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RevoluçãO Social em S. Paulo
a demora do novo

nimo.

Encareceu

a maior urgência no exame

da matéria a fim de evil�r

a sclosão de uma revolução

ccnça, aos sacerdotes para

se candidatarem a cargos

'políticos. Ainda não tomei

c.mhecimento das conclu

sões do primeiro sínodo da

deCompromisso
hODra sôbre
H8Jd d_8 Ia
Tqrre· ,. �.

)ccificação.

(. momento oportuno.
Até' agora, nenhum dos

jotnais de Lima comentou

'J acôl'do a que chegaram
em Bogotá os plenipoten-

Partido

com o da sucessão estadual,
ma�lfestou que a atitude
do povo será de oposição

dual, "sejam quais forem a,'

medidas tomadas pelas au-

toridades, pois é impressio
nante o clima de desassossê

go e revolta da população.

NAÇÕES UNIDAS, ze

(U. P.) - O sr. Dag Ham

marskjold, secretário gera]
da ONU, em sua entrevista
à imprensa, anunciou que
fizera uma "démarche" jun
co aos gsvernos do Brasil,
do .México e da Argentina
para saber dar -asílo a 58

ex-prisioneiros da guerra

Temperaturas - Extre-
mas de ontem:

28,8. Mínima 22,4.
Máxima

t:iflrios colombianos e pe-
, uanos.

O público recebeu com

uJma a notícia da solução
do problema, que vinha se

arrastando havia 5 anos".

Na séde do Partido, à rua Arcipreste
Paiva,' n .. 5 (sobrado), os correligionários

....

encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas, pessoa encarregada do alistamen-

+ '. �" tFlorés' dá'IOm5is anti,oDit-i
,rio d. .s, C.t",i ...

I'
Ano X,L'

N. 11.857
jo(><lIIIH)

Crtl...

A

Em entrevista concedida à imprensa o sr.

Hildebrando de Araujo Goes, diretor do, Depar
mento de Portos, Rio e Canais, quando da sua

visita ao nosso Estado, em fevereiro último, des
tacou o plano de obras no pôrto de São, Fran
cisco do Sul.

, Dessa entrevista, concedida em Palácio, no
dia 16 de fevereiro, é o tópico seguinte, publi
cado no Diário da Manhã, do' dia húediato:

"Antes de entrar em detalhes sô
bre o pôrto de São Francisco, ,disse
ser necessário lembrar 'um . gesto ad
mirável dó deputado Wanderley Junior,
que, levado pelo seu amor ao prôgres
so de Santa Catarin a, levantara do lei- .'
to onde jazia bastante enfermo, pára
defender na I Câmara Federal, a inclu
são de uma verba de 20 milhões no or

çamento da República, á favor do re

ferido pôrto, De tal forma defendeu a

emenda, 'que a mesma foi vitoriosa e a

verba' consignada".
Essa declaração foi feita na' presença do

,de)mt.ado Wanderley Junior, conforme se vê de
fotografia que Ilustrou a entrevista.

Acontece, entretanto, que a declaração I
do

sr, Hildebrando de Araujo Goes não expressa
a verdade.

Em carta ao nosso diretor - e também' a

outros jornais - o ilustre, senador Francisco
GaJlotti explica a história dessa verba de 21)
milhões para o pôrto de São Francisco. Pele}
orçamento aprovado pela Câmara essa dotação
era de apenas 10 milhões. No Senado, I) sena

dor Gallotti apresentou emenda 'aumentando-a
para ,30 �iJhões. Achando-se ausente, no. dia, o

senador Ivo de Aquino, a emenda forassinada
apenas. pelos senadores Francisco GalJotti e

Gomes de Oliveira. O relator do orçamento, se

nador Alvaro Adolfo (P.S.D.)., do Pará) enten
deu de cortar a emenda, concordando, afinal,
diante da insistência do representante catarí
nense, auxiliado pelo Presidente da Comissão
de Finanças, senador Ivo d'Aquino, em acolher
mais 10 milhões, o que foi aprovado. Daí o orça:
menta vigente contar com a verba de 20 mi-
lhões.

'

'Com este esclarecimento o que é de César
fica sendo de Cesar,

Cunha' dê' revllver
-em' �punho, na Câmara,

�aranaguá.
o cadáver de urna crian

ça de três anos de idade,
RIO, 26 (V. A.) - Estê- I'O! encontrado em estado

RIO, 26 tV. A.) - Um

deba'te travado pelos depu
t'ados Flores da Cunha e

Bilac Pinto, à margem de

um discurso do sr. Maurí
cio Joppert, sôbre a agres

sãç sofrida, no dia anterior,
pelo jornalista Carlos La

cerda, quase levou aqueles
dois representantes udenis

tas, às vias de fato.

Só a intervenção de vá-

No SeDado o ai
mif20te Camargt

rios parlamentares presen
tes, inclusive do próprio sr.

Nerêu Ramos, presidente da
Câmara, evitou que o inci
dente tivesse maiores con-

sequências,
A certa altura, o repre

sentante gaúcho disse ao sr.

Bilac Pinto que "se o cha
masse de mentiroso ou la

drão, lhe daria um tiro na

cara".
O sr. Flores da

chegou a sacar seu

Cunha
revol-

DIRETOR tRubens d.
IArruda,Ramos

,IEIENTE IDCilninlos F.
d. Aquino� •

����!!������!!-_;:::::::- -_:_:.__ _"_''-----------�. -_.._-
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Verba Para o PJirf'o
de São Francisco

Revoltados com

salário mínimo os eperérles
'

".
RIO 26 (V,A.) - O vice- social em São Paulo. mau - o trabalhador pau-

. .]' t d S'ão Paulo sr UMA ADVERTENCIA lista não pode mais enfren-
presicen e e , .

.

'

P fírí d Paz veio há, Fez o sr. Porfirio da Paz tal' o custo de vida com os
ar lrlO a , ,

,

dias, ao Rio, para dizer ao longa exposição do momen-
'

salários atúais.

Ministro da Fazenda que os to paulista ao Ministro da CONTRA O GOV1l:RNO
d di d Relacionando o problemaoperários paulistas 'estão re- Fazen a, izen o apenas

voltados com a demora nos transmitir impressões colhi

estudos do novo salário mí- das por seu Govêrno duran
I te o comício pró salário mí

do sr. Aranha 'nimo realizado na capital aos govêrnos central e esta

por centenas de
. jnilhares de

trabalhadores.
- Na realidade - afir-

Os 'sacerdotes católtcos
e a politica tsilo DO BrasU

RIO,26 (V.A.) lns-! arquidiocese.r No momento, ã px..prisi�Del-tado p e I a reportagem, estou me preparando para

d CA d celebrar. Por sua vez, o Pa- ros d li goarramons. Arru a amara, e-
U li

putado federal e presidente áre Ponciano Santos da

. do Partido Democrata Cris- bancada do Partido de Re- C() f eaoa
tão, declarou, sobre a deli- presentação Popular na Câ

beração do Concílio Plená- mara, respondeu afirmando

rio Brasileiro de negar li- que a deliberação vem ferir

apenas àqueles que exer

cem diretamente o sacer

dócio.
O texto do compromisso

assumido pelos' bispos no

Concilio é, entretanto, ex

plicito, não permitindo es-

,convence de que o maior

,'l:rv-iço que poderia prestar

a(), País seria, renunciar ao

'seu cargo,-Í'�;t�, apliéar-lhe
o "ímpea.:chil.�e�t",- pro
clamou, da tribuna da Câ
mara, o deputado Aliomar

ver.

O incidente causou o

caiar mal.estar, especial
mente entre os udenistas
que, em palestra com os

jornalistas, não se cansa

ram de lamentá-lo, obtem
perando que fôra apenas o

tom de -voz do deputado
Bilac . Pinto que inflamara
o seu correligionário
cho.

gaú-

Que'ri2m linchar
o monstro
CURITIBA, 26 (V, A.)

_. Repelente crime foi des
coberto nos últimos dias
da semana passada na

zinha cidade litorânea
vi

de

Oe'oe'Fa,l,Edga rd
Bóxbanm'
Procedente do Rio de Ja-

, .

nf;I!'O, deverá chegar, ho.jé,
à c'!ta Oapital,.o Exmo. Sr.

General·Buxbaum,
Sua EXcia., que é membr.o

_�a Pr�dência da' Comissão
NDcional ,Preparatória da

':'Jl1venção pela Emancipa-
0:10 Nacional, 'participarú
de::: trabal�os'da Convenção
Estadual preparatór,ia à

cf.J,::la Convenção, ora reU�

ve no Senado o almirante adiantado
Silvio de Camrago, coman
dante do Corpo de Fuzilei
ros Navais; que foi agrade
cer ao sr. Atilio Vivaqua as

referência que fêz, em dís-

da Coréia, chineses e corea-

Fseola de Medi- nos, atualmente na India, e

que pediram para emigrar
-ei.DD, em' Mio'as l�lÍ'a os citados países, A· I·

fI'tII

RIO,26 (V.' A.)' � O tr Tf�D·r} ". <P", IC,8,,[a.-,o'LIMA, 26 (U. P.)
.

. '! "presíderrte -da República ,

t .

Info�'ltnante de elevada po- . . '" "

h 1'-:11 orvar ?,ªssinou o decreto conced�n- Previsão do tempo até às O mpea-c meu' rl OU"sicâo, chegado ao Ministé-

_'
-

,

_,
:

_

. '.
. do autorização para o fun- 14 horas do dia 27.

.'
rio do Exterior do Perú,

cionamep.to da Faculdade Tempo - Bom, passando RIO,26 (V.A.) __; Já que'declarou, que a reserva que
Ofl'cl'al's de Medicina do Triangulo a instável com chuvas e tro- o sr, Getúlio Vargas não seguardam os meios

Mineiro, com sede em Ube- voadas�
com respeito à natureza do

, I'8ba, Minas Geré:!is, e do Temperatura - Estável.acôrdo entre Colombia e

, Ab d V't _urso Odontologico da Fa- Ventos - Vlriáve4s, ron-,Peru so re o caso e 1 ar .

I H d 1 T
- �uldade de Odontologia de dando para Sul e' çom ra-Rau aya e a arre se ,

'" • I Lins mantida pela Associa- jadas frescas. ' �deve a um compromISSO _ . .

h "

-

d"
':20 da IgreJa Metodlsta do

de anra .. entre os OIS paI-
•

-

\ Brasil com sede naquelef.:::S âe manterem em segre-
(10 a formula da solução até munidpio paulista.

Dfmc C,,�ático
PÔS to de llls tamento Eleitoral

curso, àquela briosa corpo- Feitas as diligências, des
ração da Marinha, por oc_a-

, cobriu-se que se tratava da
, siã.�, �a passa?:m de, .maís

'

menor Dulce Maria, qúe se

�lt��11�.l?r��riõ' ��, f��'fun- en�ontray,a desaparecida do
I. dação. .; ,�f -::,' ,', :,' f .... '''seu l�r, havia alguns dias,---�------------------,:..---_....,'-"."..,_.,-• .,..,;,..--".--"r-'",.--'-'-,-,'""---'" tendo os pais da ü�feliz cri-

�. ".':��.J .� :,;. . f �I •
J .. ' "

',: ",,�. '�": , ...._ .. ,�anç�;re�_istrado o -seu desa-
''':t.J;<�", '"".:,." ��",-�/ ,J-�'",��"

�

.ráre�iinento.

:flores 'da- ;Cunha exibirá
-

," - ,-

,1,9fo,-cópia ,.de discurso
..... -

" .-.:'"' ,

RIO, 26 (V,AJ ..:._ A fim "em virtude de aviso rece- povo enfurecido, querer a

:ic 8xibir à Câmara cópias hido, por telefone de São todo o custo que as auto

fotostátieas do aiscü�'sô pro- P2uio, .soubera que chega- 'r:dades e'ntreguem o crlml

feridQ pelo general Peron, rari'l, aquele Estado, proce- (10S0 para enf.orcá-Io em

deverá ���p�r \á t,tibuna o (.�entes de Montevidéu, as praça pública,
deputado Flor�-§-, d� Cunha. rrovas fotostáticas do es- Hoje, \a cair da tarde, par-
Nésse seI;ltido,' ,�ediu à ê'O,nc1aloso e agressivo dis-. tiu desta Capital, um con

,Mesa 'que o i�so'l'e�esse, pois (u
..

sc do - Presidente Pe- tingente da Fôrça Pública

,j.J ':

Secundàva, -ahás, a8' de�

clal'ações feitas 'a 'ú;n ''Ves

pertino carioca pelo sr, O
dilon Braga, ex-presidente
da União Democrática Na.
cional.

Poucas pessoas têm atingido, as c'Lmmâncias pol-íii-,
cas a que atingiu Nel'êu Ramos.

Govel'nador e, postel'i01'ment(? inter'l.·entor de seu

pequeno Estado natal, Santa Catarina, eleito senadol'
para a Constituinte de 1946, sua pel'son'alidade avultQu,
t01'11Undo�se o lí5ier da mai01'ia que elaborou a Constitui-
ção hoje vigente no país. ,

Nos anais do 'Congresso, podemos verificm' que sua

liderança não foi apenas política, pois Nerêu Ramos
também se destacou por sua aguda e pene-tmnte hiteli
gência, por sua CaíJacidade quase ilimitada de trabalho
e, sobretudo, por su.a' profunda cultura jttrídica, o que
constituiu uma agradável surprêsa pam todos, eis que
ninguém imaginava que a-l1uele homem simples, da pro
víncia, tivesse tido interqsse em estudar e acumulm'
os vastos conhecimentos de que era portador.

Elaborada a Constitulção, foi Nerêu Ramos eleito
'I.'ice-p'esidente da República e, no desempenho dêsse
alto ca1'go, se houve co'm, discreção, mas, ao mesmo tem
po, exe1'ceu com talento e habilidade a presidência do
Senado. E intel'essante é assinalar que, muito embo7't!.
de acôrdo com o l·egimento, não pudesse tomar part�
nos debates que 'se travavam naquela alta Casa do Con
gresso, Nerêu Ramos sempre encontrava uma maneira
hábil e insinuante de manifestar sua óPinião, influindo,

,. dessa forma, nos debates) ,com as1/.(( lti1'ga experiência
'e mngníficrf, cultura.

-- /,,�-

r,du.

os trabalhos parlamentares, quanto no cumprir a obri
gação que me impõe g. nossa lei interna de "zelm' pelo
prestígio e o decôro da Câmara, bem como pela digni
dade de seus membl'os, em todo o território nªcional,
assegurando a estes o respeito devido fi, suas pl'el'1'oga-
tivas".

'

Realmenté, ninguem como êsse catarinense ..;, zelou
tanto pelo prestígio' e o decôro da, Câmara' bem como

lJela dignidade de seus membros. '

,

Agora, que se agita a sucessão presidencial, não te
mos visto o nome de Nerêu Ramos invocado por qual
que1' das correntes polítiws para a ,Pl'esidência da' Re
pública, entretanto se quisermos realmente consolidar
o l'egime não precisaremos pl'ocw'ar, para tanto, a ener
gia bélica de qualquer militar, uma vez q'l1:e temos aí o

civil Nerêu Ramos, capaZ de levar a cabo o

mais .difícil ,das tarefas, com inteligência,. obstinação e

energia" qualidades inatas .de. sua ,personalidade marcan
te e não características inerentes a cargos; funções 'ou
postos que por acaso exerça.

'E, .diga-sé para concluir, que Nerêu Ramos apesa'f
ile ter exercido os. mais altos postos da República, per
mane,ce o m,esmo cidadão simples e pobre de sempre.
Pm'a .D momento de corrupção,. que atravess ,1nos não
pode havel' m,aiOl' credencial.

.

,

HUBO

Assim Pensamos... ·

Na uamara: reele.j�ã� de' Nerêu
\ '

Foi nessa ocaslão, que o nome 'do atual presidente
da Câmara dos Deputados se projetou com maior inten
sidade, sendo cogitado para a presidência da Repúbli
c�, entretanto, ainda hoje se ignora p01'que o Mm'echal,
Dutra se opôs obstinadamente' à candidatura do seu su

bstituto legal imediato, pl'ivando, assim, a nação de um
ótimo dirigente, que talvez já pudesse ter consolidado
o regime democrático até ago1'a vivendo vida precária,
sob o ,Govêrno de Vargas; ,

Eleito deputado para li 'últimtt legislatura, foi con
duzido por quatl'o vezes sucessivas à-presidência da Câ
mal'a, sendo que, ontem, pela última vez. Agradecendo
ao plenário essa sua del'radeira eleição, teve Nerêu Ra
mos, ocasião de proferir, -entre outros, as seguinte,s pa-
lavras:

'

"Di,iení-me, ent1:etanto, a consciência e agoq'a a ex

pressiva l'enovãção da vossa êonfiança, que não hei fnl
tado aos meus deveres, ta7Jto no dirigi1'ij desta cadeira,

'd''''' •

de putrefação
em' lugar er1i110, sendo cons

tatado pelos exames pere
ciaís.r que a inocente vítima
havia sido impiedosarnente
violentada e assassinada,

Felizmente, nas díligên
êia� quê efetuou, a Policia

('onseguiu p"i'enm a asque"
rosa individuo, que diz cha-
111ar-se Sebastião Jesuino.
Durante o interrogatório

o cnmmQso cinicamente
narrou a prática dos seus

atos escabrosos, que culmi
nou com o estrangulamen
to da pequena vítima.
o criminoso revoltou a

população da Paranaguá",
,I;;stando a Policia daquela
localidade, até o momento,
de prontidã'o em virtude do

elo Estado, com destino à

quela cidade, a fim de se

rénar os ânimos e recam

biar o monstruoso indivi
duo para aqui, onde irá

responder pelo s�u hediodo
érime.

.) I�I:3() DA CIDADE..·

UDENILDA - Chega, Go
'vernildo! Voêê ,c1e'{e'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E- D· I C O 5 ' '�, I AD V,O G A, DOS r, O E S TA D O Chefe do Servico de Ouvidos _ Nariz e Garganta
.

do Hospital de Florianópolis
O DRA WLADYSLAVA ' ADMINISTRAÇÃO. A clínica está montada, com os mais modernosMÁRIO DE LARl\10 I DR. ALFRED.. DR. JOSE. MEDEI- [Redaçãn a Oflelnas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especíalídade'CANTIÇÃÓ i' CHEREM' I' W. MUSSI ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

- MÉDICO - I e._ ADVOGADO - Tel. 3022 ..:_ Cx. Postal, 139 N'EBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
R O NACIONAL DE I

., Diretor: RUnENS A. '1
-

d N' G t )CLíNICA DE CRIANÇAS I CU S
DR ANTÔNIO. DIB Caixa Postal 150 - tajaí inf amaçoes o arrz e argan a

A B-U L TOS

I
DOENÇAS MENTAIS •

MUSSI
.

- Santa Catarina - RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoH lt I I Gerente: DOMINGOS F. DE I
'

M d (T t t d d dDoenças Internas E,x-�iretor, do ospi a

I para onisar e icamentos . ra amen o e ores e

COnAçÃO - FICADO - Colônia Sant Ana. -:- . .MÉDICOS - DR. MÁRIO LAU- AQUINO. Cabeça e Inflamacões da Garganta e Olhos. E"U muitos
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CnWRGIA�CLtNICA RINDO· Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
'I'ratnmento moderno da tais. GERAL·PARTOS i Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das .Faríngites ,

SIFILIS Impotência Sexual. Servico completo e espe-
.

e "a, Ltda. -

e inflamacões dos Ouvidos)
Con su l tór in - Rua Tira· Rua Tiradentes D. 9. ..:ializad� das DOENÇAS DE DR: CLÁUDIO. Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radíograãas da Cabeça)

lentes, 9. Consultas das 15 às 19I5ENHORAS; com modernos
BORGES -TIlOl an2d2a�9'24 R' de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e, e .: -ouz 10

, (OCULOS)I ADVOGADOS J'
dDas 9 Ai' 11 e das 13 às 16 FONF.: 3415. tratamento. . ane n-o.

. I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico e
horas Res.: Rua Santos Saraiva, '3ULPOSCOPIA - HISTE- I Fôro em geral, Re�ursos Repl'e�or Uda.. .

. lesões dos Olhos) \54 _. Estreito. Ir.o - SALPINGOCRAFIA perante o Su�remo Tl'lbunal Rua Fellre de Uhvelra, n. INFRA VERMELHOr�. ����'.:.._��:i':nópo�::" TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL F,d oca I e T"bunal F,d,ra, "' - 6' andar. C,"nde-P,ótica na Retirada de Corpo, Estranhos d,
. Radioterapiap ar ondas de Recursos. Tel.: 32-..98n - São Paulo Pu1mão e Esofago

.

DIt: ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN- curtas-Eletroceagulaçãn -!
. ESCRlTóH!OS ASSINATURAS Ccmsuitôrio: Vlscondo d, Ouro Preto 2 (Alto, da Casa

DHAUSEN Raios UlIra Yioleta e Infra
I

_

Florianõpolts � �difício Na Capital Belo HorizontePIRES
. CLíNICA MÉDWA DE I Vermelho, . !Sao forge, .rua Tr�Jano, 1� Ano

_. o-s 170,00- Residência _ Felipe Schrnidt, 113. Telefone 2.365- MEDICO
Consultório : Icua 'I'rajano,

- I anda. -:- 'ala L •.
"em"',, C'$ 9000 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeCom prática' no Hospital ADULTOS E'CRRIANÇJA� 11 1 10 andar � Edifício do I RIO de Janeiro - Edifício No Interior

.

das 2 horas <em diante no ConsultórioSão Francisco de Assis e na Consultório - ua oao··"
i Borba Gato, Avenida Antô-

_

'

c.iII! 20000'-

P' 10 TIM 769 Montepio. I •

I
Ano -,1'iI'

'1Santa Casa do Rio de tnto, - e. "

Forá río : Das 9 às 12 ho- mo Carlos 21)7 - sala .1...008. Seme�tre. C,l'$ 110,00. Consultas: Das 4 às 6 ho- .l�

I '.. Janeiro
ras -:-' ��. MUSS.I. DR. CLARNO G. .

..
!,n�r:clOs mediante con-,

•
CLUfrCA GERAL DE ra�esidência: Rua Esteves Das 1::> as 18 horas - Dra.

GALLETTI tIato.... - NaVIO MotorADUL.1fOS E CRIANÇAS -

\ lVfUfSI. Os orrgmais, mesmo nao _c,
. I;' .. Av Getúlio Júnior, 45. Te!. 2.812. I

'-..l 1onsih�opO: .

'I'Residência: Avenida Trom- - ADVúGADO - publicados, não serao cevei-
,_\'.argas, 2 ---:- BIGUAÇÚ. ,()LHOS -:- OUVIDOS _ powsky, 84� Rua Vitor MeirE:Hes, 60. vídox.

. _ _

-

llofllJ';o': Segundas-e Quin-
NARIZ E GARGANTA ! - ,

1 FONE: 2.468. A direção nao se. l'espo�.tas-fe irns, 'das' 8,�0 às 11 ,

I
DR. NEWTON . _ Florianópolis _ sabiliza pelos. copcelt?s emi-

horas,
D'ÁVILA ' tidos nos artigos assmados.

Hesidência: Rua Felipe. DR. JÚLIO DOIN 1Schmidt, 23 - 21? andar, I VIEIRA
. Doe�la�U���!�!:a� _I

-- ......

+: .."-'- r'armacías.

BJlL, ] -.-:- Tel.' 3,002. I proctologiaMe'dicEaletricidade 'Informações de Plantão-';:--.

z'o ESPECIALISTA EM DOEN-
.DR .. '''\VALMOR -

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor uteís 7 Domingo _ Farmácia
l\'IER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA I Meireles n. 28 - Tetefone:

.Esperança _ Rua Conso-
Dtplomado pela Faculdade Ex·Assistente na Policlínica 3307. I'

'

D 15 h I lheiro Mafra:
rNacional de Medicina da Geral do Rio de Janeiro" na Consu tas: as oras O leitor encontrarã, nes- -

(d )Univeraídade do Brasil Caixa de AJ(osentadoria e em diante. ta coluna" informaçõt'8 que 13 Sábado tar e

Ex-interno por concurso, da Pensões da Leopoldina Ral- Residênc ia : Rua Vidal necessita, �iàdameitte e d* Farmácia da Fé _ Rua Fe-IMaternídade-Eseola lway e no HOSpital São João 1amos - Telefone 3.422. imediato:
�.

I
Jipe Schmidt.

(Servi.ço do Prof. Octávio Batista.da Lagoa.
UEL

--

14 Domingo _ Farmácia I
Rodrigues Uma)

-

Curso no Departamento Na· DR. SAM JORNAIS Telefonf da Fé _ Rua Felipe Sch IEx-Interna do Serviço de cional de Saúde
., FONSEC� . I, -o Estado,. _. ',' . .. . •. 3.022

rnidt, '

r ...•
28/3

Cirurgia do Hospital l'oCa,osllslu2Ithao"rdaisà.riamente das CIRURGIÃO DEN:!ST� A; !lauta o. o o - ..•• o 20-65: I 20 Sábado (tarde) iI.I ... ,I. A. I? E. T. C. do Rio de "-;onsultório ..e Residência: Dlario da Tarde ;.. 3.57.
.

,
_.

Janeiro Baa, e.õas. feiras de 15 às Rua Fernando Machado, 5. Diário da ,ManhA ... 2.463 Farmacia Moderna _ Rua
Médicc do Hospital de às 18 horas. Clínica Geral _ Cirurgia A Verdade ....•.... Z.Olb João Pinto.

Caridade Atende no Hospital de Bucal Dentaduras - Pontes Imprensa Oficial... �:68il 21 Domingo _ Farmácia
DOENÇAS DE SIj:NHORAS Caridade, -de 8 às 10 horas: 'VIóveis e fixas. HOSPITAis"

Moderna _ Rua João Pm-
- P.\RTOS-OPERAÇOES Consultório : Rua Vitor Raio X e Infra-vermelho. Do! Cuidade:

.

,I'ons: Rua .João Pinto n. ]6s , Meireles, esquina com Sal- HORÁRlO': De segunda a (Provedor) 2.314 'I to. � Rua: Deodoro -,Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.::'12das 16,.00 às 18,00 dan ha Marinho, .exta-fé'ira das 10 às 12 ho- <rortariày ...• o . o. 2.036 27 Sábado (tarde)
.horas. ,. Residência: Travessa ras, e das 14, às 18 horas. N�r.êu �,...6i1 ... .. (:s.8�1 Farmácia Santo Antôaío _

:'"' .:;;_ _Pela manhã atende
'

Urussang� : 2 .
..,.j

Das 8,30 as 12 _horas aos MJlltar
'IJtj'

. o . . . . .• 3.h7 Rua João Pinto. .

diàl'iamente no 1I0s- Apt. 102. ·ãbados \

IS'O
SeUas iAo (Cá.a

28' D' F'
. VI-agem' (Q,m S.,eguril-n-ça-

.
� .

S 'd \ ,,'. 1"''' omlngo - armacmIlital de Caridade.
L' ., d� a� e� .. o . " ... "01 •

,

A . ,_

•

R 'dA c'a'
'

I DR. VIDA
. DR. DIB CHEREM Mat.erniditde. Doutor Santo Antomo _ Rua JoaoleSI en 1 •

, ,

SI"
,

'dRu", Gene,al BiU'ncoud ,CLíNICA DE. CRIANÇA ADVOG1lDO
.

Carlos C.....e. . .. U21 Pinto. e lapl ez
n. 101.

. .

I CONSULTóRIO - F,h- Causa, civei., come,ciai., C����S 00· ! O serviço notumo .'e," 80 NOS CONFORTAVEI8 IdICRO-ONlBUS DOT 1 f 2 692 'pe Schmldt, 38. criminais e trabalhistas.
_ C d B L'i - -.-

. efetuado pelas farmacJas

BAPIDO S'DL- BRA81LE
e e one: ..

I
'

4 orpo e omue rOI!! '>.0> o) -

IRO-------

-1-
.

•

CONSULTAS - Das Consultas populares' Serviço Luz <R.eclao
I I Moderna, S�nto Ant,ônio e {( _.

.

»
OR. ARMANDO \A- "G hom.

.
Rua Nun.. Machado, 17 maçO.. ) •.••••. ". 1.40'· Noturna, "tuad., as 'U"'. Florianópolio _ [Iaja! _ Jolnvru. _ CuritibaLÉRIO DE ASSIS I R"idênci., Tenent, Sil- ('sq. Ti..denle.) - _ao· Polida (S.,. C••I,- João.Pintc e T"iano.,·1 t;.,;t,...�>,

- MÉDICO - I vei<a, 130 do - sala 3.
.

"rlo) z.o38 A p'e"nt, tab,la não pu-! Agência. nua Deodoro esquina da
Dos Servi<;.Js de CHni"ca ln· FONE - 3.165. I Policia (Gabo D�le·

derá ser alterada sem pré-' .. • Rua Tenente Silveira
fantil da Assistência l\funl-[ I DR. H E N R IQUE 'Eado) �.

" Z.ã94
'a autorizacão dêste D,�-' ,_....;;_

_cipal e Hospital de Caridade
. � I PRISCO 'pARAISO COMPANHIAS DI!: VI

�

.CLINICA MÉDICA DE nR· ANTONIO MO- TRANSPORTE par.tamento.

I .,

,

,

CRIAlSÇAÃie�.i�DUJ,TOS I NlZ DE ARAGAO Op,,"ç:�I;lICO Doenças T_�ÉR��..•..••.... 3.700.lscola IIllmarla Curso São Vicente de Paula
Consultórr!H Rua Nunes

CIRURGIA TREUMATO,-
de Senhoras - Clínica de C't'uzeird do 'Sul ... '.

�'.:Oa.r::�. '"." .. --Id'v'eu' t'I'sta '
Curso primário _ Equiparado aos grupos escob-Machado, 7 - Consultas das Adultos. Panair ..... ::.... ..., o)

•

_ B : res _ Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER _

15 às -18 ·horas. -

--

_LOGIA
Curso de Especialisaçã.o Varie .,..... 2.32<)

f Matrícu1as Abertas i - abertura das auléls: 4 de ;n&rço "-- início da matrícu-Residência: Rua Marechal Ortopedia Lóide Aireo : .. 2.402
C' P' á' •

e A" la: 10 de fevereiro, das 9.às 11 _ Rua: Visconde dI}Consultório: João. Pinto, "',0 Hospital dúf, Servidor('s R I 2.33S .1rsos· run rio Q_ .Guilherme, 5 - Fone..: 3783. ea .. o.. .. . .. .. ..
.

Ouro Preto, 123.18. .lo Estado Scandinavatil ./...... 2.50fl mjssão.
Das 15 às 17 diàriamente. ..] P' f M

. . HOTtlS ./ Ru'a Visconde. de Ouro]l,i[enos aos Sábados (Serviço ·.Ii) ro. :'m&-
Lu:s 2.021

Reg.: Bocaiuva 135. .10 de Andrade) .\IaKe.;I�" : :: :-�: : : :: 2.276 Preto, 75.
Fone: "-- 2.714. C,)nsultas -- Pela manhã

Metropol .. ' 3.147
.....;... _

ar) Hr).;;pital de Caridade. L. Fort. . . . . . .. . 1;321
À tarde, das 15,30hs. C'Scique ..•........

�.4"!I

em diante no consultório, C-entra: .. . . . . . . . .. %.blt

Estrela .... '. . . , .. .. .... ".371
ti Rua Nunes Mach.ado 17, .. "_,,Ideal . . . . . . . . . . . .. ol.ba"

E"qll.na de Til"adentes. Te;. ESTREITO

Disque •.•••••••• :

Indicador , Profissional

�

DEPOSITOS POPULARES
,

BANCO AGRICOLA
�

.. RUA TRAJANO� 16

'POLIS' .

DR I. LCBATO
FILHO

,Duenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
T-!.ADJOCRAFIA E RADIOS· '

COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
Nae :ohal de Medicina, Tisio
;ogjsta é Tisiocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos

Lurso oe especializaçã0 pela
S N. 7. Ex-inter'1o e Ex-as
sLtente je Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães I
(Rio). I

-

Cuns: Felipe Scnmidt, ?8 j
_ Fone 3801.
Atende em hOl'a marcada.

'Res: Rua São JQ,rge 30 -

>Fnne 2395:

.

O MELHOR JURO

2766. 5%Agência
de �

Res!(lência - La..... Porta
Hotel.

CLíNICA DE OLHOS,� OUVIDOS - NARIZ E
.

GARGANTA
- do-I

/ .

'DR. GUER

«Carl Hoepcke»
.. RAPIDEZ - CONFORTO - �EGURANÇA

Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias' em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela,' Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros .

As eséalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubattiba não
prejudicarão o horârio de chegada' no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta) .

ITINERARIO
Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA. VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Sant.os

, '

30/3 4/4 5/4

Horário de saída: de Fpelís., às 24 horas
,

do Rio, às 16,00 horas
Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE NAVEG,AÇAO HOE�CKE

Diretora: Professora MARlA MADALENA
MOURA FERRO

DE
, \

Çurso c01TesiJondente 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 Curso Médio _ Sra.
\iaria Mailalenà de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta tio dia 10' de fevereiro
em' d�ante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,.
todos os dias úteis.

Viafjefls D1RÉTAS
FLORiANÓPOLIS - filO ÁS 3d'
FFOllS.-S. PAULO .. RIO "

4,.,.
FPOLlS.� CURITIBti--RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS

CRUZEIRO, DO SUL

BAR E SORVETERIA i
.

AMERICANA �
Vende:se '0 ;8ar e Sorve-.

teria American5l silo à Rua

'Saldanha Marinho n.. 13,'
Edifício Machado. __o Tratar

I:'0 local com o-Sr. Umberto
.

Vlachado o qual �xplicará .

' ,'. ,

(. motivo' da venda. 1·----.-_-----,_-....-_'-_.-_':'_.-__: _

Pu'blicidade
Caba Postal. 45

).'lorianópolis
Santa Gatarina

--""""-----_._----,_._----_.�-

Lavando com Babã.o
.

\/irgem. ESpêC�alidade
da, Cla. ,WITZlL IIDUSTRI)L-J811,llIe� (m_a'rea �8glstrada)

�se .fem, e� lobeiro",..."""��

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

. ,
_ .... -- �---- -----_

...�-�.� .r:.;___ .. _

�g:·':,�3�-----_·_------·---·��-'--- .'��'-

r.

�.

: .ft

�

Início das aulas. Dia 4 de marco.
Te1efone - �.737.

•

Vende-s.
CASA com seis quartos,

sala de jantar e copa. '

Tratar à Rua Almirante
Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

s��Ã� YtRCt""
4- ••

[SPfCIAl..lOrD[
��;�.��';�'-�'�'

CASA MISCELANIA distri.

bl'ldora dos Rádios R.C.A.

Vilar, Valvulas e Discos.

Hna ·Consplheiro Mafra.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nos Céus dó -Brasil
!'O «CONVAIR) 340' �(",::"":�. ;'_'..:.,.;'>�:".""

cg\t:;:e�,:::i:o�d:�:: I :;::::u::'�'iPulaçõe, e� c,�:::v:!v:50aq:��'::;':: AIO"ft ,'1-;,é�] IlUA�dos pela SERVIÇO AÉ-, Com sua cabine pressufa- horarios, podendo ainda
rlJ:l Ui. n,-: .'

��
REOS "CRUZjEIRO DO da, O CONVAIR 340 po- com um só motor e outro

.

, .: , ... ) "

SULL" LT�DA, partirá de de procurar
. elevadas alti� I

embandeirado, desenvolver ,';:!: " : H ..: ((i :,:
..:

San Diogo no próximo dia tudes, sem que os efeitos se a .velocldade de 386,quilÇ>-
26, já se encontrando na façam sentir aó:s' passagei- !

metros.

referida cidade Norte Ame- ros. A tualmente no Bnasíl

" poderão ser escaladas as

seguintes localidades: MA-

I NAUS, SANTAREivI,
RE

. LEM, S. LUIZ, FORTALE-

I
ZA, NATAL, RECIFE, v�da. Milhare;d� pessoas ;�fre';' essas

MACEIÓ, "8ALVADOR, dores, Quando poderiam evitar, !ie vez,

tais padec:imentos, tomando as Pilulas
CARAVELAS; VITORIA,

De Witl para os Rins e a Bexiga.
Participa aos parentes e RIO-GALEÃO, S. PAULO

Espec:ial",ente preparados poro

pessoas de suas relações, o CURITIBA, FLORIANO- c:o",bater as distúrbios renais, os

contrato de casamento de POLIS, PORTO ALEGRE Pilulos Oe Wilt aliviam as dorIS

sua filha CILENE, com o ie CAMPO GRÀNDE.

Viu transcorrer, no dia

de ontem, mais um aniver- 26 DE MARÇO ro do Conde, que domina-
sario ,de seu natalício, o I va o Arraial do B.om Je�us,
nosso presado conterrâneo A data de hoje recorda- tomado-o; I

.

Sub-tenente João Pedro nos que: I - em 1637, o principe de

Nunes, do Exército Nacio- .:...._ em 1630, uma habil Nassáu, chegou às margens
nal e em serviço no 14° emboscada, armada pe,lo do Rio São Francisco, no

D.C ..

'

intrépido Felipe' Camarão ponto em que está a .cida- Participam aos parentes e

Gozando de merecido com seus destemidos selvi- de de Penedo, mandando
pessoas de suas relações, o

destaque na sociedade local cola,s,. aprisiona o famoso I
levantar u� f�rte, ao qual contrato de' casamento de

por suas aprecíaveis qua- chefe holandes Lonco; deu seu proprio nome; seu filho MOACIR, com a

Iidades, estimado no seio de - I(m 1684, como conse- -em 1734, uma ordem senhorita Cilel1'e Vieira. sr. Moacir Sardá. O tempo de vôo para o

sua classe, por superiores, quencia da revolta de Ma- do rei de Portugual deter- Coqueiros, 20-3-54. Saco dos Limões, 20-3-54. percurso FLOPOLIS-RIO
eolégas e subordinados, pe- noel Beckmann os padres minava que os magisttrados será de 1 hora e 50 minu-
las virtudes que lhe ornam da Companhia de. Jesús, não casassem no �ras�l sem MOACIR e CILENE tos.
o coração, o aniversariante embarcaram no Maranhão; licença de eL Re,i, sob _pena confirmam A sua tripulação será
foi alvo.de homenagens por - em 1776, no Rio Gran- de serem "riscado do rei- composta de 7 membros, a

motivo de tão auspiciosa de do Sul, deu-se a capitu- no, suspensos e logo reme- O fascismo novamente saber, 1 comandante, 1 co-

,', data, às quais,' . pi azeirosa- lação do Forte espanh�l de -tidosyara o reino pelos ga-

I piloto, 1 engenheiro de bor- '

mente, os de O ESTADO se Santa Tecla, situado .pelas vernadores"; . na 'alia do, 1 radíonavegador e 2

forcas do bravo sargento-I - em 1821, chegou a es- ROMA, 24 (U. P.) - A
I
tudantes que marchavam comissários.

mór Rafael Pinto Bandeira, ta então Província a notí- policia dissolveu uma ma-
I
pelas ruas de Roma, can- E' digna de elogios a,

rebento ilustre de Laguna, cia de haver sido jurada a nifestação de caráter fascis- tando hinos nacionalistas CRUZEIRO DO SUL,: a

Santa Catarina; Constituição Portuguêsa, ta, dirigida por estudantes, dos dias de Mussolini. mais antiga Companhia de
- em 1817, na ocasião no Rio de J'aneiro; , em comemoração' ,ao, 35° Essa é a segunda mani- Aviação Brasileira, e.a pri-

em que desembarcava na - em 1847, .Luiz Alves aniversário da 'Fluidação festacâo do gênero, em dois meira a escalar em nossa
- Sr. João Baptista d' "larra de Itapeã, na Bahia, I

de Lima e Silva foi eleito do fascismo, po� Benito dias,·�, embora tenha
.

in- Capital, por mais esta arro
Alascio, sócio da firma como emissário dos revolu- membro honorário do Ins- Mussolini. terrompidc o trânsito na jada iniciativa, .dando ao

Brando & Cia., desta pra- cionários pernambucanos, I tituto
. Histórico .e Geográ- Não' houve ferfdos; mas parte central da .5idad�, Brasil essa nova maravilha

ça; foi preso José Ribeiro de fico Brasileiro; ·30 estudantes foram deti- não caus?u 19'a:ior impres- da aviação moderna.
'

- Sr. Braulio Lima; . Abreu (Padre Roma); ....::.. em 1857, esteve em vi- dos e a policia conseguiu I são/na vída lcotidiana da. E' também o Brasil a pri-
- Sta. Zulma Guimarães; _ em 1842, Anita Gari- sita à Laguna, sua terra na- dispensar cêrca de 2.000 es- I capital.

.

me ira nação na América do
- Sta, Aracl Rosa; baldi (então Ana Maria tal, sendo recebido com Sul a usa-los.
- Sta. Silvia Noronha;. de Jesus), a heroina do� -grandes festejos, o Conse- C�

'.

ç alfttlO"- Sra. Odair Martinelh; Dois Mundos, casou-se com lheiro Jeronimo Coelho; UmuniCa .

- Sra. Filomena n. Li- Giuseppe Garíbaldi, o. eé- - em 1866, à bordo. do
I THE TEXAS COMPANY (South America) LTD.

no, esposá do sr. rco Sil- lebr'e chefe dos "farrapos"; . encoraçado "Tamandaré",
'� TEXACO - comunica aos StUS prezados, freguesesva Lírio; _ em 1876, teve inicio durante o combate do For-

" +: Sra. Alvina Gl�'ecke, dA' d d lt
. , I .� amigos que transferiu seu escritório da Praça 15 de

" a segun a regenera a te e
/ .apiru,

na campan .ia

e,sposa do sr. Wálfloedo Gel- Princesa Imperial D. Iza- contra o Paraguai, morreu Novembro, 9 � 1° andar; para 3" suas novas instalações
beck." ...

bel" durante ,a ausencia de gloriosamente o bravo ca- no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, 129.-
-Sra. 'Maria Evangelis- D. Pedro II; tarinense 1° Tenente· 'Jose"Ponta do-�êãt':-:E$��',eito _ Fone 6221;-onde espera.,

ta;
.

., - em 1940, em Florianó- Ignácio da Silva,.' Ao expi- ·�onta.r: .Ç<;>m a �f.ni preferência de sempre.
- Sta. Léa Cunha, filha r r f f' "Ag ra me

. .

po IS, rea izaram-se os u- rar pro .eriu: - o
Comunica, outrossim, que t01a e qualquer corres-do sr. Euclides C ,:11-< ; nerais do General Médico vou... adeus, camaradas!' .

..
.

r

"
.

-Menina Ana Maria Dr. Antonio Vicente Bul- André Nilo Tadasco �ondência pódérá ser endereçada à:

Luz; cão Viana, nascido na Ba- CaixaPostal, 62 -::- Florianópolis.
- Menina Fel.isbi:r.a Ta- hia em 11 de Janeiro de

------- t�berculose não precisa vi-

IC h B
ver fugindo das cQrrentes

:IP.I'LAII·.rCAdSaN810PII.JTIguaCI·A,8a un
.
a u, ·enO. de ar, sempre agasalhado,

D " g sem trabalhar � levando

-:=.�U: � I RIO�!4�V.t ap!_i�o !!m�d�rE�d� -� :�:�:::��:��::ac�;:
I vela-se sem confirmacão I

que, 'em consequencia,· o .bem,.a reintegração nos há-
J '." • '! )-

que os srs.' Getú}iD Varga� sr. João Goulart VIrIa. a bitos próprios das pessoa::

e Lucas Garcez "acertaram i S�o Paulo, a fim de diúgir sadias e nos deveres· so-
o ·relogio", em . torno da

I pessoalmente o movimento ciais.
!

candidatura do sr. Cunha i populista em torno �aque- Proceda como pessoa

Bueno, lançada pelo PSD. le nome. que sempre foi sadià, e.vi-

\

'.,\

:'Ift.Il;
"�.

NO LO E "NA SOCIEDADE

KSTAB•.
ANIVERSÁRIANTES:

ONTEM E HOJE.
NO; PAS\SADO

SUB-TEN. JOÃO P.

NUNES

Participação
VIÚVA PALMIRA C.MANOEL ALFREDO.

SARDÁ E SENHORA VIEIRA
..

associam com votos de mui
tas felicidades.

FIZERAM ANOS,
ONTEM:

va;

AVENTURAS 00

�

boas; 1875, causando sua mort.e
- Menina Dulcem:àI' Sil- grande pEzar ao povo cata-

FAZEM ANOS, HO.JE.:

rinense, que o estimava pe

los seus elevados dotes de

coração ;'como médico hu

manitário em extremo.
-Professor sr. Roberto

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

Moreira;
...,..Sr. Reinaldo Alves"

. ,

alto funcionário da' Pre- A data de hoje recorda-

__ .27_DE MARÇO

�citura Municipal;
- Sr. Augusto P""berto

Jacques, sócio da Livraria
Xavie.r e pessoa la('gamen
te relacionada nes+d Capi
tal;

,10S que:
- em 1835, um dos mais

agressivos chefes dos ho-'

landeses, o mercenario po- � '. �. Compro ou associo-JIle
I" Compro pequeno armazem,Aue disponha, anexo,

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

. circular.
'

T..mbem poderei associar-me com 30 á 50 mil CI'U

zeiros, on negócio seguro e lucrativo, tomando parte.,
ativa em servicos de escritório ou balcão, com reErada
satisfatória "pl:o-Iabore".

.

�-
(O REGUUDOR VJEIR.�) Tratar com Aby Cardoso na rua Major Costa, 107

.A aalher e"itari dore. ou Marechal Câmara, 85 - Estreito. \

ALIVl�.AS C:ÓLICA.S ..UTER"N,.� I --:])OEN-CAS -DO APARELHO DIGESTIVO
Emprega-se' com' vantil,�m pala ULCERAS�D0 ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA-
eombate� ai ·Flore•. I!rancaa.'. Cóll-I DERMAl'OLOGICA E CLINICA GERAL

cu.�!��;�·�r::�ri�:e�v�ri:��·
o

Dr M·,··U·uel NUles ·Ferrel-ra• podero.ô· calffianle e RelUl. I .
. ..

dor por �xcelêne1a.·' RECEM::.CHEGADO DO· ': RIO' DE
.

JANEIRO,
FLUXO SEDATINA. pé)a:� ciom- ATEND� ÍJi. RUA VICTOR ·MÊlRELLES N° IS,. 1°
provada eflcaeia é receitada po, ANDAB. DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIARrAMENTE.

mjdicol nlUtreL ..
. CHAMADOS A QUALQUER HOf{A po DlÃ Ou

FLUXQ SEDATINA encontn...u.m DA NOITE NO CACIQUE -HOTEL, A RUA' FELIP
tOeia parté. SCHMIDT.

laco Arcizewsky, investiu

com grande força o Outei-
Sta. Nely Pau]õ;
Sr. Dário

-da Cunha; ,

�Sr. Zeni Linhares;
- Sr. Oswaldo Fr:rnan-

1-2'I)J11.1JIN"if!\
A!exandre

des;
-Sta. Izabel-Santvs;
- Sra. Ziza Santos Co-

lares, esposa do sr. Gabriel

Colares; ,

- Sra. Maria L. d� Sil
va, Esposa do sr. Leandro
José da Silva;
- Sra. Ignês de Araújo;
- Sra. Lidia Bittencourt

Vieira, esposa do sr. Pas

coal Vieira;
- Sr; Agenor Silva, alto

.

funcionário da' Alfàhdega
/

de,sta Capital; ."

- Jovem Hamilton Fer-

ZE-MUTRETA' .;.

1'0;

-Menino Dinarte, filhi
nho do sr. Dinarte Borba;
- Menino Francisco, fi

lho do sr. Manoel da Pai
xão Tourinho, destãcad�
esportista e oficial da Ee-

, serva' da Aeronautica; ,

Fr.quez•• ·em ger.1
'Vlnbo Crellotido

(SlIve,ra)

Precee", ,do ·�Dia
AOS CURADOS DA

.TUBERCULOSE

"

O indivíduo curado

taRdo, porém" os excessos

físicos e mentais.

SNES.

CAFE, ALCOOL E FOM,E

O café e o alcool fazem

desaparecer,' durante algum
tempo, a sensação de fome,
mãs' não evitam os efeitos
da insuficiência de alimen

to; prisão de ventre, perda
de pâso e diminuição de
resistência às doenças. .

Procuré alimentar-se

convenientemente; evi
tando o,.. álcool e o exces

so de café principalmente
antes das refeiçõ-es.-

SNES.

3

�1:ti;:fi:::";:\
)$.;�(:=\

prontamente, restaurando_o vigor
e Q vitalidade 00 QrgOlli$mo, groçO!

Õ swo magnifico ação tonificante,

PilulCls

DEWITT
para ol.linl • a '.xl,.
EI! vidros de' 40 e 100 plMts •
Q_jlinde é •• Is tconõ.lco

_... _ .

Edllal
-". ,

O Doutor Mariã de Car

valho' Rochà: Juiz Eleitoral

da 12a Zona ___, Florianópo
lis, na' fórma da lei, etc ...

I.

da

FAZ SABER a. quem in

teressar possa que, de con

formidade com a decisão do

-Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, os eleitores que

não receberam os títulos

cujas Inscrições tenham si

do deferidas a partir de pri
meiro de julho de mil no

vecentos e cincoenta e três
, .

(10'-7':1953)", '';:_compareçam
.

perante este Juizo, dentro

do prazo de sesenta . (60)
dias, .

a contar desta data,
para recebe-los sob pena

de, findo esse prazo, serem

os· referidos títulos encami

nhados ao Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, para o

cancelamento dadevido

inscrição.
E, para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o pI'esente
edital que será afixado no

_ Jugar do costume e publi
cado no "Diario Oficial do

Estado."
.

Dado e passado no Car

torio do JtIi�o Eleitoral da
12u Zona - Florianópolis,
aos vinte e dois dias do
mes· de março de mil nove
centos e cincoenta e qua
tro.

Eu, (a) Amo Schmidt
Escrivão que datilografei e

subscreví.

(a) Mario de Carvalho
Rocha - Juiz Eleitoral

--

ORGAHISADO
f ...

,'EDITADO
POR
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'o .STADO

lazr-ndo sua spresentaçâo nense de Desportos. Dia 21,

I
do' Atlético e Comerciário.

em nossa Capital, dia 15, Ieriado nacional, o Madu- Estas são as j.artidas que
;oi noite. reir a fará sua Quinta

eXibi-I [á
estão definitivamente as

I ,. Daqui, r\lma�t·. para a ci- çâo e� �nurH:(;US bar�i�a- 3.e:1tadas� havendo possi�i-
\ '(�:id2 de Tu.b��'aü, onde, no

!.ve"des,
jogando Hr� Criciu- �Jt;léld. e. ainda ��k' Madu�e�ra

1
rua 18, prellará com o sele- ma com a seleção local, I Jogar elp Imlrituba, Itajaí e

Caxias, c.onado da Liga Tubaro- conr tituida por [ogadores Br usque,
. �

1IIi1!IM}_·o_...(_� .' ,............................................ -..o...�.�.
I

"O E s t a d o E s -p o r- t i vo "

.--

.

'Esta Noite o Fígueireose
IIi\.' JA' BASTANTE TEMPO QUE O FIGUEIRENSE NÃO PROPORCIONA AO PÚBLICO UM ESPETÁCULO DO �EU CONJUN- .•••

•+.'1'0 DE PROFISSIONAIS. OS 'fORCEDORES JA� ESTAVAM IMPACIENTES COM A INATIVIDADE DO GRANDE CLUBE PRE- .r.
SIDIDO PELO SR. THOMAZ CHAVES CABRAL. AGORA, PODEMOS INFORMAR C01"I ABSO�Ul'A CERTEZA QUE O "FU- .t.
RACÃO NEGRO" RESOLVEU MARCAR SUA ESTRÉIA EM 54 PARA A NOITE DE HOJE, FRENTE AO FORTE TIME DO .t.
ATLÉTICO QUE HÁ POUCO FOI VENCIÍ)O PELO· AVAl POR 3 X 2. O ENCONTRO DE 'HOJE, QUE TERA' POR PALCO o .::., .

..'CAMPO DA RUA BOCAIUVA, PORCE�TO. TERA' A AFLUÊNCIA DE UMA ASSISTÊNCIA BEM NUMEROSA, VISTO O ALTO .t.
P1U�SIj�GIO QUE DESFRu'rAM NO PANÔRAMA FUTEBOLISTICO OS DOIS CATEGORIZADOS GRÊMIOS. NÃO PERCAM! -.:.

De acôrdo com o que nos nars do Rio, ao nosso Esta
informou o sr: Dirceu Go- do, onde realizará uma' sé
mes, diretor de futebol do rie : de partidas amistosas,

'Avaí, está definitivamente Sua estreia Em gramados
ass-ntada a vinda do Clube catarinenses efetuar-se-á
Atlético Madureira, da Pri- em Joínvillo, DO dia 11 de
l1W.L'a Divisão de Profissio- abril, frente ac América.

Joinville, Florianópolis, Tubarão e Criciu
ma as cidades a seremvisitadas pelo clu-·
be carioca - Dia 15 a estréia nesta

Capital contra o Avaí

jogará l'ambémDia 13, á r-cite,

r

Estreia

�------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Receberam as medalhas os
brasileiros de remo

IPIRANGA X BOTAFOGO
'Domingo passado o estádio da Vila Operária do

Saco 40'S Limões foi palco de'mais um bom confron.t9
entre club_es da -várzea florian'opolitana.

Foram adversários Ipiranga, local e Botafo�o, do
Bairro da Rita Maria, vencendo o conjunto alvi ..vel'de
por 2 x 1.

_

Conforme declarações de um dos dirigentes do Bo
tafogo, ao faltarem três minutos

. para o eúcenlamenio
do prélio 'em referência, o aIvi-negro retirou-se do gra
mado em virtude dos maus tratos recebidos pelos seus

jogadores"que fóram atingidos �pelo, jogo bru;:;co pôsto
em prática por diversos elementos do quadro local, se11-
do que chegaram ao ponto de utilizarem dos punhos
para completar tão condenável procedimento:

Em vista do sucedido a diretoria botafoguellse en

viou á diretoria do Ipiranga o ,seu protesto, fazendo in-

�. BORGES c1uir entre os indiscl.plinados o jogador Paulista.
----------------�--------------�---------------------------------

O Caxias vir'á com' sua força máxi'ma
A embaixada do Caxias, rã(j os· srs. t\Jva(y� Rosa e

.

q:Jadrão johH'iknse apre� Acompanhél":i a embaixa-' go, cseo!hido, que foi de
de Joinvill"!, que chegará a Alf'2u Lin.'>j / t{·ndo como Bem preparados os pupilos' ·de Çhiqui- I sentar-se-n ,i.'or�l � sua força comum aeô:r�l). --.�da· caxiens�, (I conhecido, __esta Capil<!i sf.bado tá tar- t.écnico o vete:::mo Chiqui- nIto para faze� frente ao Avaí no

.

r�,1xima, i"to é com Pucci- A pe!,�jÇl :será iniciada -às ,
. àrhtro da Liga .)'linvilense,.de, ficar'; - bosnedada> - no P!ºxim.o dQmiggo'. ni, '!félio 'e 1."0: Joel, JJ:un:: ,

H: honls e a p�·�.1iminal'. ás
H)�c·llVIe�l',Jp·ol o

2<.'
Diu � �O�.P.E,; .,.Reis, �:Ti-I Art�r ,paul�."Lange, q.ue 14 ho]'ás, :og;;'�ldo os.asP.i�'C::l<:Jj:l�';'l;l ;t ,,3, de domingo á I ta'�'de ITen;·€'J.l{J' rl.vaí, C't!lte, Dldl, Eu;'d11O e VI. .dlngn·a o J.!·.!:-JJL de dmnm.' ;an�es dG ,:\,'d e GuaranL-.·

.1

\

Por dóis motivos o públí- I Vitorioso o clube da Marinha no seu primeiro
'

Para os remadores Hamilton Cordeiro, Francisco

flori Iit Schmidt, E'dson Westphal e Sadí Berber e o timoneiroco orianopo 1 ano compa- prélio em 5-4 - Deixou boa impressão,': Moacir Iguaterny da Silveira, a útlima semana foi de
rceu, na noite da ante-on-

d I b d
-

,

apesar de errotado.. o
I

C U e e testas. E' que aquêles bravos "ases', do remo cafarinen-
tem, á praça de esportes dá. .' .

se, todos pertencentes ao glorioso e querido Clube de
Henrique Lage Regatas Aldo Luz,' se viram de posse do prêmio a: que"'e: .

Oscar ·e Olavo, aos 21 e 36 fizeram jus pela vitória no páreo de out-riggers a 4 re-'
minutos respectivamente, mos com patrão do Campeonato Brasileiro de Remo,
1\a segunda h:,e Oscar vol- - recentemente efetuado na Lagôa Rodrigo de Freitas.

. t ou 3_marcar aos 21 e Chj� Trata-se de cinco artísticas. medalhas de ouro, t�.!1�·

Praia de Fóra: primeiro co

nheceu "o esquadrão do' Ce-

. co, Mauro e Suíço (Nival-
30) ,

rârnica, de Henrique Lage,
que pela vez primeira se

exibia nesta Capital e á lu�
dos refletores e segundo

son Demaria.
Os quadros atuaram as-

na '·completou a contagem
am-,42.

Na arbitrage-u funcíonau

NA VARZEA:
AMÉRICA 4 X VASCO DA GAMA- 2

.

conhecer as possibilidades
do Bocaiuva 'para o certa

me, de vez que era a pri
meira vez que atuava na

temporada de 54. ,

Ambos, podemos' dizer,
deixáram' impressão aceitá

vel.

.Oesguadrão da Marinha,
.

sob á. orientação de Para

ná obteve algum' progresso
desde a disputa do certa

me do ano passado quando
conquistou o título de su

per-v ice-campeão da cida

de. A sua linha é superior
a do ano passado e a sua: TONICO. O ex-deíen
defensiva, promete muito .. SOl" do Paula Ramos

. O ponto alto reside na ala não ,{oi culpado dos
Jirfita constituida por Qs-

golos que ova.zaranlcar e Carriço. Jair .. e Tatú �

i1 torcida. O qUé'dro local,fizeram excelente' figura.

com agrado o novato Ger- Corn o gra:··,'él(!C do Abrigo de 1. ( I c ies corppleta-
mente encharcado devido as chuvas ,"LOI'l'(,:l1ciais 'que
desabaram' no fim da semana tivemos {I duelo-entre os

qa'.adro.s do Amiri�a e do Vasco da Gama em disputa
do 'Torneio Quadrangular Varzeano .. N.:> primeiro perío

'I'atú, do de l,é,ta o jogo, transcorreu na mais 'completa harmo
nia, ajudando assim em muito a atuação do árbitro. Com
o marcador favorável ao América por l x (I terminou à

'étapa inicial, foi ;seu autor Bétinho a=s 15m. de luta.
Apóz' o descanso regulamentar voltaram 05 dois qua
dí'o's a luta. Logo de .irrício o América atacou cerrada
mente a meta guarnecida por Polli, que esteve longe de
bisar sua atuação de dominbo anterior quando fêz- [ús
de formar no arco da seleção.

Aos 14 m. Alberto cobr.a uma falta de fóra da área,
WJ (Rosalvó) , Itamar, Bran- Polli faz golpe de . vista e bola no fj,ló. 2 x- O pró Améri-

ca. Não desanimam os Vascainos que procuram dimi
nuír a diferença, mas são barrados pela defesa centrá-

r
. p'ia que esteve em fórma, mesmo com a falta do zaguei-�a p�e immai o es�ua- 1'0 Lili um. de seus melhores homens, Mais alguns mit,u

dnJO aspll'ame dt' Bocamva
!os decorr� e o� �merica�?s elevam a contagem_�ara Ilevou a m�lho! sôbre um 3 x O, por-mtermedlO de Helmho contra. Vendo-se (han

;-j,üadro mO.<.'(. do Guaraní te de_uma goleada-o'S jogadores da Cruz de Malta, dC's
cambaram para a brutalidade sendo constanterrwnte
aqvertidos. por--S:S. Atacam os vascainos para que NU-.
ton

.

hum tiro rasteiro'de fóra da área diminuir a conta

gem para $ x 1.
Mas os praianos voltam a atacar, conseguindo ain

da por intermédio de Bétinho aos 21m. aumentar pal'a
4 x 1 o marcador. E'continua- o jogo com o América do
minando, para que numa escapada de Caréca conceàer
penalti, que cobrádo por Dilnei, foi ao fundo das redes.
guarcecidas por Carlos. 4 x 2 foi ó final da pugila: pre;_
miando assim aquele que melhor aproveitoü a!l opóltu

.

nidades. Os quadros alinharam:
AME'RICA -- Carlos, Itamar e Ivan; Caréca. Al

berto e Hélio; Carlinhos, Osvaldo, Maury, Tonoli e Bé-
tinho. >

•

VASCO DA GAMA, -- PolIi, Hédinho e Zéquinha;
Claudi, Dilnei e Ronaldo; Carlos" Va!ter, Ferrí, José e

.Nilton....
.

.

Arbitrou a peleja o sr. Arnaldo SantGs o popular
"Mascote" com regular arbitr:agem.

.

ANORMALIDADES - Expulsou acertadamente o

zagueiro Hédinho po.r ter se conduzido mal, não acatan
do suas ordens. Reprimiu da melhor maneira possivel a

brutalidade. No final da luta registrou-se uma cêna dE
sagradável. O jogador expulso em. companhia de um SE:U

colega de equipe, tentaram agredir o árbitro o ..ue não
conseguiram em virtude da intervenção de jogadores e

assistentes.

sim formados:
. BOCAI:JVA

vI/alter e A�co;' Romeu,
Jdi! I e Adão, Carriço, Os

c<Jr,; Jair II· (Rodrigues),
Cr ina e Zacky (Jair II).
,C�RAMICA -- Tónico,

Pal'lo' (Rubr-ns) e Luiz;
C'hico, . Percy e Adir; Ola-

pG1: 2 x 2, O )cgc foi inter

:cJllpido pór (;uas vezes de
"ido a falté. dt� luz, o que
ffi(..tivou

.

G é,lI 8Z0 do jogo
principal que sé. teve início
ás 21,40 hol"?'

com mais chance que o ad
..c-rsarlO, venceu a peleja
pelá contagem de 3 x 1, No

1 rimeiro período�o maréa
�;Cl' acusava 1 x 1, gQls de

Porém não. sabemos ainda
se ser�o çoritratados pata
a temporada.
Quanto aos visitantes,

possuem uma linha m€dia.
s?lida e apoiadora, um go

leiro firme e arrQjjldo, que

o conheCEmos bem) pois a-

_O__�
. "._-..-_� _

REELEI'rO .PRESIDENTE DO PAULA
RAMOS O DR. SEBASTIÃO NEVES

j

qui nasceu e aqui iniciou
.

Segunda-feira passada, na residência do estir.\ado
sua carreira no Paula Ra- ,esportista Orlando Carioni, reu"niram-s� os diretores e

mos. Tonico não perdeu rrssociados do Paula Ramos Esporte Clube, sendo em-

iJossadO' o Conselho Deliberativo, presidido por âquêle;l·inda sua forma e fez bôas benemérito paulaíno, o que roi feito entre aplauso:: dos
defesas, não _podendo ser presentes', sendo .a seguir procedida a eleição da· nova
(ulpa.,do dos três ü,;ntos que Llil'etoria 'dó simpático grêmio da Praia de Fóra. Feita

.. o V'sncerain, pois 10ral1'i to- l vota'ãô de 'duà'S chafas, verificou-se a vitória do dr.
_. t' 1 t d Romeu Sebastião Neves, que, assim, foi reeleito pri-005 a lrac os nos can os o .

o

d t" d 1 b
-

d 4 A. .

.1lelrQ man a ano o c u e campeao e 7 e �8.
m'(;O, i'ndefensáveis. A zaga . Encer�ando a reunião, que contou com a presenç,\,
�utisfaz..'e O ata�lue é peri- não só de diretores e associadas, com.o de simpatizantes
(�(l�O e iÍ1filtraaor. e a imprensa, o sr. Orlando Carioni ofereceu aos pre�

O préliô transcorreu com 'lentes bebidas e salgados. _

. ""O ESTApO ESp,ORTIVO" felicita os novos diri-
'Jôa movimei1tac;ão, haven-

gentes paulaínbs, fazendo votos por uma gestão proH'1úa
cl.1·1ances q�e "iTIpolgaram e brilhante.

campeões
do ao. centro, em côres verde e amarela, o escudo da
Confederação -Brasileira de Desportos.

A propósito, ouvimos três dêles: Iguatemy, Cor
deiro e Sadí, que, mais' do que satisfeitos, revelaram
serem as aludidas medalhas as mais ricas. e artísticas
que já receberam em suas gloriosas 'carreiras de rema

dores, consagrados como os mais completos do Brasil e

mesmo do Continente.
Os cinco extraordinários rapazes, convocados para

representarem o país nó próximo Sul-Americano de Re
mo, a realizar-se em maio em São Paulo, prosseguem
treinando como nunca em nossas duas baías. �les que
rem, mais uma vez, honrar e dignificar o esporte náuti
co de Santa Catarina e do Brasil. Quanto ao timoneiro,
ao que t�do indica irá mesmo a SÜ9 Paulo, embora se

manas atraz , tivesse manifestado contrário a dirigir o

quatro catarmense no sul-emericano, por escassês de
tempo, pois não são poucos os seus afazeres paeticula
res.

Pelo recebimento do justo prêmio dós seus esforços,
ff licitamos a turma aldista, concitando-a as novos 2 glo
riosos triunfos.

"BRASIL iI X PARAGUAI 4
Eis os jogos oficiais entre os "onze" nacionais do

Brasil e do Paraguai: ",.
.

1921 -- Brasil -- 3 a O -- Buenos Aires
1922 -- Empate -:::- 1 a 1 -- Rio
1922 - Brasil -- ':3 a O -- Rio
1922 � Brasil -- 3 a 1 -- São Paulo
1923) -- Paraguai - 1 a O -- Montevidéu
1923 -- Brasil -- 2 a O -- Montevidéu
1925 -::: Brasil !- 5 a 2 -- Buenos Aires
1925 -- Brasil -- 3 a 1 -- Buenos Aires
19;W - Brasil -- 5 a Ü -. Buenos Aires
1942 -- Empate -- 1 a 1 -- Montevidéu
1946 _,_ Empate -- 1 a 1 -- Buenos Air&s

-

1949 - Paraguai -- 2 a 1 -- Rio
1949 -- Brasil -- 7 a O _:__ Rio
1950 .:_ Brasil -- 2 a O -- Rio
1950 -- Empate -- 3 a 3 -- São Paulo

/ 1953 -- Paraguai -- 2 a 1 -- L�ma
'

1953 -- Paraguai -- 3 a 2 :._ Lima
-

I

1954 -- Brasil -- 1 a O -- Assuncão
1954 -- Brasil 4 a 1 - Rio.

�

RESUMO: Vitórias. do Brasil 11; Vitórias dó Pa-
raguai. 4; empates. 4. )

�
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. � D' I T',A L" xo. Despacho:' A. Designe- ção prévia, corri' ciência do da Silva, por seu advogàdo..: imóvel. Para ciência dos jn- com prazo de trinta dias, os

JUIZO DE. DIREITO DA: se dia e hora para a justifí- Representante do Ministé- dr. Oswal Pereira Baixo,
I
teressados incertos, expeça�

I

mteressadosausentes e des- L

COMARCA DE BIGUAÇU' cação prévia, ciente o dr. I
rio Públíco.touvíndo-se as lhe fóí dirígidá a petição do se edital' na forma do art. t conhecidos para acompa-'

.' ,I Promotor Público. Biguaçu, I testemunhas abaixo arrola- t
teor seguinte: Exmo, sr. dr.

I
455 § 1° do Cód. de. Proc.

I

nharem os termos do pro-
,. ". .

.

.

.

.

1
.

_

. I '- . ,... ." . , '., , .
As 4 ','2 - 7 1/2 -- 9 1 ;4 1;5

Cílital de ci.taçao com o pra- 12-2-54, (Ass.) Abelardo da
i das, que comparecerao m- ·JUIZ de· 'dlreIto da comarca

I ClVIl. Custas afínal., Bigua- cesso .até fmal, sob pena de

I
' 1''(1", -

'C A t
., d di I d d t t d lnti

.

D'
"

A ..-'I Ab I d
Da' id NIVEN - v. ra

zo de ü'inta (30) dias osta ran es, JUlZ e i- epen en emen e e m l- de Bíguaçu. Benta iomsia cu, 5-3-54, ( -s"'., e ar o revelia contestando se- tive- '.
R01Ll'ERO'" . �

I
�

.

' ç'L1 EN - Cesar rv

O doutor Abelardo da reito. Sentença: Vistos: et�, m�ção, .Re��er, �inda, que
j
da Silva, brasileira" �o�tei- da Costa Arantes, juiz de rem o que alegar, dentro do

... ,

l:l;�:
Costa Arantes, juiz de di- aulgo por sentença a [usti- feita a [ustifíeação da .posse ra, residente e domicilíada direito. E para chegar -

ao prazo da lei, julgando-se, a-
� ! Q MtTNDO A :.,EUS PE',5

reito da comarca de Bígua- fica.ção proAdu,zida.....
por Lau� e julga,'da a mesma, s.e digne I no di�trito de Guaporanga, conhecimento dos interessa- final, procedente a ação e

D
No programa:

/ cu Estado de Santa Catari- delino Antônio uarte, pa:- v. excia. mandar citar os, município de Bíguaçu, por dos, passa o presente edital expedindo-se o competente.
� , N ücias da S � uaru- Nae

na, na forma da lei, etc, ra que surta os seus legais confrontantes conhecidos e seu advogado infra-assina- com o prazo de trinta (30) mandado para a transcrição
d· d 'j

Preços: 7,60 - 3,50
Faz saber 'aos que o pre- efeitos, Cite-se por man a- por edital, com o prazo e do, inscrito na O. A. B., Sec- dias, que será publicado e no Registro de. Imóveis da

.

sente edital virem ou .dele do o dr. Promotor Público trinta 'dias, os interessados ção de Santa Catarina, vem, afixado +na forma da lei. sentença que atribuir ao
C.E.&nçaS m;l:cn�, ce ;-l

t1� os poderão entrar as

c0nhecimento tiverem que, e os confinantes do imóvel. ausentes e desconhecidos com fundamento nos arti- Dado e passado nesta cida- suplicante o domínio do re-
4 �', 1 '

/

por parte de Laudelino An- Para ciência dos interessa-I para acompanharem os ter- gos 550 e 552 do Código Ci- � deBigriii;u, aos seis dias ',ferido terreno. Protesta-se
I

,�b,

•

tônio Duarte, por seu advo- dos incertos, expeça-se edí- mos do processo até final, vil e segundo as regras dos do Inês de .J?arço de mil no- pelo depoimento pessoal de

gado, dr. Oswal Pereira B�i- tal na forma do art. 455 § sob pena de .revelia, ,

eon-
i artigos .454 e seguintes do vecentos � Sínquenta e qua- quem queira contestar a a

xo, lhe foi dirigida a petição 1° do Cód. de Proc, Civil. testando,. sé tiver.em o que Código de Processo. Civil, tro, Eu, Pio Romão de Fa- ção, por inquirição de tes-
I

do teor seguinte: Exmo. sr. Custas afinal. Biguaçu, 4-3- alegar, dentro do prazo da I propor a presente 'ação de �ria,:escrevente juramentá- temunhas, juntada' de do- As 4 - Shs,

dr. Juiz de Direito da co- 54, (Ass.) Abelardo da,Cos- lei, julgando:se, afinal,.-pro- usoca-pião, provando, medí- do, .nÓ impedimento ocasio- cumentos, 'pericia e por to- J .lu.ny Mac BnOWN

. marca de Biguaçu, Laudeli- �a Arantes. juiz de direito, cedente a açao e expedindo- ante prévia justificação, a nal dt> .escrívâo, o dactílo dos os meios de prova em f:'ti: :

no .Antônio Duarte, brasí- E para chegar ao conheci- se o cainpetent: _ mandado
I seguinte: 1).' Que: possue', grafei esubscreví, Biguaçu Iireitq permitidos, Dá-se a '} 7 o E! 8.0 Eplsó-los:

loiro, agricultor, residente e mento dos interessados, pas- para a transcrtçao cno Re- .por si e por,seus antecesso- 6 'dfi! m?rço de 1954. (Ass.) oresente o valer de dois mil 10 r�j�STRO 'DO l'j�nRUh

domiciliado na localidade sa o presente edi�al com o gistro de Imóveis da sen-. res, há mais de trinta anos, Abelardo da Costa Arantes � cem cruzeiron -
".,.,.

1 '.tas e aventuras em

Inferninho, distrito de Gua- prazo de trinta (30) dias, tença que atr,i�uir ao sUP��- I pacifica, i��terruPtamenteJ iuiz �� direit�. Confere corr Cr$, 2.100,0�, Testemunhas: plenas selvas .

.

poranga, município de Bi-
I
que será publicado e afixa- cante o domínio do. refell-: e sem oposiçao, um terreno lo original afixado no lUgar) Tose Joaquim de Carvalho, ·CONGOL.\ISE

"uacu por seu advogado in- :lo na forma da lei. Dado e do terreno. Protesta-se pe- na localidade Inferninho, de costume. O. escrevente: João Honorato Ferreira e �'.:: programa:
b "

Ira-assinado, inscrito na O. passado nesta cidade de Bi- 10 depoim�nto pessoal de ,distrito de Guaporanga, mu- 'Pie 'I?,r)'!11ij(l de_ Faria, I
Francisco Jacinto. P. defe-

.

1'::. me Jornal. Nac,

A. B" Secção de Santa Ca- I
guaçu, aos cinco dias d� mês quem quelra contestar a a- nicípio de Biguaçu, medin- ." .

- �;mento, Biguaçu, 11 de fe-
I

Preços: 6,20 - :U.ío -

tal'ina, vem, com fundamen- ele março do ano de mIl no- ção, por inquirição de teste- do 400 metros ao Norte, on- � D I T '., A L vereiro de �054, (Ass,) Os-'

tós nos artigos 550 e 552 do vecentos e ci�quenta _e qua- (mun�as, j�n�ada de docu- de confronta com" terras de JUIZO pE'DIREI'l'O DA wal Pereira Baixo, Sel�do,

Código Civil e 'begundo as tro, Eu, Pto R.omao de mentos, perlCla. e por todo� José Joaquim de ,Carvalho;. CO.M�RCA DE �lyU�ÇU ,

com estampilhas estaduais

regras dos artigos 454 e se- Faria, escrevente Juramen� os meios de prova em 'c;lirei- 150 metl'os ao Oeste onde
�. .

no valor de Cr$ 3,50, inuti-
tado, no' d" t d t t . 't'd D"

.

'

d
.

A Edital, de citação com o pra- A 1

guintes do Código do Pro- lmpe lmen o o, o perml lOS, a-se a pre- confronta com terras e - lizadas, DEspacho:. A de- s 5 e S.l,.

cesso Civil, propor a pre- pSCl'lao, o dactilografei e I sente o valor de dois mil e �istide,s Honorato Ferreira: zo de (30) t1'inta dias
signe-se dia e horà para a .! �'J �t }::EIGH

se:nte ação de usocaplao, subscrevÍ. BigtÍaçu, 5 de cein cruzei�os
.

-

", 400 metros 'ao Sul, opd� justificação prévia, ciente o y/''J;;.LIAMS em:

provando mediante prévia março de 1954. (Ass,) Abe- Cr$ 2.100,00, Testemunhas: confronta com terras de A- O doutor Abelardo da dr. Promot?r Pú.blico. Bi- F,ACA' É FIDAT...GU1A

justificaç�o, o seguinte: 1) lardo da Costa Arantes, juiz José Joaquim de Carvalho, 'ristides Honorato Ferreira Costa
-

A'l'antes, juiz de di-
guaçl:l, 12-2-54, (Ass,) Abe-

.

N� :progr:alna:
Que possue por sí e por de direito. Confere com o Francisco Jacinto, Walde- e 150 metros a "Este, onde reito da comarca de Bigua- lardo da' Costa Arantes, Cine iOl'nal. Nac,

seus antecessores, há mais original afixado no lugar de miro José Adriano. P. De- confronta e0Il! a estrada; 2) çu, Estado de Santa Cata- juiz de direito, Procedida a Preços: 7,00 - 3,50

de trinta anos, .pacifica, I costu�e, O es�revente: Pio ferimento. Biguaçu, 11 de Que a Suplicante sempre
rina, na forma da lei, etc. justificação foi esta julgada Clei.nças m,ü,):es J0 5

ininterruptamente e sem o- Romao de Farta. �evereiro de 1954. (Ass.) usou o citado terreno para
Faz saber aos que o pre- por sentenca do teor se� D!10S poderão entrar na ses-

poslçao, um terreno na 10- 'T
-_ ... -

p.p, Oswal Pereira Baixo. lavóura e criação; 3) "Nes-
sente edital virem ou dele

I

guinte: Vistos, etc. Julgo ca:.J de 5 horas,

"'-.lidade Inferninho, distri-
E DI·A L Estava selada com Cr$ 3,50 tas condições req4er a v,

conhecimento tiverem -·que, por sentença a justificação I
I

JUIZO DE. DIREITO DA d 'lh d'
.

por pa�te' de Pedr,d,·':I)Ôr6t",- ��I�_,�iiIiI·"·II!!.........!J...to de Guaporanga, municí- . .
.
e e!'l.tampl as esta UaIS, excia, se digne designar dia .... produzida pelo reque.rente,;.. ..., �. )à1 Ir.

pio de Biguaçu, medindo
COMARCA DE BIGUAÇU

I Em dita petição foi dado o e hora para a justificação go B�rnàrdino, pof$é�:a.d- para que surta os deVidos e •.:..._.._....a....,ii·..C>..t'lIifls......:........
98G ;petros ao Norte, onde Edital de citação �om o pra- seguínte desp�cho: A. De- prévia, com ciência do re- vo�ado :.Jr

..�s,w,�t �réf�a legais efeitos, Cite-se o dr,
As 8hs.

confronta com terreno de zo de trinta (30) dias I
signe-se dia e hora para a presentante do Ministério l �a�xo, lhe fOl dlr�da � l?e- Promotor Público e os con- David NIVEN . Vpl'a

José Josquim de Carvalho; O doutor Abelardo da justificação,prévia, ciente o Público, ouvindo-se as tes- ,tlçao do teor s�gumte: finantes do Imóvel, por

I E d
..

d d'
, ELLi=,N - Cesar ROMERO

88 metros ao Oeste, onde Costa Arantes, jui; de di-',
dr. Promotor Público, Bi-I temunhas abaixo arroladas,

xmo. sr. r. JUl� 'e l'rel:t� �aií?.:.��.9. Para ciência dós

f t d d B' guaçu 12-2-54 (Ass) Abe- ,

- . d da comarca de Blguacu,Ye- . +' -' 'd 't
l,h)'

con ron a com o morro o reito da comarca e l-
I

..' .' �" i que· comparecerao m epen-, '
.

�

, "m��res�a os. mcer os .... expe- :) MUNDO A SEUS PE'S
pavão; 980 metros ao Sul, 'uacu, Estado de S.?�ta Ca- ,tardo, da Costa Arantes, JUIZ dentemente de intimação,

dro .D�mmgo ,B:rnar�m(j'l·ça-se edital na forma do art,
.

.

g �

d d' 't P d'd
. I ,. -� braslleiro soltelro· agnçut-" "":""����()" "C-r I No programa,

onde confronta com terras t
.

a
�

na forma da lei etc,. e lrei o. roce 1 a a JUS-
R

.

d f
.

'J -

.,

. 45'5 s 1 do od.
�
de Proc, I ... ,

arm , 't'f -

f' 1'. 1 d d ! equer, aI�� a, que elta a tal' residente e domiciliada> . ,,' "I'''c . .,"" . I
- Nc llClas da Se 'lana Nac,

de Pedro Domingo Bernar- Faz saber aos que o pre-
1 lcaçao Ol es a,lu ga a .0 �..:r 'f'� - Pd" '1 'í' ., CIVl i Custas afmal. Blgua- .

seguinte teor: Vistos, etc, rJustllcasao� a pusse. e lU -

em Inferninho, distrito de' 'c'u"�5-3-54.'-(Ass.) Abelardo I J reços: 7,(;" - �,�o
elino e 88 mp-tros a Este, on- sente edital virem ou dêle gada a ;nesma, se .dlgne v. G

. ,. ..l. -'
,

I

de confronta com terras de conhecimento tiverem que, .Julgo..por sentença a justi- '. .

"

.. >'
_

uaporanga, munWl·plO ue da Costa Arantes, juiz de

t;
..Jliiiijii_I'iIIi.Ii!!'II)iii.,�-iflj.Iii._.i!!.iiiI..•

f'
-

d 'd 1
eXCla. mandaI cIta.r os con BiO'uacu pór seu advogado ' i

lU. IILWIJosé Joaquim de Carvalho; por parte de João Honora- lcaçao pro UZl a pe o. re-·
.

'd
\

.,
<> �,

, dlreItQ. E para chegar ao

I t d �rontantes conhecl OS e pOI infra-assinado inscrito na .

.

'. -

. I �
.2) Que o Suplicante sempre to Ferreira, por seu advoga- q,:wren e, para que pro u- .

d't 1 d tr'
.'

.•
' conheclmento dos mteressa- � -_!!:. .

usou o citado t.erreno para do dr. Oswàl Pereira Bai- za os �eus devidos e legais � 1 � , co� o ,pra!;o . � lO- O. A. 8., Secção <,le Santa I

dos, passa o presente edital'
.

I f 't C'i d
ta dlas, os' Jnt&t:essados au- Catarina vem com funda-

-

-', • As 811"
lavoura' 3) Nestas condi- xo, lhe, foi dirigida a peti- e elos

...
1 e-se. por m,an. a-

. , �'
.

com o prazo de trmta (30)
d d sen�es e pesconhecidos pa� t f 454 Perigos, , , Morte ... e. , ,

ções requer a V. exa. se dig- ça-o do teor seguinte: Exmo,
o o r, Promotor PublIco men o .nos"ar 19O5 e se- dias, que será publicado e a�

-

f d
ra aco.mpanharem os ter- 't 'u C'd'g d P

.' Aventuras Eletrizantes em

ne designar dia e hora para sr. dr. J'Ul'Z de dl'rel'to da co-
e os con inantes o imóvel.· gum. es o o l' o

.

e ro- fixado no lugar de costume.
.

, mos do processo -até final.. 1 S 1 B
Para cl:eAncl'a dos 'nte cesso C.ivil, digo, nos arti- D d' d 'd d penas e vas raVlas .. ,

a J'ustificação prévia, com I maI'C'" de Biguacu. João'
1 ressa-· a o e passa o nesta Cl a e

I,... -

. sob pena de revelia., contes- 550 5�2 d C 'd' C A luta de e d t
d I dos incertos, expeça-se ,edi- gos ·e a o algo i- d B'

.

't d' d' sesp ra a en re

ciê.nc,ia, d,o repr,ese.ntante .

o Honorato Ferre.ira, brasilei,- tando, se tI'verem o que ale-
e 19uaçu, aos 01 o las o

h f'"
t 1 f d t 455' § vil e segundo as regras dos A '

omens e eras.

MnusterlO PublIco, ouvm-, ro, casado, agricultor, reSl-
a na arma o ar .

. d d dI'
•• mes ue março do ano d� mll

10 d C 'd d P C 1 gar, entro o prazo. a el. artigos 454 e seguintes do CONGOLAISE
dn-se as testemunhas abai- dente e domiciliado na loca- o O. o roc. ivi,

1 d f I
novecentos e cinquenta e

C fI' ju gan o-se,_ 'a ina, proce- C'd'g d P C' 'I No p�ograma:
xo arroladas, que compare-

'
lidade Inferninho, distrito ustas a ina . Biguaçu, 5-3- dente a aça-'o e expedindo-

o 1 o o rocesso
_

lVl, quatro, Eu, Pio Romão de
_

'ddi' 54 (Ass) Abelardoêla Cos propor a presente açao de Atual. Atlantidas, Nac,
v.erao m epen, entemente i

de Guaporanga, município"
,

., "

-

se o competente mandado ,-'
d d'

Faria, escrevente juramen-
Pr<o(.os:

d '1'
- -R .'

d B" d I ta Arantes JUlZ de dlreIto J
." usocaplao, provan o, me 1- tado, no impedimento oca-

- 6�20 -- 3,50
e m lmaçao... equer, am-, e 19uaçu, por s�u a vo- , ',,, ,.

"

.

I para)a transCrição no Re- .". 'f -, . _ .-:-:--
da, que feita a justificação gado infra-assinado, inscri- E para chegaI ao cohhecl-

't, dI" 'd -1 ante, prevla Jush lcaçao, o slOnal do eSCrlvao, o dacblo- i JU1Z
dé direito, Confere-

da posse e J'ulgada a mesma,
I

to na C A B secção de mento dos interessado's,' gtlSlO.
e

-:ntl�.vbel�J .a sel� I
segumte: 1) Que possue· grafei e subscrevi. Biguacu com o original afixado no

, , " ,ença que a �l mr a SUE l-' h d'
� ,

se digne V. excia. mandar Santa Catarina vem corri passa o presente edl�al com t d'" d f'
por Sl e por seus er elros, 8 de 'março de 1954. (Ass,) lugar de costume. O escre-

, "d t' t (30) d'
can e o ommlO_ o re erl- há mais de trinta anos p

I�itar os confrontantes co-
I

fundamento nos artl'gos 550
o pra.zo e nn a las,

d t P t t
_

-, a- Abelardo da Costa Arantes, vente: Pio Romão de Faria,
o erreno 1'0 es a-se pe- 'f

.,

t t
'

nhecidos e por edital com'" 552 d -C'd'g C"l _
publicado e a�ixado na for- .' - Cllca, mm errup amente e -----------------------

, c: o o 1 o lVl e. se lo depOImento pessoal de ' - _ ,

o' prazo de trinta dias os in- I dundo as reO'ras .]os artl' r:lo's '

ma da lei. Dado e passado .
,sem opOSlçao, um terreno '

,

I '" <> U Ç> I' .' quem quelra contestar a na local'd d I f '1... ' _-

fe
'

teressado� ausentes e des- 454 e seguintes do Código I

nesta cldade de Blguaçu,
I

_ ., , _

1 a· e n ernln�lO;

-'-�-""p--e �' .'

,

'd l' aos oito âias do mA d açao, por mqmrlçao de tes- distrito de Guaporanga, mu- ',. ",
"

- .. '

IconheCIaS para acompa- do Processo Civil, propor a· , .

es e mar-
h' d d "" .,:.,

'R
�

G�'AS. h tA d d
�

I ço do ano de mil novoecen I
temun as, - Junta a. e .uo- mcrplO -de Blgua�;' ; 1.100 e G �'M�� .n arem os ermos o pro- I)I'escI�te aca-o· e usocapl'a-o' .

-
. /

,.

. .

1
'

'
� ,

.. cumentos pel'lCla e por to- t N d
t' f' 1 b d d'"

tos e cmquenta e quatro·' me ros ao arte, on e con·
cesso a e ma, so . pena e provando, me Iante prevla ,

'

d
. d;

. ,

tl5I' t t d t' f
Eu Orlando Romão de Fa

os os melOS e pIava em fronta com terras de Lau· '\:

5f)
r_" •

reve la, con es an o, se l- justi icacão o sel!Uinte" 1)
. ,

-

d' 't 't'd D' r
.

�_rA'
.

.,' b •
• • -

f' d '1 lrel o perml lOS, a-se a delino DMarte· € com. terras
verem o q\l,e alegar, dentro Que possue por si e por an-

rta, escrlVao, o lZ actl 0-
t 1 d d' '1

do prazo da lei, julgando-se, i tecessores, há mais de trinta grafar, e subscreví. Bigua- presen e o v� ar e OlS ml de José de Carvalho; 110 _:�:.::;;::::;;::=;:�E=����
. cu 8 de março de 1_954,

e cem cru;zeiros -,- ,' ... , metros ao Oeste, 'onde con-'
afinal, procedente a ação e anos, pacífica, ininterrupta�, "

.

Cr$ 2,100,oo� Testemunhas: fronta Com o Morro do Pa-
expedindo-se o competente mente e sem_oposição, um

(Ass,) A�el�rdo da ,Co,sta
d d Arantes JUlZ de d t

José Joaquim. de- Carvalho, vão; 1.100 . metros ao Sul,
111an a o para a transcrição terreno na localidade Infer- '

. lrel o,
J

-

H t F'lI P d
no Registro de Imóveis da ninho, distrito de Guapo-

Confere com o original afi- doa0D o�or�
o

� 10D
e

f
�-. �n.

e c�nfronta eom terras

1sentença que atribuir ao su-
' , ,-

d B'
xado no lugar de costume

ro omlpg", , e en- e Jose de Carvalho e 110
ranga, dn:udDlClP110100e 19ua- I O escrivão: 01'lando Ro'""oa-o' menta, Biguaçu, 11 de fe- metros a Este, 'onde con-

plicante o domínio do refe- cu, me 111 o . metros ' ...." d '1954 (A ) O
I

,
-

I de Faria. velelro e , ss, s- fronta com a estrada', 2)rido terreno. Protesta-se pe- S 1 d f t 1ao. u, on e con ron a com wal Pereira. Baixo, Selado
10 depoi�erito pessoal de terras de "Agro Industrial E D, I T A L com estampilhas estaduais
quem aueira contestar a a- Geres Ltda."; 350 lN.etras JUIZO DE DIREITO DA r no valor de Cr$ 3,50, inuti
ção, por inquirição de teste- ao Norte, onde

confronta" COMARCA DE BIGUAÇU llizadas. Despacho: A. de-
munhas. juntada de dócu'- com o morro do Pavão,' .. ,

.

signe-se dia e hora para a

mento!;, pericia e por todos 1100 met N t Ed l.

, , ros ao ar e, on- ita d-e citação com o pl'a- justificação prévia, ciente o

de, c�nfronta com terras de zo de trinta. (30) dias dr, Promotor Público. Bi-
Laurmda Mariá de Jesus e

.

."

guaçu, 12::2�54, (Ass,) Abe-
presente o valor de dois mil de Estevam Lauri�do e 350 O ,doutor Abelardo da lardo da eo�ta Arantes, juiz
e cem cruzeiros - ..... , , , i metros a Este, ond_e con-,

Costa Arantes, juiz de di- de direito. Sentença: Vis
Cr$ 2.100,00. Testemunhas: fronta com, a estrada; 2) reito da corparca de Bigua- tos, etc .. J�o por sentençaJosP. Joaquim de. Carvalho, Que o suphcant Ee

sempre, çu, stado de Sànta Catari- a justificação produzida pe-
João Honorato Fl'lh,o e usou o cl'tado t

, :rreno para

I
na, na forma da lei, etc. lo requerent�, para que pro-

Francisco Jacinto dos San- lavoura e cnaçao d g d' F b .

... ,_

e a o, az sa er aos que o pre- duza os seu,§ devldos e le-
tos. P. deferimento. Bigua- �) Nestas condlçoes requer sente edital virem ou dele gai efeitps. Cite-se por
çu, n' de fevereíi'o 'de 1M4, Li v. excia, se dgne designar conhecimento tiverem I mandado o d' 'PI'Ol�otOI'
(A ) O 1 P , " I _

que, I,,,
ss swa ereira Dai- dia e hora para t f d'_'

, ,. a JUS 1 )Oa�
. por parte e Benta Dionizia Público �os confinantes cJio

'!II'

, '

12ITZ

ções requera V. excia, se

digne designar dia e hora

j
, ....

para a justificação' prévia, ",.

com ciência do Represen::
tante do Ministério Públi-'
co, ouvindo-Sê, as testeom-!nhas abaixo arroladas, que i

comparecerão independen-I'temente d-e intimação. Re

quer, ainda, que feita a jus-
-

tificação da posse e julgada I
a .mes�-a, se digne v, excia;, 1§
mandar citar osCOnfrOl}tan,-

I .�
tes cSin�ecid9s e por edital, I

'

Distribuidor

os meios de provas em di
reito permitidos, Dá-se a

Çomerclo - Tra�8port�a
nUll J,�lii PJfifli; :�.. FpüHiI
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(; Florianópolis, Sábado, 27 de .Março de 1954 o _TA.DO
._-_._-----
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/

.

I

,

kPENAS Cr$ 58,_
'.�

- .

*, . -Dicillltas para -co_mprar na
.-

� .

,
.

J

• I
I

,'.

1 'MAGNIFICO CO�CHÃO DE MOLAS DMNO
1 CONFORTAVF;L TRAVESSEIRO

.E' uma venda.exeepeíenal par'à comemorar.o seu 30° ANIVERSARIO !
r (

./

'-,

Em Abril será realizada a mais gigantesca
venda especial de tôdas as mercadorias dó seu
grandioso estoque; inclusive das grandes no

vidades de inverno já encomendadas, por pre ..

ços aproximados do custo nas fábricas.
.

/
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Maternidade Dr. .carlos 1raosporles .. A.

Correa

,
'

Calarinense iE
.

o I' T _A L}
ASSi:!:MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA JUIZO DE. DIREITO DA 4a.,VARA .; FEITOS D

FAZENDA PUBLICA DA 'COlVIARCA DK
FLORIANO'POLISSão convidados os senhores 'acionistas desta socie-

I dade para <l assembléia geral ordinária, a realizar-se na
$ .

I séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de EDITAL DE SEGUNDA PRAÇA E LEILÃO COM O ..

, t Florianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas, I PRAZO DE DEZ DIAS

para deliberarem sôbre a seguinte' t
'

'

,

I O,DOUTOn MANOEL BARBOSA DE LACEHDA,,,

Completa assistência � gravídês e ao parto, trata- ORDEM DO DIA Juiz de Direito da 4a. Vara - Feitos da' Fazenda Pú-

mente clínicos .e operações de senhoras, com h.ospitali- blica da Comarca de Florianópolis, Capital do Estado

sação em apartamentos, de luxo e quartos de la e '2a 1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço, de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc.

classe. "conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire- FAZ saber aos que o presente edital, de segunda

� , .

toria e parecer do Conselho Fiscal. praça e leilão com o prazo de dez (10) dias virem 011,.

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar- 2 - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes, dêle conhecimento tiverem que no dia 9 (NOVE) de

cu Phiilíps, para exames radiológicos em geral (coração, 3 - Outros assuntos de interêsse social. abril, próximo Vindouro, ás 10 horas,' á frente do edifí-

pulmões, estomago, intestinos, vesícula, vias urinárias, Flprianópolis"l° 'de março de 195,4.,_, cio do_;Juizadct, da 4a. Vara, á 'rua Visconde de Ouro

€tc,) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL- l· p.,'/1!'err�i1�ct Lim«, �residente.;? ,..'. ,
. � " 'Pre,t9, '�2f, �_põ!�êiro dos aI.iditódios do juizo trará á pu-

PINGOGl_lAFIA (útero, e trompas) e RÁDIO-PELVI- . ';": ,"/ ;"', blico prégãé ele venda e arrematação a quem mais dér

METRIA (medidas radiológicas exatas' da bacia). !\VISO_ ASOS ACIO]':.qIS'l:_A$'" ;; .;;: c'.. ,\
é maiQr }an�o 'i()f,{li'ecer' sôbre a respectiva avaliação de

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas, , ..�, ,'. "�I ?:� �;� ',' ,�:'
,

:r�" - ,�:e� IllV .ç'r�1�ito�· (Cr$ 10.�O,oó),;.o, seguinte: - 1) .,.-

eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas, , Ach�m�,se., a dls�OSfS1l0' �os senhores' act0Íl�;'5t�s, ;Il�,' 0�IS :Víg:?:�s'§e;�3 polegadas equinze pés.de altura; 10

tenda de oxígenio, metabolismo basal, etc. séde social desta_�,�cle.dâd�; a: r�Hl.: Felipe ��in�q,t;, n. '1,.f,= vlgotes de �3,,' .(lr�S:) polegadas por 3 polegadas e 18 pés

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema- 0S documentos a que se:- refere Q.' art. �9, !In decreto-ler. .le comprimento í3i3:d5); - 2 (de' 3x3x18); -t--e- 10); 4

turos,
n. 2.627, de 26. de ,set�mbro de'1940; :::', t�

�r '�- J_aboas 'de l polégadarpor � polegadas e por 13 pés de
Flol'lanopohs,l� de .março de 1954 � '�'bmprimento; 12 taboãs de 1x9x14' 'l,Taboa de 1x9x15'
.1. D. Ferre11'a Lima, Presídênte, 'f.�.,o �t U�:bq�s.:de"J�.9x.l5; ;1' taboas de; 1��x17; 72 taboas d�

".Z' ..,

!7X�t8; �.2G taboi!'§; de 1x12x13; 210, taboas de, 1x12x14;
,�-"",,-----,_._'---._._'_.+.:�., l-t<!poa de.lx1.2x15; .15 taboas de 1x12x16; 5 tabaas de

_.,.". ,

Ix12x17; 107 taboas de lx12x18; 5 pranchas de 2x2x13;

p�5$
,-

OJ
,196 pranchas de 2x12x13; 195 pranchas de 2x12x14, per-

/

'
<

"" ' :a�endo o total de 684�p(ças, avaliadas I?or dez mil cru"

SIAPP�cgA�iss��o���e�.SERVIÇO DE ANEST�:= <
•

,

-

,s-- ' ���Z���(���$������oJ�P�Si�;!e��b���n�o �7:i�a::�. --- •

-_ ..

-.-
.' '7' 'fI' >' ',''-� que chegue ao.conhêcim�.g'fo de todos mandou expe- O pdpagalo eVI-

O GABINETE DI'� RA:OS X E O LABORATOItIO; '*" "

J1r o' presente edital CWe será-afixado no lugar de cos-I t ··d t
.ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE-:' -. ,�,. ,

'

, DIJIIAIfTE TqoO DIA" -t�lmê e pub!ica�Q �a foxma tia 1#. Dado e passado jiésta oo/um aCI .eo e
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas. / ," '-. 'nos" \lAPfJOS

� ���::� :: !�l����fl��v��n����\trc��c�:�t:� ��:t!�J:sal'lDdo' uma

•1 �"

.,'" ;':U,'VI.NIGIUS GONZAGA, Escrivão o--s�bscrevi. (�s-. 11111·!1DP.!1
.

DI.
� ó,mad?s). MANOEL BARBO?A ,.DE ,LA,CERPA, Juiz, w.- J; \lU

� ,.?." � ,

ce Direito da ,4a. Vara. Esta conforme. O' Escrivão, j SIRACUSA, 24 (U. P.)
� é

�I »
!;; � � � <::' 1TIN��IUS G()NZAGA. _ Na localidade de Lanti-

________�_-,---
.

__-=��'j S0I1I-ed'8.....de I'UI'Ur81 ni, perto desta cidade, um

� " • papagaio evitou inesperada-:
"

,

'. Je,aquim Nabuco .mente que uma criança de

'O Presidente da Sociedade Cultural Joaquim, Na-
dois �,nos fosse esmagada

buco, pÇlr nossô intermédio; comunica o reinício das ati- por um caminhão: A ave

vidades da Sociedade, convpcando to.dos os associados que se encontrava numa

_,

,.' ,AN1)R�DE & ,KOERICH, ';'�" �p'àt�t< ,a oH�. s!;'!ssào prdinária',"a;�'l'ealizar-se dia 26 sexta- varanda em frente ao local
.

"
,
-' 'f�ifà, �s <2Q,3.0 horas, n:�,lca;sa,!;Santa Catarina. '(antigo .

d -'d t

,rr�1i,sport�,�4�'::c(r'rg'ai-fem ;J!tral, e;;tre"Flo;ianópoZis Jqcal)' _, • 4\'�: ' ,- ," c.' ".'.�' �.,
on e ocorreu o aCl en e,

\h :;"�:', CnTitiba e Bão Paítlo�< . ",., �.
'

, '.' -;< <,
, y�V" oi'," �", :.....1..:' ;__'�>,

"

o

�..
"

'vôou do seu poleiro ·para- a
•

�orii v.ial{éns dir�tas e peitna-;;entes" . '",;1 Oa,�.� �{W,'lfB,' bi.n.,·U. toli �PO
.. '5,', t.'I>.. �e, ',�(Iasbl·u•. cabine d� veículo, ob.rigan-

Ma(r�: _';';,FI.ORIANOPOLIS,", "

,
, - " 11 t t

Nua io�:�el;;��O:_�����;3:ostal 435
,'.

': '�, :; :,:,"O,tOO 'Tllm'II' :88r,810;); ,�,fl1ndl,tam-S8 �:t:r s�;�;:::e:�eo:lsc:�i�
End: Telégl":: 'SANDRADE' ,i .' ,\VASHINGTON, 24 (U'I anunCiou que .os dois jor- nhão, justamente 1)a 'ocasião

Agência': _ CURITIBA
:' '. P.' ;:_,O SI': Ilob,ert MsCor� ,�ais':'circularão a partir de em que a criança ia ficar

11,enida 7, de Setembro 3320/24 fj;ick, president� da "Chi-I qu��ta-feira, sob um só tí- soh as rodas do veículo.
Fone: 847: (Linha Paralela). .;:1go Cqrporation" revelou tulo, reunindo os dois mo-

Ili1o�biliária e Ageaciament9
' A���·ia�e.l�g�,ABt�;;�gA _

.

'

.. _�.zri,__ " "

--

'C1:1e' ,o' jornaf
.

':Washington � mes.
",,__

I' I A 6'
1?1H1 Rio BmíilQ' i. "(24.7. "'," " ---- -,3"- ,

"

t: ...."""""':'�, Tr�s�Hêrald" f9i Vêb·dido', .

"

,

"80.0',,
,,'.,

: '.:;--
",- > -

�:� ··:;-·:T�-\:":�·"::'---';:;;'7":'T',,":,-;ao;-:-'-'Wm;hingtoH :,PG!'lt'.'r .. a- O valor da transacão não

,

-. • • Fone: 9-3 [":96 .� ;Ate.n'de rt1ÍpidQ'::Ri9MXR'�,' ;��:',\ ,,:' '��scen�andQ que. o coni- foi publicado. Sabe-�e po-

I A ' �lld., Ti�R��r'd: S,JA_tfl)'RAJ)Ef�.'." \� :t�,' �<!' ·;t�:��, '�;â<lQf 'for :E:ug�il:�� M�yér, rém, que Eugeri� Meyer
genClaS no 10 e ap,eiro- e em' Belo "H�iz6-trte ,ci.6ff,:":' J}- ;_' ':

�

d "W';_:" '._� ,'.
'

il'áfego mút'u-o ar.:! Sào Fnulo co
.

a 'T,' ...,-:,,- ,>t,''' d'"'T·",'b: �reLO_l o
, ashmgton' ofereceu recentem�nte 8

,
ln t!Jmpresa e" ra'll:..$,,· R " ,.... ,

o

._

'<J'rtes 'Mirm,s Ge'l'a-is-S/A): .::'�:��':' ',!-.!' "��:�( .,,;ost..,,"
,::>..:�; ", .

,'I
rnjlhões e meio de dólares

..

o

"

•

� ,.r
'

...:'
'

:�:fr.:-
;\-

� ;1/ O, 'o "Washington
'

Post" pelo jornal.
'. _....

.

� ,
"

Sementes de Dortallçare Fltires
Terrenos na Vila florida· DIRETÀMENTEC�!Gtf:�ARCA PARA FLO-

130.000,00
'

.,' (Estrelato)
- RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS·E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO

.VlAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A q. A: CARVALHO � DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

115.000,00 LONGO PRAZO SEM JUROS
• _::,.. M�RCADO FÚBLICO - ESTEVES JúNIOR .:_ 58

Oportur.idade especial para aquisição,' com grlúltle PLANTANDO DA' ... TRATANDQ MELHOR DARA' ...

45.000,00 i facilidade, de um �splendido ,lote �� VI� FLORIDA.: '
� ��-__--__--

,Lugar alto e sauJavel, e toda ,faclhdade de condução. V d
: .

300.000,00 Priviligiada localização, nRS PROXIMIDADES DO ES- ,eu e-se OU· permuta-se,

i'ÁD!O DO FIGUEIRENSE, assegilrandq yaloli'iziÇão' ,
,

.

60.000,00 medlata.
.

.

. Yende:-se um "Cadillac", 1950, çompletame�te equi-
,_

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES pado, em perfeito estado, com rádio de 8 valvulas.
. 1�0.000,00 I

�AO PODE� OF,BR�CER A.?, MESMAS VANTA;. Aceita-se' troca por casa ou' terreno.

. .
' Peç� hOJe mesmo mfurmaqoes a " ",', �.' .Tratar ,com o"'Capitão Médico Dr. Carlos Fernan-

,

I. SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL �RASI�EIRA �es Ei�l�elsing, no periodo, da manhã no Hospital da

. .,.' _ -. , . LTI_?A (SUBRAL) " liuarl1lç�0, e no da tarde, em sua residencia à Rua

!�:���::l� 1""'''''"''"
EM,c,"

�ao :rge,
Sala 4 - Fone' 2'1>9-2_ Bocaiúva n" 210.·

,

. trilicas ao ,

100.000,00 I VIAJ� C!ONf'O'QTAVtLM�NTt: Gove'rH' a'do'r::::::' ,�8)��8J��1>��_ Lucas
Garcez
RIO, 24 (V. A.) - o ve

reador Farubu1:ino ' Junioi',
.

-
/" .

na última sessão_, da Câma-

ra- Municipal de São Pau

lo; formulou severas
.

críti

cas ,ao governador Lucas

Noguei�a' Garcez pelo fato�
de a .administração esta

dual ter atrasado o paga
mento dos aposentados da
Estrada 'd� Ferro Soroca
bana.
Salientou o vereador que

está êOliSiClel'anclb a possi� ,

hilidade de sol'
,:;.,

tervenção fede

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO .JOAQUIM)

Obstetrícia '

,

Ginecologia Cirurgia

PARA.AQUElES QUE

DESEJAM O MÁXIMO
<, EM CORTESIA

E EFICIENCIA

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da graví
dês), Exame de material para o diagnóstico dó câncer fe- ,

miriino, pela citologia, biópsia, e eólposeop.a.

Eeipresa Florianópolis S'. A.
'Administração 8 Transportes

, ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA Expres!\o FI(; ria�ópolis
deSão convidados os senhores acionistas desta socie

dade para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 20 de Abril ás 20 horas em sua séde social à Pra

ça 15 de, Novembro n. Ü, nesta cidade, para delibera
rem sôbre o seguinte"

1 - Leitura, discussão e aprovação ..

do I balanço,�
conta de Lucros e Perdas, relatório da Direto
ria e Parecer do Conselho Fiscal.

2 - Assuntos diversos de interêsse Social.
L,

_

FlorianÓpolis, 15 de Março de 1954.
ALDO ROCHA -, Diretor Presidente

1 - à Av. Sta. Catarina de
alvo c/5 comparto

'

1 - à Rua CeI. Pedro Demoro
alvo c/8 comparto tem ar

, mazem ..anexo, além da re-

sidência .

1 - à Rua Aracy Vaz Calado
nova ótima água, madeira

1 - à Rua São Pedi'o, de alvo
c/p comparto �.

, 1 - à Ruq. Moura. (Barreiros)
c/7 comparto madeira ..

1 - à Rua Curitibanos (Ilha)
c/9 comparto de alvo ...

preço:

•

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

preço:

ESTREITO - FLORIANÓPOLIS

� CASAS A VENDA:

ESTREITO

preço:

preço:

o' Centro de IrradiaçãO
-Mental "Amor e.Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, à.si 20,30 à rua
Conselheiro

.

Mafra, 33 - 2°
andar .

ENTRADA FRANCA

preço:

preço:

TERRENOS À VENDA:

2 - à· Rua Aracy Vaz Calaao
ambos_ : preço:

1 oc-. à Rua Santa Luzia preço:
3 - à Rua Santa Luzia· con�

junto , . . . . . . . . .. pl'eço:
1 - à Rua Sãó José, preço:
1 - à Av. Santa Catarina .. preço:
1 - em Barreiros (Junto ao,

Clube Barreiros) preço:

.'1.'

CHÁCÀRAS:

1 - em Abrão próximo à Bom
. Abrigü .

1 - em Serraria c/2 casas de

mal{eira 1

•••..•••••••• ; ••
-

1
preço 80.000,00

prel)b: '60.000,00

MóVEIS A VENDA: .

1 S;;I.la de Jantar completa,
fino· acabamento, 9 peças preço: 2.200,00

1 Jogo estofado, 4 peças. .. preço: 2.000,00
1 Dormitório, com 6 pecas preço: 3.000,00
--l Fogão esmaltado' .... :... pr�ço 1.000,00

•

/" IMPO�TANTE -. V. S,, d:sejando vender, alugar, I
prar, hlpotecar ou lllvcntal'lar; -casas, lotes de terra,

ülhos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
lamento Canto, das 8 às,22 horas, que será p'rontamend
eé,�tendidopelos seus dirigéntes; A. -,- IA.C:, pã'e taln

béu1" à disposic:ão dos SeUS clientes, um Departamento
d _Ol1stru:;- e,s, Plantas d� IVh,lros Etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. "

C ,A R R O U S S E'L

:$.
CANÇÃO DE NINAR

"Dorme, dorme, nenêm
que o Trogílio vem aí .•. "

SONHO

"Serei Desembargador",
Fernando Melo.

DESEJO

"Serei Deputado federal",
F: Ferreira' de Melo.

VAIDADE

't'Mêsmo estadual serve",
Fernando F. de Melo.

MORTE DA MOSCA
'AZUL

(OU depois do pleito)

"Quebrei meu espêlho
mágico", F. F. de Melo.

CHARME

"O 'meu Dodge tem ocu

los 'Ray-Ban", Volnei (300)
Oliveira.

.DDT,

"Já desmontei o maríbon
do Colin, agora é a vêz do

mutuca da Secretaria de

Educação e Saúde. O dono
sabe disso. J. Bayer.

PRAGA

"Quero sêr mico de ciréo
se não fôr eleito para a As

sembléia", Waldir L. B. A.

Busch,

AMOCK

"Buracos na estrada. Buracos

na estrada. Buracos na es

trada. Buraco-s na estra
da". J. Coêlho de Souza.

ONÇA

"A pavimentação da

eS-1trada Fpolis.-Santo Amaro

é obra estadual ou fede-.

ral?" Zé da Ilha.

AMOUREUSE

"Os_prefeitos e vereado

res que vieram ao Congres
so dos Municípios, gostaram
muito das estradas da Ilha.

Almoçaram no Restaurante

Turista, nos, Inglezes e per
noitaram no Hotel Suspen
so, da Lagôà. Viíl),taram
também

.

todas as pedras
fundamentais lançadas pelo
maior' do sul do mundo",
Cebola.

... BUM

LUX HOTEL

(Restaurante)
,- HOJE-,

Feijoada Especial
- AMANHÃ-,
Galinha assada com

farofa

I

ano;
b) assuntos outros,

partidário.
Florianópolis, 23 demarço de 1954.
CELSO RAMOS

de alto interêsse
II
I

Colônia Santa Teresa ,

,

"Na Colônia Santa Teresa, devotada direção do dr. T()- 'Colônia: são unanimes em

a 8 do corrente, esteve reu- .lentlno de Carvalho, 'ciãn- afirmar sua eterna gratidão
nida a Comissão de Altas, prindo a benemérita fina- a todos quantos, ali, duran
constituida de hansenólo- lidade que inspirou o Esta- te largo estágio, lhes dis

gos federais. Concluindo do a construi-la e apare- pensaram todo o carinho e

seus trabalhos, a Comissão lhá-la, quando do govêrno todo o conforto material,
'deu alta a 59 enfermos ali do grande estadista Nerêu- espiritual e sobretudo a

em tratamento e que cons- Ramos. Centenas de enfer- assistência 'médica, que lhes

tatou estarem clinicamente mos, totalmente recupera- permitiu voltarem recupe

curados. Desses hansenea- dos do terrível mal, já fo- rados para as suas famílias.

nos, 45 já começaram a ram curados naquele mo- "A Colônia � uma bênção
deixar a Colônia e regres- delar estabelecimento, e" de Deus para os qué preci
sar aos seus lares e 14 ain- de novo, integrados na vida sam do tmtamento especia
da ali permanecem por comum. Tivemos oportuní- lizado", disse-nos um dos

questões sociais. Vai, assim, dade de' falar com vários
I
que tiveram alta nestes úl-

.quela instituição, sob a Jus que agora deixaram a, timos dias.
'

que também é Dito, vive a

querer fazer escândalo com

is pagamentos que, às ela-

ras,e com a responsabilida-EM. P
.I> • '

,1e do seu nome, .o ex-go-
. m a Io rox Imo.'ernador mandou fazer por

;�]�;ior:��:;ros:�
,:

� :r.'X!: as ele!ções no Clube Militar
" blicos são movimentados às

A CANDIDATURA DO; pressão democrático a um Pereira da Costa e Juarez

GENERAL LAMARTINE pleito de associados cultos Távora, candidatos oficiais
c·!at as, com agentes respon- I

. -

-

I
E' independentes, pela con- da Cruzada Democrática à

sáveis por esses movimen-
Conferenciou ontem com corrência a postos que, a presidência e a viee-presi-

tos "" não ha ilações a tio, , .

o ministro da Guerra o ge- I seu ver, só trazem traba- dência do Clube Militar,
.ar da operação.

neral Lamartine Peixoto lhos e preocupações a seus respectivamente, nas elei
Mas quando feitas essas

Pais Leme, que expôs as ocupantes e, finalmente, as ções de maio próximo, en,-<"c
operações no escuro e o que

razões por que foi levado a expressivas razões apresen- face da consulta feita às
consta do papel não é ver-

aceitar sua candidatura à tadas, constantes do mani- guarnições pela referida
dade - então o caso muda -

presidência do Clube Mili- Iesto que aprovou e oportu- Cruzada, sôbre a aceitação

Tribunal Regional �Ieítoral S���e!!�e����"!o! INa
de Santa Catarlo'a' .

nhas quiseram dar uma'

, olhada nas cadernetas de

Nota da Secretaria Depósitos (Fundos Vincu-
, 'Téndo um matutino local divulgado lados) da Prefeitura, nos

entrevista atribuída ao sr. deputado Bancos. Para que eles pu-

di ibuid dessem espiar nas ditas ea-

Wanderley Júnior, - istri UI a à ou-
, ,

' dernetas, a sr. Dito, Prefeí-
tros órgãos da imprensa catarinense pela
"Agência Mercúris" -, .em.que aquele
parlamentar afirma ter desaparecido um
laudo pericial dos autos do recurso refe

rente à eleição para vereadores à Câma
ra Municipal de Turvo, a Secretaria

'

do

Tribunal Regional Eleitoral esclarece que
tal afirmativa não corresponde à verda
de.

Dos autoS referidos nenhuma peça

desapareceu.
A perícia determinada pelo egrégio

Tribunal, feita por técnico (lo Instituto de

Identificação e Médico Legal, se encon
tra no processo, integrando, o inquérito
realizado na la. Zona pelo exmo. sr. dr.
Adão Bernardes e dele nunca foi destaca
da.

Foi à vista do respectivo laudo que o

Tribunal Regional proferiu a decisão a

nulatória do ,pleito, e 'o Tribunal ' Supe
rior deixou de conhecer do, recurso, de
terminando a abertura do inquérito pa
ra apurar a responsabilidade do Dr. Juiz
Eleitoral.

'

Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA,LIMA
Secretário Geral

'

RUBE�S DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE"LARA RIBAS

'EM PRATA DOURADA
- General de Exército 0-

to, às pressas e nas vespe-
ras depositou nelas .

Cr$ 25.000,00, que delas

constavam sem' nelas esta

rêm ,'desde o ·fim do ano pas-
, \

"ado!
E o mais engraçado, de

pois disso, é que o jornal
do filho do dito prefeito,

curades 59 internos

de figura.
lar e que se resumem: in- namente será dado à publi

No episódio, o interessan-
, f

sistência de seus amigos e cidade.
e e que quem az as coisas

.iprcsentação muito antes OS CANDIDATOS DA

dr: de qualquer outro can-. CRUZADA DEMO-

riidato; desejo de trabalhar CRATICA

de seus nomes, continuam

recebendo de todos os Es

tados e Territórios, de seus

camaradas, demonstrações
de aprêçc e a segurança .de

intensamente pela prosperi
dade de' uma grande orga

nização de classe; dar ex-

Partido Social Deeiecráttec
Oiretorio Reliooal de Sta. Catarina 'l�r:�tc:n!�daSc��i:�:gaq:::

,

1\ Mesa do Diretório Regional, de acôrdo agiu a descoberto, deixando

.om O que êste decidiu e na forma dos Estatu- � locumentos de tudo quanto
, . I f

'

.os, vem. convocar, pelo presente, a Convenção �

€Z.

,l.egional Ordinária do Partido, para reunir-se 'I .

aesta Capital, no dia 25 de abril, às, 20 horas, - Bene veto Lo-
la séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n.

-

-, t,·.j com a sezuinte ordem do dia: reOZt
, ' " til

_ a) escolha dos candidatos às funções le- Faleceu, há dias, em Uru-

gislativas do Estado' e da União, no bici, o sr. Benevenuto Lo�

nleit d 3'd
'

t b d
-

t renzéttí, antigo agricultor e
P ei O e e, ou u ro o correu e

comerciante ali estabeleci-

do desde quando veio para

) Brasil, em 1928. O extin

to chefiou a colonizaçãc
:talia�a naquele próspero
distrito de São Joaquim,
ali se radicando e se f�:'""'
zendo um dos mais valoro

sos baluartes do desenvol

vimento urubiciense. Fale

-eu aos 76 anos, deixando

[6 filhos, 62 netos e 54 bis-

Secretário .aúsou enorme consterna-

ROBERTO OLIVEIRÀ ,,:ão em todo o distrito e em 'Moço é inteligente, capaz e

,-
.

J
.'

pOI'S' na ver -rico de caráter" o ilustre
Tesoureiro ,�ao oaquu�" -

,._

,

Jade" o extinto, pelas suas nataliciante, tanto nesta

Medalha de "Maria Quitéria .�- ����aa::�r::d::�!�:r:e �:� �::!t�� c;��o�:, v�:�eh�i:!�
o Ministro de Estado dos I

para o brilhantismo das co.l -:lo� estimado e querido. O ra a corrente·política ma

Negóci�s da Guerra, em memorações ,do 10 Centenâ- ';;epultamento dos seus res- joritária, é muito estimado

Portarian. 111, de 20 de Fe- rio da Morte da Heroina tos mortais, por isso, consti- e benquisto.

vcreiro de 1954, e tendo em MARIA QUITÉRIA .,DE tuiu comovedora manifesta- 'A's homenagens de esti

consideração a proposta da JESUS, - seja nos quar- <ão de pezar de toda a po- ma e apreço que ontem re

;omissãó nomeada em Por- téis, seja nas escolas, seja »ulação. À família enlutada cebeu, merecidamente, nos

taria n. 343, de 21 de Agôs- na imprensa falada ou es. apresentamos nossas horne- associamos com especial
to de 1953, que nestà data ci-ita - a "MEDALHA DE ragens de peza!". satisfação.
fica dispensada, resolve M A R 1 A QUITÉRIA",
CONCEDER aos miliJares cunhada em obediênciá à

e civÍs a seguir enumera- Portaria n. 342, de 21 de a·

dos, entre outros muitos gôsto de 1953.

por sua contribuição ativa

Cónvite aó POVO
O Centro Catarinense de Estudos e Defe

sa do Petróleo tem a satisfação de convidar o

povo desta Capital para assistir a Convenf�ão
:Estadual, preparatória da Convenção pela
Emancipação-Nacional que se realizará ]lOS

,dias 27 e 28 do' corrente mês, instalando �:e à�;

20 horas na séde do Clube 15 de Noven.tbro,
(ex-Democrata) .

Participará dos trabalhos da referida'

Convenção o Exmo-. Sr. GENERAL EDGAHD
BUXBAUM, Membro da Presidência da Co-

"
'

missão Preparatória da Convenção pela Eman-
cipação Nacional e que pronunciará importan
te discurso.

, ,Florianópolis; '25 'dê março'de 1954:
,

, .1osé dó Patrocínio Gallotti
'

De,p. Ivo Silveira

passamento

A data de ontem' registou
(

,

o aniversário natalício do

sr. dr. Ivo Silveira,'deputa
do à �embléia Legislati
va, �leito sob a legenda do

. . � "'"\

Partido Social Democrático.
retos. O seu

Novo Delegado ·

do (. A. p. J. ne�te Estado
lympio Falconieri da Cu_nh� Tendo solicitado e obtido Delegacia, hoje, às 11 ho-

-- "

EM BRONZE - General éxoneração do cargo de raso

de Divisão Médico dr. A-' 'Delegado dO Instituto de Pari! esta solenidade de
quil€s Paúlo Gallotti, Gene- Aposentadoria � Pensões posse recebemos amavel

, ral dé Divisão Ilydio Rômu- 'dos Industriários, neste Es- wnvite que muito desvime

lo Colônia, General de Bri- tado,- o sr. dr. Telmo Ri.. cidos agradecemos.
gé;da Octacilio Terra Uru- óeiro, foi nomeado para a- Ao sr. Eurico de Siqueira
l'éhy, Jornalista André Ni- <Juelas funções o sr. Eurico

I
Lisbôa desejamos as melho

I�I Tadasco, Coronel-G1.spar de Siqueira Lisbôa, cuja res felicidades administra

p€ixow ..Cvsta, Coronel Nel- posse terá lugar na mesma tiva's e pessoais.
.

sou De�l}ai:ia Bob�l!x, Co
tonel Virginio Cordeiro da

Mello, Major CY1"O Der,tice

Célldas, Major lVIédico dr

Ruy Portinho de Moraes e
'

2') Tenente An:lú':'lino NB�
tividade da Costa, ::'lém de
I1Jt,átos outros milita'l:"es' e

_________________�,I_,----�-----

L,oteria do Esta/do
3.098 - Cr$ 200.000,00 - Joinvíle
2.732 Cr$ 15'.000,00 - Joil1dle
.�,.3r46 Cr$ '1,0.000,00 -, Joinvile
, 'fg'14 Cr$ 5.000,00- JoaçalJ!J'

.� l.Í12, Cr$ 2.000,00 _' Join, lie,

'�"'-';"

seus votos por ocasião_ do
Os generais Canrobert pleito.

Florianópolis, Sábado, 27 de Março de 1954 "

/ '�
Os homens não acreditam mais nos homens. E

nós, os moradores da Praça da Bandeira, por não
confiarmos no Prefeito, estamos todos voltados pa
ra o Senhor dos Passos. Só êle nos poderá valer,
como nos tem valido todos os anos. E' que a Praça
da Bandeira é a terra d� ninguem da Capital. Ape
sar de distante da Prefeitura apenas 300 metros, ela
serve para tudo: recebe o lixo da cidade, dividin
do-o com o velho Campo do Manêjo, que lhe fica
junto. O fôrno do lixo, como bom funcionário pú
blico, só trabalha 6 horas. E o resto dos restos é pre
sente que a Praça da 'Bandeira recebe. Nela talll'
bém fazem ponto,' diáriamente, algumas vacas, por
sinal de boa linhagem gersey; nela, repoltreando-se,
-relincham os cavalos de todas as carroças e carroci
nhas da Capital; nela, sôbre os monte�s de lixo�
crocitam urubús vulgares, dos quais, até hoje, ne

nhum recitou o newer more, do Alan Poe; nela
aos rebanhos, 'pascem e balem cabras matriarcai�
saltitantes e travessos cabritinhos e bodes sizud

..e mefistofélicos; nela, refocilando-se turÍsticamen
de charco em ,charco, grunhem porcas, cachaços
leitões; nela, ciscam galinhas, ti»'irrufam galos
piam e pipiam pintainhos; nela, a nossa patrióti
e brava Coap encontra a maior fonte produtora
mosquitos, moscas e-pern.ilongos a jato, que deles
delas ali se-abastecem Florianópolis e adjacências.,

Há tempos apareceram por ali algumas máq
,nas da Prefeitura. Iarp fazer o prolongamento
quase superada Avenida Mauro Ramos. Fizer
no. Mas o fizeram em nível mais alto. Quando e

ve, as aguas garram de fluxos e refluxos e não e

rem mais fazendo chuá-chuá e chuê-chuê� Fie
nas sargetas e nas calçadas, que os·boeiros es,
mais entupidos do que, o Presidente da Assembl

A salvação está no Senhor dos Passos. Quall
-da sua tradicional procissão, que sobe e desce
Menino Deus, a Praça fica exposta a milhares,
observadores. A Prefeitura, então, tem uns arre

maláricos e manda arrumar um pouco aquilo.
Senhor dos Passos tem força para isso. Uma"
no ano.

Fora dessa, a Praça não tem mais vezr.
.

Senhor dos Passos, a tua procissão se ap
ma! E nós te agradec-emos õ pouco de vergonha
Tu dás à' Prefelturá!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


