetrícia Ginecologia Cirurgia As 7 e 9hs. Tcatar :13 ma Olavo Bilac n. 130, no Estl'tito.
velra I o e a �s e em 1-,. . Sessões das Moças
tas de Francisco Duarte. l'Ij-:lcas, 15 'de Jant;iro de

C 1
. A • > 'dA t t ta Lucl'lle BALL Wl'l-omp eta asslstenCIa'.. gravl es e ao par o, ra -

II _ Que dita posse perten- 1�54. (a) José Gallotti Pe:-
menta clínicos _e ,operações de ,senhoras, com hospitali- liam HOLDEN em:

cia ao pai e sogro, 'respec- xIAo". Em cita petjção':foi sação em apartamentos ,d� luxo e quartos, de la' e 2a

tivamente,' dos suplicantes, exarado o seguinte despa- classe.

Antonio. Hdergotti, gue já "ho: _,�A, designe-se data

vinha ocupando-a há mais para a' justificação, ciente

'de trinta (30) anos e, fale- G Dr. Promotor. Em, 25-1-

cido êste, -os suplicantes 54. (a) Glovis Ayres Ga

continuaram a ocupá-la 'co- ma - J�iz de Direito:'

Um armangem e Bar.

Ótima freguecia bôa cas� A Faculdade de Farmácia
.

e Odontologia abriu
Itajaí. i inscrições para o concurso de habilitação, em segunda
Tratar no mesmo. I chamada, no corrente ano, objetivando o preenchirilen-
Motl'VO- de d a com' to de uma vaga no Curso de Odontologia e de vinte e

oenç .

C d F
,.

Q'
.

fseiS 'vagas ne urso e armacla. ualsquer ln Ol'lila-

ções sôbre o assunto, poderão ser obtidas pelos interes
sados na Secretaria da citada Faculdade, à rua Esteves
Júnior, n. 1. As inscrições encerram-se no próXimo dia
treze" do corrente, devendo as provas ser iniciadas a pal'
tir do próximo dia 'quinze.

-"""-.-__-7-_!2.,..,,,..,.....
6

E C I T A L Clube 11 de Agosto!
..

-
.

CONSELHO PELIBÉRATIVO

Convocação

I2ITZ

As 8 hs.

No programa:
Nl ticiás da Eemana. NdC

Preços: 3,50 - 2,00 _ 1,00
Imp. até 14 anos.

MODERNA APARELHAGEM DE RAIO� X, mar
ca Phi1lips, para exames radiológicos em geral (coração,'
pulmões, estamago, ,intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HIS'I;'ERQ-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-P.ELVI- '

METRIÃ (medidas radiológicas' exatas da bacia).
Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas:,

eletroc'oagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxige.nio, metabolismo basal, etc.

-BERÇÁRIO e ESTUFA para recel�mascidos prema
turos.

Feita a justificação foi exa
rado o seguinte despacho:
"Façam-se QS citações re

queridas na inicial, citan

d{l-se otitrossim' o Domínio

d�I...'t:hüão por seu repre

sentante em l\lorianópolis,
mediante p�ecatória. Tiju
c�s, 24-2-54. (a.) Clovis

.Ayres Gama". E para que

chegue âo conh�cimento de
todos e ninguem possa ale-

mo sua, nas mestnas condi

ções, insto é, pacífica, con

tinua e ininterruptamente,
em ato contínuo. á morte do
referido Antonio Sdregotti,
- o qual ao. falecer (há
vinte anos) lhes hansferi

ra, virtualmente, a posse do
dito imóvel para que os su

plicantes o desfruta��e como

seu, aconselhando mesmo

ql,le os suplicantes o lanças-

Vende-se
no terreo do Salão Grêmio

21 na Rua Blumenau �

,

COMPLEtos SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangl!e, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
I:! provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dê�). Exame de material para o diagnóstico do câncer fe,

'ni�ino, pela citologia,' biópsia, e cólposcop:a .

urgencia.

preço: Cr$ 90.000,00.BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
=iIA POR Ç}ASES (Foregger),. I

O GABINETE DE RA:bs' X E O LABORÀTÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO 'PE-

HIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.
' BAR E SORVETERIA

AMERICANA

se, em seus nome, na Cole· gar ignorância, mandou ex

toria Esladual pará paga- pedipto presente edital que
menta do respectivo impo;; será, afixado na sede dêste

to, III _ Qu� há 01tO anos Juizo, no lugar do"costume
os suplicantes transferi" e, por cópia, publicada r{a
,1'álU sua" residência para forma, da lei� Dado e passa

Brusque e Blumel'au, res- do nesta cidade de Tijucas,
pectivame:nte, mas deixa- aos vinte e cinco dias do

ram no referido imlvel usu- m�s de fevereiro do imo de

capiando, arrendatários que mil nevecentos e cinquenta

sempre respeitaram a posse e quatro. Eu, (a) Gercy
, dos suplicantes at� a; pr�- Anjos, Escrivão, () dalito

sente data, pagando-lhes a grafei, conferí e subscrevi.

competente rendá. IV _ (a) Clovis Ayres Gama'_

Que, em vista do exposto, Juiz de Direito. Está c�:m

os sup1icantes que:;"em le- {arme o original afixado na

gitimar a sua posse 'nos te!'- sede dêste Juizo, no lugar
mos do art. 5�0 do Código llc. costume, sobre o qual

.

Civil. E para o dib fim re- me reporto e dou fé. Dat�
querem a designação

.

do

I s,upra. ?
Escrivão. Gercy·

dia, lugar e hora para a ]US- aos AUlaS. ',_

t Missa de 6- mês,
Tom'W,ildi Junior

Synowa Wildi e filhas, Tom Wildi e senhora, José

Hasil e família, Georges Wildi e família, Fra!1cisco Mou

ra e senh.ora, convidam seus parentes e amigos, para as

sistirem à Missa que mandam celebrar na Catedral Mf

tropolitana, no dia 18 às 6,30 horas, pela �]hla de ·seu

querido TOM.
.

'

,

,

Antecipam agradecimentos.

Vende-se o Bar e Sorve

teri� Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
E:difício -Machado. Tratar
"o local com o sr. Umberto

'!fachada, o qual explicará
c Motivo da venda.

Venda-se
: VENDE-SE

Um' lote situado na Vil� de Fátima, distrito do Es

tre-itQ, próximo à rua Pedro Demoro, contendo 426.25

,j12, com. 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.
,

Tratar com ,W. SANTOS.
Distrito do Estreito _ Rua 24 de Maio _ 1261.

:Suás casas d� madt:'Íra I
'1) fim. da rua L:llJl'H Ca
m�r,ha Meira .

rL atar na Cfi'3� "A

PJTAL".

CA-

I'ransporles a. Catarineose
,

ASS�MBLÉrA GERAL O�DINÁRIA _

São �onvidados os senhores acionistas desta socie
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na

séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de

F'lnrianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
para deliberarem 'sôbr� a seguinte

ORDÉM DO DIA

Lira Tenis Clube
FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

'-

Grande Show da "MAIOR" da Rádio Nacional pela
primeira vez nesta Capital, diretamente para 'O "Clube
da Colina".

. Apresentação da Orquestra do Lira com LaVO re-

pertório de músicas do momento.
Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller".
Cr$ 150,00, - Ingressos avulsos Cr$ 25,00,
NOTA: Exclusivamente para Associados.

EMPREGADAS

Preciza-se de uma cozinheira e de uma moça
para cuidar de criarlça.

Paga-se muito bem.
Trat�r à Rua Tiradentes, 7 (Sobrado),

-"",-------'---

VENDE�,SE'
Por motivo de forca maior vende-se' o Bar e Con

feitaria "SCHMIDT", ;ituado à niTIl- Ger�nimo Coelho
nr. 18, nesta Capital.

'

Trarta no mesmo local à qualquer hora do dia.
_______ 7 • ...,,__

SENGU!>1]í)A CHAMADA DO CONCURSO DE

HABILITAÇÃO

Aviso'
A quem possa intere�sar avisamos que o Edital

de Co.ncorrência Pública aestinada à construção de
,

um Restaurante Popular do 'Serviço de Alimentação
da Previdência Social - SAPS _", se acha publica
do no "Diário Oficial do Estado" de 12 do corrente.

Qualquer in{orm<.ção com o Snr. Athanagildo Sch
mitt, Deleg�{do Regional do SAPS, residente no Ho
tel' Cacique ou à rua F'i;' jipe SchrrÍidt, n. 41. .

------- -�---_.

PROCURA-SE

ARRUMADEIR4
para pequena família. Ordenado Cr$ 300,00.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DMNO
1 CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

. �.

I

E' uma venda excepcional para comemorar o seu 30° ANIVERSARIO!
I
.'
.

\

Em Abril será realizada a mais gigantesca
venda especial de tôdas as mercadorias do seu

grandioso estoque.. inclusive ., das grandes. no
vidades deínverno já encomendadas, par pre..

-

ços aproximados do custo nas fábricas. "

, -

,..:.

-r.

:
, I
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das mesas serão nomeado� t�nham sido omi�idos _ na, �ado �E�?�ejO ,ã aque os eh:�! ,lJ:vita;-se-á, assim, Ia, cé
mediante listas apresenta-,: lista serão os umcos que Ies políticos que sabem nao lebre traude conhecido por
das pelos partidos, não po- puderão' votar em separado, conseguir boa contação em "corrente", mediante a qualI '

dendo ser escolhidos para Seus votos, porem não se- determinada urna" provi- os eleitores são controla-
funcionar na mesma mesa' rão recolhidos à urna e sim

;

denciarem, para qu..
:

nela, dos: O indivíduo dá uma

pessoas pertencentes a uma! em um envelope especial,
I

§eja recolhido número su- -sobre .. carta em branco ao

só agremiação política. E I que acompanhará os do-' perior de sobrecarta ses vo- ekI0r que a coloca na ur

aduziu: I "Uma das mais cumentos da eleição. I tantss. Assim conseguem � na e traz de volta, rubríca
importantes inovações é a ' Nas cidades pu nos bair- anulação da urna. da pela mesa. O "chefe po

.ela: iva ao voto' em separa- ros ond� funcionarem três (I código de urgencis não Iítíco" da essa sobrecarta

do, urna das maiores fontes ou mais secções eleitorais 'dará lugar à' manobra A rubricada com as cédulas
de fraude. A lei estabelece- poderá h;iu.iz constituir ur- nova lei estabelece. que '�ue deseja ao eleitor, .que
rá que só poderão votar em na espe'ciál para ii 'coleta de uma vez contado o nume- 'a Q,olocará na urna e trará

cada secção eleitoral os tais vôtos� O código, atual 1'0 exato dé sobrecartas. as de volta a que-lhe foi en

eleitores pe.rtencentes à prevê"�, �nuíação ','da urna que a excederem: serão ir{u�,' '�reglle:pela mesa e assim

secção. Os membros da que não ,cp:ntjvét número tilizadas sem' prejuízo das por diante. O eleitor já re

mesa, os fiscais dos partidos igual dê, sobreeartas- e "de de�m is. Desaparecerá assim cebe as sobrecartas fecha,

',� os eleitores cujos nomes \ otantes. Esse detalhe, tem a poss.bílídade de anulação das.'O' _senador Dario Car-
--------- culposa ou premeditada. doso citou outra inovações,

, ,

�.,rla;ó�ii;,TtiiJ' 1;� �rço d. 1954 c Bolsa. de '\Ialores
Reação da' JIStíeil 'Eleiteral I de�:�� ::od's:;,::::::;r;=�.· ::O���:gO;:.40·,

Contra a Fraude·, . 1�;u��t�:::,Cx�::o:�: D�s. DenriQue
.

o inquérito contra o juiz eleitoral.! '---.'- � - da S. ·Pontes
de Tur,,,. em Santa Valarlna ITIM ....

RIO, J5 (V. A.) - In

formando àquele jornal em
que pé se encon�ra o Co

digo Eleitoral de emergen
cia que está sendo elabora
do por uma comissão pes
sedista e de acordo com

sugestões do Tribunal Su

perior Eleitoral, o senador
Dario Cardoso, que é o re

lator dessa importante ma

teria, declarou: Estou' real
mente elaborando o, ante.

projeto do=Codigo Eleitoral
de Emergencia que se des
tina a preencher as lacunas
existentes no atual Codígo
Eleitoral. Esse projeto, que
tudo fará para evitar as

fraudes nos pelitos, resul
tou de um oficio do minis

tro Edgard Costa, presiden
te.do Trlbunal-Superlor E.:
leitoral, em resposta a um

'outro que lhe dirigi na

qualidade 'de presidente da
comissão de justiça do Se.

'nado, solicitando-lhe suges-
tões para ó projeto do Co.

digo Eleitoral então, eDl

discussão na Câmara Alta.
Comunicou o ministro ha-

,
'

ver o Tribunal Superior E.
leítoral; por unânimidade,
considerado inoportuna no

momento a reforma ido a.

"tual Codigo. ,'e ter optado
por um codigo de enem
gencia, quê pudesse ser

aplicado 'já no pleito de I(,utubn_> proximo. O minis.

-tro- Edgar Costa me enviou,
para tant?, .vínte e quatro
sugestões. Essas sugestões,
(,U as, submeti ao Conselho

<Naclonal do, PSD, que me

encarregou de dar corpo ao

ante-projeto do qua� cóns

':ariam tambem ideias a

;::.resentadas por, correligio.
hÚl'iOS pessediStas. E' o que

f'StOU, fazendo, esperándo
lr)go nos começos da sessão
0r(1inaria do Senado apre
s21iÍar o meu trabalho".
_1\s principais inovaçõeS!

do Codigo de Emergencia
f'Jn'm assim assinaladas pe.
I,) senador Dario Cardoso:
- "São muitas. Vou citar

de memoria algumas delas.
Por exemplo, um dos ,arti.
g:s proibe 'a assindtur� do�
1 ij nlos, pelos ju,izes, antes

\

dn assil}aturá, dos eleitores,
Evitdr-se-á assim que" Íl�
dlviJuos inescrupulosos,' de
r�ossé ·de titulos já assina,

dos ipe.lo juiz, "criem" elei·
tores.

'O proJeto dispõe, aliás;
que 0S titulos devem, ser

fntl'egues pelo proprio juiz
ou pelo juiz. preparador
ll'cssoalmente ao eleitor res

pectivo. Outra inovação:
não- haverá expedição de

segunda via do título a não
J -

•

,:,:el' mediante prova de. inu·
lil;;>ação ou de perda da

_lJl'iméira via. E a segunda
"ia não poderá ser expedi
da nos sessenta dias anteri

ores à data fixada para a

. ;:-l.eiçã.o".

SE'rú proibida a transfe
rência de eleitores de uma

,fiara outra região antes de
(�ecorridos dois anos de

inscrição. , E, em qualquer�
hipotese, a transferência
r.ão poderá s�r feita a nãó
,,€:1' dentro do' prazo de no.

VQnt:l dias antes do dia do

pleito. Evit,ar-se-á assim o

chamado "eleitor volante",
fonte de fraudes.

Disse' o senador Dario
C<'l'([(lSO que a nova lei

àispol'á que os presidentes

> Das sobrecartas de lesto, inclusive algumas destina
além- de rubric�da6' pelá I las a apressar os processos
-rnesa receptora, serão nu- :le� votação e de apuração
-:neradas numa se�ie de urr; do/pleito.
a nove.

aos Inter
"Santa 8�

No recurso 64. ref�rente às eleições em Turvo.
Santa Catarina, em que se provam irregularidades
cometidas pelo Juiz Eleitoral, o Ministro Afrânio
Gosta p1'Qferiu o seguinte voto:

Voto reliminan- -:- o sr, Ministro ,AfrâniQ>Costa,
- Sr. Presidetüé.; como já acentuaram,,08, eminen
tes J501egas, o càsoj realm,'e'llÚ; ;nit'(J :;aprése.ntà um'

aspecto 'que posslt sér defrontado'�co'llt a juriSpru
dêlteia dêste Tribunal: Não, é possível - e isso já
tem sido muito debatido - que a forma prevaleça
sôbre 'o fundo. Os Tribunais têm de decidir o mé
'rito das questões oferecidas ao seu julgamento, por
que isso é que interessa à ordem pública. Excepcio
nalmente, quando'o desconchavo da forma é por tal
amodo gTitante com o texto processual, deve o reCUT",_

,

so ser liminarmente repelido. Não é o cas9, porém.
O Tribmutl de Santa Catarina, em âcordão que
1'eputo lapidar, decidiú que se trãta de caso sui ge,..
neris; que não podia deixar de merecer a sua cen

Bum; de sorte que, partindo do princípio de, que as:
decisões sôbl'e eleição mtmicipal ,podem' ser objeto
de recurso pam o Tribunal, êle enveredou, por êsse
.preceito legal, e, a meu ver o fez, muito acertada..

Tnente, Não há nenhuma infração, à ,l,ei ou. a qual
quer dispositivo constitucional. lssó f�cou bem evi
denciado nos votos, dos eminentes Colegas. '

Muito embora nào' haja de ser decidid.o �:' m�
rito, envolve esta qu�stão de, tal relevttncia que não
posso calar certas pondemções em p1'Ol do zêlo qu�
nos deve mel'ecer o prestigio da Justiça Eleito.ml.
Não é possível qt'Le os TTibunais deixem' impunes,
ou, pelos menos, façam vista grossa sôbre ,os des-

',_ mandos
'

gmvissimos 'e ii'regularidades da conduta
profissiónal dos magistrados. A magistratitra foi' en
tregue a incíÍ'rnbência altissirr!-a de ref01'ma1' os noS
sos costtÍmes políticos, tornando os resultados apu
rados nas urnas dignos dos 1'espeitos de tod{)s os ci
dadãos. E' indispensável t�sar da maió; severidad�
ao apttTar êsses desmandos, porque, S1·,. Presidente"
evidentemente nessa apreciação severa da conduta
dos magistrados repousa o prestigio da Justiça .Elei-,
toml e"a confiançà que o jui.z deve merecer dos ju"::
risdicionados;

O que se vê, neste processo, é 'uma situação da
maior gravidade, com relação, aos créditos da J.usti
CCt Eleitoral. NiLO veio como, ve1'daUei1'as 'as acitsa-'
ções feitas a esse, Juiz, poss,q, êle .pel·rn.an,ecú em tal
função eleitoral. 8aras vê,zes, S1·. Presidente, se me
tem deparado aCt;:Saç�o tão séria. De qualquer for..;
ma, as 1'esponsaoilidades devem ser apuradas, com
tôda a urgência, porque''t,I,ão pode pairar sôo1'é a

Justiça Eleito�al 'lima acusação de ·tal gravidade,
,que traz a perplexidade e a de;crê'llça a êsse eleito-
rado.

'

Espe1'0 que o Tribunal de Santa Catarina há' de
conduzh' a investigação' na cÍ1'cunstância, de sorte a

que cf confiança nos juú:es eleitorai� não seja som

breada sequer por qualquer .,dúvida. A deliberação
já inse1·ta no julga'do recorrido faz supor, áliás,' o 1'e

sultado por mim esperado.
São as' consid'erações que me�perinito fazer em-

bora liminarmente não conheça do recurso. '

'

(Do Jorp,al do Comércio, de 13-3-54).

MAQUILAqE

,Grupo de Auxílio
nados da Colônia

- Tereza"

,

I

\ o sr. Paulo Fontes está

.transformando a fisionomia
I "

'da .cídade. ,Quando pelo
�arnaval, toda gente viu o

bom-gôsto do sr, Prefeito.
: 1 A!luela ol'na�,entação da
I Fraca 15' estava de arder,

I A h�memigern da P.refeitu
• Ta aos foliões (banguelos)

"
estava um primor! O pórtl-

. C0 triunf�l' na Arcipreste 1
' .

t
,,' ,

,
.

/
"

. Por mohvo, on em, . da
Pmva (atravancando dlS- ,

'

'. ,

! ' A" passagem' do seu amversa-
I eretamente o tJ;anstto) era'I'" ,i
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Por sugestão, feliz e' oportuna, do Jornalísta Nelson
Maia -Machado, foi fundado, na Imprensa OfÍcial do Esta
do; o-Grupo de Auxílio aos Internados da Colônia "San-
ta Teresa".

-

T�dos os funcionários e operários \ daquele departa
mento de administração estadual, resolveram contribuir,
mensalmente, com importâncias variáveis, de Cr$ Loo à

Cr$_50,00, cada um, de acôrdo com .os vencimentos e sa

lários, dando assim uma grande demonstração de soli-' I

dariedade humana." \

Esperamos que os demais departamentos de admi
nistração estadual, federal, e municipal, imitam o nobre ,

gesto do pessoal da Imprensa Oficial.
,

Dissemos, feliz e oportuna, a sugestão apresentada
e aprovad., e qualificamos o nobre gesto, na quadra que
vivemos, como altruista!

Altruistas os que, na virtude -da solidariedade hu,
mana, lembra�am-se dos 431 internos da Colônia, adul
tos e crianças de ambos os sexos, que alí estão entregues
à verdadeiros sacerdotes, médicos, enfermeiros e funcío
nários, que não regateiam esforcos e até mesmo sacri
fícios em beneficio dos internos,"

Bem hajam os que assim procedem e hosanas sejam
cantadas aos mentores de: tão feliz iniciativa, para os
quais estarão voltadas as bençâos de Deus Onipotente!

O ESTADO se congratula com o Grupo de Auxílio
aos Internados da Colônia "Santa Teresa", apresentando
votos de pronto restabelecimento aos internos, entregues
que estão a dedicados, consagrados e renomados especia
listas, e agora gozando de uma subvencão voluntária de
.rorações . bem formados através o gesto filantrópico de
wantos mourejam na Imprensa Oficial-do Estado,
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VENCEU

O Prof. Radar venceu! Está de parabens! Mal
êle entrava em férias, os adversários da linha' justa
começaram

\ de espalhar' pela .",cidade que o Profes
sor não voltava mais e que isso de férias era des
culpa para dqirar a pílula do bilhete azul. Os dias
se passaram e a euaporaçiio do Radar eram favas
contadas para o Volnei, Senador et caterva. .. Eis
senão quando, o Proiessor ressurrexit! A curriola
do contra, ficou fula, com o Governador, que pres-

..

tigiou o Radar. E o boicote começou, como se vê
das últimas edições do. jornal: falta de revisão"
linhas trocadas, pastéis às bandejas, coisas ,e loisas
ilegíveis, sem cabeça nem pé ...

E o cômico de tudo isso é que eles, que tem
correntes até dentro do próprio jornaleco, vivem a

falar em alas do P.S.D.

PERDEU-SE

VAI,BEM, OBRIGADO
-,Caçador 15 ..:__ (Obséquio de radio-amador) �
rDepois de vários dias de trabalhos nos atoleiros das '

estradas bornháuseanas, encontra-se nesta cidade o

deputado Estivalet-Pires; ilustre líder do P.S.D.,
na Assembléia Legislativa. S. S. tem sido muito

cumprimentado e homenageado. Juntamente-com
,o deputado Siquei'ra Belo, S. S. se ocupa, no mo-

mento, da reorganização de vários diretórios pesse
distas do Oeste.

•

MANIA DE MENTIR,

Escreveu o Diário que o deputado Antônio de
Almeida ainda não regressou de Capinzal. E'
mentira! O deputado Antonio Almeida já regressou
de Capinzal.

-

PAI, PERDOA1-LHES .. -;

ria (pensa ss.) possúe rua�

<tape�adas! Emquanto ('a-, Perdeu-se um esqueiro
..aIos, bodes, vacas e ou���os marca CIBA, dorado com

bichos não querem outra as seguintes iniciais grava
"ida. Destruindo a carinh.'j· da. Domingos Fernandes,
sa obra do sr. Paulo Fontes. cfAquino.
de tornar Florianópolis uma Gratifica-s-e a pessôa que
['](�ade vêrde e atapetada... a encontrar-sendo, entregue

BUM' i-edação.

: Anunciamos, daqui, que a 12a Residêncfa de
Estradas de Rodagem, em Caçador, foi localizada
num banhado. Os genios do oficioso contestam, afir
mando que dissemos que a cidade de Concórdia es

tá em cÍTna de um banhado!!! E que:rem que em

Caçador não existam banhados porque ,a cidade
está a 889 metros de altura!!! São Joaquim está' em
zona mais alta e ·banhados por' lá são bem afre-
qtientados. _

"

O melhor, do Diário, foi anunciar que o Gover
Ifador inaugw'ou o local da futura residência. S.
Exa., possivelmente já cansado de inaugurar_pedms
fundamentais., déu agora para inatígurar locais!!!

'J

ASNEIR�
Este jornal não investiu contra a zelosa Profes

sora Irma Kroef, inspirada fundadora da Escola
Profissional Ferminina de Caçador, recentem�nte
inaugurada como realização do sr. Irineu Bornhau
sen, Só anunciamos na solenidade inaugural da Es
cola a presença de ex-alunas, já diplomadas. Acredi
tamos -que a exigência de re-inaugurar essa Escola
partisse do govêrno e fôsse imposta à ilustre pro
fessora que, ainda recentemente, esteve nesta Capi
tal, procurando receber seus vencimentos- atrasa
dos ...

,VÃO MELHORAR

.

Na estrada de Bom. Retiro, nestes últimos dias,
cerca de 250 trabalhadores foram empregados, pa
ra que S. Exa. pudesse ir a São Joaquim.

'Donde se conclui que aquele meu projeto, obri
gando o Governador a só andar de automóvel, é o

meio mais eficaz de as nossas estradas melhora
rem ...

-'

De ordem do Sr. Presidente da S. ·C. GRANADEI
ROS DA ILHA, convoco os senhores associados dà re

ferida Sociedade, bem como os membros da Comissão de
Trabalho, para a sessão de Assembléia Geral, a realizra
se no próximo dia �1, às"9 horas, na Caverna, dos Grana
deiros, à Avenida Mauro Ramos, tendo por finalidade a

eleição da nova Diretoria, que regerá os destinos da So
ciedade no período 1954-1955.

Florianópolis, 15 de março 'de 19'54. ,

'

Manoel B. Fé'ij6 ...,:_ 1° Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


