
r�(� , ,A ESPANHA ESTA EM �IFICULDADES
IOmsis ant,ilõDiá'-Irio de S. Catarine

MADRID, 29 (U.P.) pitais f! que as emissões pu-
Nos' meios financeiros da blicas, em Ul53, chegaram a

Espanha continua-se a in- 9 bilhões e 700 milhões de

sistir ([m que a, insuficiên- pesetas em face dos 4 bi
cia do' mercado de capitais lhões e meio de ações- e 0-

é responsável pela falta de brigações postos em circu

desenvolvimento economi- lação pela iniciativa priva-
"

co do. país. I da.
Em relatório, o Banco O relatório i�dica que só

Urquijo ressaltou que a fal- para a índustría elétrica, as

ta de capitais, que é geral necessidades de inversões,'
na economia de' todos os nos anos vindouros, flutu

paises europeus, entorpece am entre 5 e 7 bilhões de

Tempo _ Instável, com, o trabalho de industrializa- pesetas. Para..1954, a indus

chuvas, melhorando, no de- .ção que empreendeu a Es- tria Isiderurgica precisará
panha, a partir de 1939. I de inversões no total de
Boa prova da falta de ca- 700 a 800 milhões.
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Títulos Eleitorais
Nas proxímas eleícões servem os

dtuais, lIleSIDO preenchidos
Os titLJos' eleitorais, já I extensivo às eleições, inclu� tôriamente adotado no

aÜS-1
publicação, ,revogadas as

preenchidos, podem ser sive as suplementares que tamento que se fizer a par- disposições em contrário.

usados nas eleições que se sé r:_alizarem, no, país, até til' de. fo de janeiro de .. Sen�do Federal, 19 de

realizarem até 31 de' de- o dia 31 de. dezembro de 1956. março de 1954. - José Ca-

zembro
.

de 1955. 1955.
,

'

Art. 3° Esta lei entrará I fé 'F"ilho, Presidente do Se-

Nesses titulos, a rubrica Art. 2° Os títulos eleito- em vigor na data de sua lado Federal.

do presidente da mesa re- cais, expedidos a partir da

coptora
. será aposta em data, da vigência desta lei,

qualquer espaço em bran- não conterão o retrato do

eleitor.
• • •

,O brilhante colega Armando F. Peixoto
esteve vários dias em Florianópolis, como en· '

vlado especial do Diáe-io Carioca. Nesse aqui
tão querido, órgã6 da imprensa brasileira" pu
blicou, a 24 do corrente, interessante crônica po

lítica sob o título "Difícil o acôrdo em Santa'
Catarina".

. Nela são necessárias várias ressalvas, das
quais, hoje: fazemos a primeira.' Se o conspícuo
confrade, quando aqui esteve, não se Iimitasse a

ouvir uma só das duas partes, por certo que le
varia outra impressão do panorama político
barrign-verde. Atendo-se aos depoimentos pa
lacianos; ,fugiu do contato com OS prôceres opo-
'sicionistàs e julgou sem que, "nos autos, dísses
"em os acusados". Os que o leram, desapercebi-'
dos da realidade ambiente em Santa Catarina.
concluirão que o P.S.D. oposicionista não conta
com homens de espírito púhllco capazes de con

sldcrar os a-ltos interesses do �stado. E, mais,
que o Governador Irineu Bornhausen, com,
a sua vocação de anjo pacificador, só não con-

. guíu hnrmonizar a família catarinense, por obra
e graça da ação intransigente da oposição.

Se o ilustre colega se desse ao trabalho de
.
uma visitínha rápida e compreensível à nossa

redação, teria aqui oportunidade de ver alguns
montões de provas contra o que, tanto procla- .'"

mou: o espír-ito pacificador do sr. Bomhausen.à '

Em poucos minutos poderia ter examinado os->tt
ato-s de �ueJ;rado'at.�la,I,:g�vé'rlutdp.��Â:s nl,is" s�_::_,. ,.J.�.:�,f"i,..-..:".:�:''t'.',· "

f!;tc_,. p;r�tic�).I.: ç� .:dW�I�as:��,,}l�'i;ãfW"<le '

. "s-Y��
, ."

"

Ri'H'.f; e ,}:emoço�s; 'as .ffC'U:sa"Ç:oes fa.l�as '.e· ln squl
nhàs c!_)ntrfi 'seu antecessor; as vinganças que
prestigiou; o t rataruenro dispensado aos adver-'
sál'ios,- cllmo fi. ocupação militar de Lages; as

�ahtnias e ,os insultos d:ários do se.u jornal aos
pessedistas, a ])onto de o Diário da Manhã ser

kv:.uIo fi Juizo e condenado·a desagravar as suas

vítimas; o desrespeito ils leis, que só são éum·

pJ'idas quando favorecem a U. D. N.; a {lomea-

"Congratulamo-nos com ção de delegadinhos tarados IlarR premeditadas
íf, Exa. pela acertada e me- violencias contra. chefes· pessedistas ...

Pena, ,pena ,enorme, que o sr. Ál'mando Pei- 7("
c

Para deputados Au drecida r,eeleição. do grande
-

ceI' a Pires, Flávio José Pá-
xoto não quisesse meia hora de conversa conos� gusto Amaral Pe'I'XOto Ju" ,

1 "1' t
.

'.

-

re,to Júnior, Franc,isco Ga�maSl elro e ,Cá armense, co. Muito teria, que 'saher, inclusive sôbto.e a.
D N

�

R nior, Lopo qe Carvalho Coe- íri,a Lima Filho, Fredericor, €reu amos, que sou- côrdos. E as suas crônieas, tão bem feitas" não
be ostentar bem alto o seu teJ'iam aqui o sabor de anedotas... ,lho, Osvaldo Moura Brasil Trota, Galileo de Brito,

.

'1'
.

b Ih
- do Amaral, Benedito Mer- Grazi.eto Matarazo, Hiranpr1\i1 eg1Q em tr� a ar pa- P',ENS·O"'"ES AOS IJERDEIROS DOS VETE--�.l gulhão, Jurandir Pires Fer- Dutra" H;,do R"anl0s FI"lho',i'a os maiores, anseios da '- , "'b

nossa estremerecida nacão.
F.ANOS DO PARAGUAI E U�VGUA,[ reira, Hilton Santos, João Ivan' M�rinho, JàymeFer-

Cordi�jmente _ Adlul'n' l'S- RIO 29 (V'A) A CA I d' d
"

t'f'
I,'

d
" ·Manso Pereira, Almir de reira, Joaquim Antônio Lei-

, "
- a-' ln o e JUS 1 lcan o a con-

A d d A LA •

M-

f
I'

- , ,.
n ra e, nLomo arques te d Ca t J

.'

C
nIO, 29 (V.A) - O dep: traça0 e uricionários da mara recebeu mensa,gem do cessa0 do credIto de cento

dA" F 'b' d C
e s 1'0, oaqum1 ou-

I N c, O 'd d R "b'l Ih d
e rauJo, a 10 e astro to S,ouza, José Maria de

Heitor Beltrão apresentou . . .
.

.. preSl' ente a epu ica pe- e cinquenta mi ões e cru-
N Ild f Ch' d

de
1 eves, e onso aves e Ca' 11 J" J' d------------------------------- zeiros para pag<:lmento rva 10 Uluor, ose e

Holanda, José de Souza
pensões aps herdeiros de

Marques, Libero Osvaldo
militares que luta:ram na

de Miranda, Mário de Oli-
veira Pima, Odilon Olimpio
Vital, Osvaldo Dinii Maga
lhães � Ovídio Paulo <,le

co.

Damos, abaixo, a lei que. Parágrafo único. O retra-

determinou essas medidas, t� do 'eleitor; no respectivo
publicada no Diário Oficial título, passará a .ser obriga

I da Únião, de 25 do corrente.

LEI N° 2.194 - DE 19

DE MARÇO DE 1954

A CENTRAL DO
BRASIL COMPLE
TOU 96 ANOSProvê sôbre a expedição

e utilização de titulos elei- 'RIO, 29 �(V.A) - A Es

tradà de- Ferro Central dotorais,
Brasil completou ontem,
lia 29; o seu 96° aniversá
-io de fundação. Na referi
da data, do ano de 1858,

Constituição Federal, a se-
naugurou-se a então Estra

guinte 'Lei: la de Ferro D. Pedro II,
_

Al·t. 1° O dispôsto no § zujo primeiro trecho foi o

3° do art. 1,97 da .Lei n? ",

'1 percurso: Campo d,a Ada-
1.164, de 24' de Julho .

de inação até a estação de
1950 (Código Eleitoral) ,é Queimados.

O Congresso Nacional

decreta e eu promulgo, nos
têrmos do art. 70, ,§ 4°, da

a- reeleição ..

· do Presi
.. tlente .. da>Câmara

'

�,.- s,jb êsse título, o. Diário

�,,! Oi'ieial d:;; Uniã!), -de 17 do

corrente, pág: 4,327, publi=
:":",,1' ...

C,;ll o seguinte:

FORAl\'f FUZILADOS
TRES TUNISIANOS

TuNIS,29 (U.P.) - Três

tunisianos foram fuzilados
dia 27, cOl�O responsáveis
pela morte de 3 policiais
franceses a 23 do-Corrente ,

neste Protetorado francês

da Africa do Norte.

NÃO É CUMPRIDO
O ESrrATUTO

um requerimento solicitan
do ao poder executivo ,in·

fOrmações sôbre o não cum-

�Á 'projJó�it� ra l:eeiéição
elo' Sr. - Nerêu '�R�rnos' pará

.- - .........;.. '. 't
•

'1 Presidência da Câmara
ios Deput?dos, o Preside;}'-
te da República recebeu o

3eguinte telegrama, proce- .F

{en te' de Brusque, Santa
Catarina.

ESTRAI;>AS BORNHAUSEANAS!

L3 na estrad.a Caçador-Taquara Verde, 'o cal'l� tan
e foi ao buraco. Saiu desse e caiu em outro. E todus

o que viram o sacrifício dos pobres motoristas, elogia-
1'um muito as est1'a,da.s asfaltadas e o sr. Irineu Bor
nhausen.

FOI PENA

Máxima
selho de Justiça julgou a re- bargador Arí Franco, .rela-
clamação interposta pelo tor do processo, O Conselho

promotor Cordeiro Guerra, reconheceu a reclamação, a ,

da decisão do juiz Olavo iulgou procedente e revo-' "

Tostes, que concedeu líber- gou, a decisão do' juiz. Em
dade ao advogado João A- consequência, será expedi

do-mandado de prisão, sen
do 'voz, corrente que o 'seu

patrono recorrerá ao Su

premo 'I'ribunàl Federal.

Cttl,..

o Tempo
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 30.

correr do período.
Temperatura - Estável.

Ventos - De Sul a Les-

te, frescos.

Temperaturas -
mas de ontem:

21,8. Mínima 19,5.

Extre-

MANDADO -DE PRISÃO CON1'RA
BONILHA

RIO,29 (V.A) - O Con- fendendo o voto do desem-

taide, acusado de autor da
s�u despacho no Palácio do
Rio Negro, o ministro dà ' morte do delegado Bonilha
Guerra .subrneteu a assina- e. do. comissário. Gay. De

tura do, Presidente da Re-

RIO,29 (V.A)

Menezes Gil.
Para vereadores -:- Acá

cio da Costa Santos, AgeIfor
Rodrigues Soares 'de Melo,
Alfredo da\ '�Mota, Alvaro
Dias, Aristides, Calheiros,
Neto, Ben�d �r�ga·, ,Carlos

REFORMADO O DI-,
RETOR DE FINAN

ÇAS DO EXÉRCI1.'O
RIO, 29 (V.A.) - Em

pública o decreto de trans-

Ierência para a reserva re

munerada ao general de di
visão Odilon Gomes da Síl-

va, diretor das Finanças do

I�Exército. E1n consequência,
'concorrem àquela vaga, no

Quadro de Administração..
os coroneis Benedito Gomes

Silva, da co�issão de orça
mento do exército e Manoel

Santos, chefe do Estabeleci
mento Comercial da Inten-
dência.

GORGE AMADO SEGUE PARA GENEBRA
RIO, 29 (V.A) - Parti- uma conferência (remune

rá amanhã, dia 30, para Ge- 'rada) na Faculdade de Di

nebra, onde vai participar! reito, à convite da sua díre-.
das sessões anuais da Co- 9�o,
missão de'Direito Interna-' A Comissão de Direito

cional, o embaixador Gil- Internacional, que o sr. Gil
berto Amado.

'

berto Amado, voltará a in-

O sr. Gilberto Amado, tegrar, prosseguirá êste ano
" \".

'

que pretende -chegar a Ge- os estudos já iniciados sô-
nebra rio', 'dia �4 de abril, bre a plataforma eontinen

partirá no dia 16 pata a cí- tal, Direito Internacional
dade de, Naney, onde fará Maritimo, Lei de Tratados.

;\uerra do Paraguai 'e na

eampanha do Uru�uai. A

�omissãQ competente do Mi

l1!stério �la Cuerra,Jogo que
.'OI' apr:waclp aq\lele. crédi
to, fará, �utom�Wc.:ament�, o
pagameúto dosl' atrásildos
daquelas pel1sõês aos inte

ressados, se;u' a'hééessidade
de intermedifirÍos.,

primento, até agora, do ar-

tigo 256 do Estatuto dos !lIO, 29 (V. A) _. As

1"Maia.
Oficialmente, o PTB

Funcionários Púhlicos Civis �lltimas noticias vi�ldas da cevelou, 11:3S os circuloE

da União. Trata esse dispo� c:apital bandeirànte dizem. bem informados indicam

sitivo do plano de assistên- que? PTB está manobran. :omo certo o apôio ao atual

cra incluindo um limite.mi- dei no sentido de apoiar a ')I'efeito paulistâno" que se

nimo de quarenta e cinco cu'ndidalura do sr. Jânio :'ia assim substituido naque

p01' cento dos vencimentos, Quadros ao ,governo do Es- ie posto pelo sr. Porfirio

remuneração'" ou provento, �ado de São Paulo, já que Paz, militante nQ Partido

,do funcionário como base1 os trabalhistas vetaram a Traball1ista.

da pensão para sua família. indicação do sr. Prestes

REVIRAVOLTA NO PTB PAULISTA:
APOIO A JANIO, QUADROS

Costa Hica
, '

,

uma, .Golônia, soviética
CA�ACAS, 29 (U.P.) assihada'rior' Alberto Durau mérica".,', c Sete marinheiros tinham

..Em declaração de uma pá- ij,och,am, Alv.aro Gen� Su- A deêlal'à'ção'-ainda. diz sido feridos nesse acidente,
gina, sob grandes títulos, jo e Rafáê�. A�g�l Pa�heco.' ....que Figueres e'stá traman- mas quatro haviam conse

publicada como matéria pa- . Diz a Gle'daracao que esta' do e intrIgando no conti- guido regressar ao navio
ga em vários. jornais, o "Co- Jigação� cor;}"' os· 'ruspo� 'é !ii tÍ<:nte, ,�través 'da Legião de brasileiro após- tratamento.
mité centr�l da Càsa de princ.ipal razã�,;,·"péla qu,ªl -Çarl.be. ...

,;.; ,�' Era considerado como

Costa Rica" acusa o presi- Costa Rica est��e �l!sente "" ;,:\, "muito crítico" o estado dos _ Você é funcionária!
dente José Figueres de ter la- conffl'êi1cia ,e támbém

"
....

outros marinheiros. Não diga a ninguemtransformado o país' "numa por ha�eI' �iUl�a m'ontanha Às chamad,as terras "can- que torceu pelo Avaí
provincia e 'colônia da Uni-' de, docum'êntos", provando 'sadas" são apenas terra� es- O �'Loide Cuba", de 5.408 contra o Caxias!
ão Soviética". 'seu d€sreJ>P0ito (de Figue- gotadan pelo,uso. A aduba- toneladas, vinha ae Ams-
A d I

-

d
'-:- Porque?

,

-
ec al'açao,.. en ereçada 'res) pelos di:reitos huma- ção adequada" revigora-as, ter'dalu e deve'r1'a fazer es- P C

d 1
- orglJe.Q .:.. .ollin man-

aos e egados da X Confe- nos ,e sua' cumplicidade na i(jrnando-as maI's
,""""""'1.........-...'''-

I ' da cortar a água' da suarência Inter':::n:ne.rican,3"v€nr, -infilh'ação Càin�iiista na A-;�'Pltt�duÚvasdo ,que

proclamados pela, conven
ção do PSD. os seguintes'
candidatos da seção carioca Dyrno Pires . 'Ferreira, Ed-
"do partido. gar Greene Soren, Erasmo

Para senador � coronel Martins Pedro, Euclides de

Gilberto Marinho. Carvalho, Eurico SeI_'zede-
,

lo Machado, Felizardo La-

Costa, Mauricio
de Melo Soares, Mauro J0-

pert, Murilo " Pinheiro Al

ves, Mário Gab�iel, Orestes
Ribeiro de Morais, OSInar
Lopes de Rezende, Osvaldo
�iedel de Carvalho, Osval
do Soares Monteiro, Pacia
no Aguiló, Pascoal Pontes,
R:�ul da Silva Longras, Re:'
nato Arantes, Renato Cal

mon, Rubem Cardoso Pires,
Rubens Campos de Rezen

de, Severino Alves Moreira
e Valter Barbosa Moreira.

MORREU UM, MARUJO BRASILEIRO
'DO LÓIDE CUBA

LONDRES,29 (V.A:) -I subia o estúário 'do Tami
Morreu no hospital de sa; o navio atracol.l no por
Sheppy ,(Kent). um dos to de Sheerness (Kent) pa
marinheiros brasileiros gra- ra dese�ubarcarl os feridos,
vemente feridos na tard� prosseguindo viagem pára
de 26 em consequência de Gravesend.
acidente �corrido na casa

cie máquinas do vapor
"Loide Cubá". Foi o de no- O RISODA CIDADE...

me José da Silva. Dois ou- '

tros, 9dorico Albuquel'que "
e Silva Aquin�, continuam
em "estado critico", no hos
pital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l'rofissiOna1
CLíNICA DE:

OLHg:R�����IDOS
- NARIZ E

ADVOGADOS O ESTADO
DR. GUERREIRO

_
i\'� E o I C O, S I Chefe do Serviço de Ouvidos -- Nariz e Garganta

;\.
, do' Hospital de Florianópolis

l\1ÁRIO DE �ARl'Hu I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA 'DR. JOSÉ'MEDEI. ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos
-

'ss I . i Redução e Oficinas, à rue Ih
CANTIÇAO ' CHEREM I \V. MU I

I ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160
Apare qs para tratamento das doenças da especialidade

_ l\mmco _ I' I
e l' I 30

ULTRASON STratalnento das Sinusites sem operação)
I ,- ADVOGADO - e . 22 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇ O (T I

CLíNICA DE CRIANÇAS I cunso NACIONAL DE I D' RUE � ratarnento auxi iar das sinusites e

T DR,. "NTO-NIO DIB Caixa Postal 150 - ltajaí -
iretor : ENS A. inflamações do Nariz e Garganta).A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I

.. H
_ Santa Catarina _ RAMOS.

Doenças Internas'
-., E:"-?iretor do Hospital I l\'IUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

COI�AÇAO _ FIGADO Co lôn ià Sant'Ana.' _ MÉDICOS _ DR. MÁRIO LAU. AQUINO. CParba IonislarflMedi�amdentoGs (Tratamento ,de dores de

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e

men-,
CIRURGIA-CLíNICA

'

Representantes:
a eça e nr amaçoes a arganta e Olhos. E'U muitos

Tratamento moderno da ta is, GERAL-PARTOS
RINDO

Representações A. S. La- ULTcasos são evitadas as operações das Amigdalas
SIFILIS • lmpotência Sexual.

I Serviço completo e espe- e ra, Uda.
RA VIOLETA

n
FRIO (Tratamento das Faringites

Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cia lizado das DOENÇAS DE I DR. CLÁUDIO Rua Senador Dantas, 40
e in amações dos Ouvidos)

Ien tcs, 9. Consultas das 15 às 19 i::>E?\HORAS, com modernos I _ flO andar.
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORÁRIO: ho�as. . o _ I métodos de diagnósticos e BORGES Tel.: 22-5924 Rio de
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 9 às 11 e das 13 às 16 J.< ONE: ...41;). tratamento. I ADVOGADOS Janeiro, (OCULOS)
horas Res.: Rua Santps Saraiva, ! SULPOSCOPIA _ HISTE- Fôro!:'ill geral, Recursos Reprejor LIda. I Ll\MPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

reI.: Cons. -: 3.415 _ Res. 54n- Estreito. I [�O _ SALPINGOGRAFIA I perante o Su�remo Tribuna! Rua F-elire de Ulivei�'a, n. lesões dos Olhos)
_ 2.276 _ Florianópolis. rEL. _ 6245. _ l\íET I\.BOLISMO BASAL i Federal e 'I'ribunal Federal 21 _ 60 anda.r I INFRA VERMELHO

.

----

_ I Hadioterapial) 01' ondas I de Recursos. .' Tel.: 32-9872'- São Paulo I'
Grande Prática na Rel!rada de Corpos Estranhos de'

DR, ROMEU BASTOS DR. MARIO WEN· curtas-Eletrocoagulaçâo _ ESCRITóRIOS, ASSINATURAS......
Pulmao e Esofago

PIRES- DHAUSEN I Raios Ultra Yioleta e Intra Florianópolis - Edifício Na Capital
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho.
São Jorge, rua Trajano, 12 Ano Cr$ 170.00

I
. A • :

Belo Horizonte
.

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Ivua Trajano, ,:- �o andar -:- sala 1.
.. , Semestre .' Cr$ 90,00

Resuiêncui - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

São Francisco de Assis e' na Consultório _. Rua João' n. 1, 1° andar _ Edifício do RIO de Janeiro - Edifício No Interior
Consultas - pela manhã' no Hospital - A tarde

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 _ Tel. M. 769. I Montepio. IB�)rba Gato, Avenida Ant�- Ano 81'$ 200,00'
das 2 horas em diante no Consultório

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho-I '

Poário.: D�s 9 às 12 ho- mo_ Carlos 207 - sala 1008'1 S,eme:tre. . �1'$ 110,00 I
,CLíNICA GERAL DE raso lias

_ D:. MUSSI.
DR CLARNO G Anúncios mediante con- ,

AUULTOS E CRIANÇAS Residência : Rua Esteves Das 15 as 18 horas - pra: .

• •

trá to. IN· MConsultório : Av., Getúlio Júnior, 45. Tel. 3.812. I MU��I. .. GALLETTI OS originais, mesm� não aVlo- otor
\':,r;::;�ls, _2 _ l1íGUAÇÚ. IResldencJa: Avenida 'I'rom- - ADVõGADO - publicados, não serão devol-

Huráv!o : Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS powsky, 84. Rua Vitor Meirelles, 60. vido«.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NAUIZ E GARGANTA ! --
»

FONE: 2.468. A direção não se respon-

horas. I
DR. �EWTON - FlorianópoHs - sabiliza pelos conceitos emi-

HESioência: Pua Felipe, -DR. JÚLIO, DOIN
D'AVILA tidos !TOS artig�:..assinados.

Schmidt, 23 - 2" andar, I VIEIRA ;o,���U��IAS!��!� - \--- - ""---�

rarmadas
;;J!L 1 _ Te}. 3.(J02.

I Proctología - Eletricidade

I' I
-

d PI
..

DR. 'WALMOR ZO.IES\ECIALISTAEMDOEN- ,.�é�ica ..

D orm,:,çOfS e anao
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório : Rua VltOI

U tets . 7 Domingo - Farmácia
MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA I Meireles.

n. 28 - Tetefone: I �
e-

Esperança _ Rua Conse-
Dsplomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 3307. I

Nacional de Medicina da Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas � O leitor encontrará, nes-
lheiro Mafra.

Universidade do Brasil I Caixa de Aposentadoria e em diante. ta eofuna, informações que 13 Sábado (tarde)
Ex-interno por concurso da . Pensões da Leopoldina' Ral- Residência: Rua· Vidal necessita, diàriamente e de Farmácia da Fé - Rua Fe·1Maternidade-Escola I Jwav e no Hospital São João Ramos - Telefone 3.422. imediato:..;. ripe Schmidt.
(Serviço do Prof. Octávio Batista da Lagoa.

-- I
DR SAMU'EL 14 Domingo - Farmácia

Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na-
-

".

Ex-interno do Serviço de cional de Saúde FONSECA
JORNAIS 1'elefont' ela Fé - Rua Felipe Seh

C·
.

d H 't I C lt d iã d
O Estado ........•• 3.022 idt

•

irurgra o OSpl a onsu as ià.riamente as CIRURGIÃO DENTISTA A Gazeta .•........ 2.656
rrn .

l. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas.. ';ol1sultório e Residência: Diário da Tarde •.. 3.57� I 20 Sábado (tarde) -

Janeiro �a;:;. e 5a.s. feiras de 15 às Rua Fernando Machado, 5. Diário da ManhA ... 2.463 Farmácia Moderna - Rua
1\'1 édicc do Hospital de às IShOI':li;l.· Horárí d Id .:l li" -I' •

24 h
, Clínica Geral - Cirurgia A Verdade......... 2.010 João Pinto.

no li! sal a: ·.le � po IS., as oras

Caridade _
Atende 'no Hospital de B,ucaLDentaduras _ Pontes Imprensa Oficial 2.68�. . ,- .

do Rio, às 16,00 horas

DOENÇAS D� SENHORAS Caridade, de 8' às 10 horas. 'VIóveis e fixas.' HOSPITAIS,
21 Domingo - Farmácia Para mais informações dirijam-se à f

_:_ PARTOS_:'__OPERAÇOES Consult6l'io:· Rua Vito,r Raio X e Infra-vermelho. {De Caridade: M?derna - Rua João pm-1EMPR:E:SA NACIQNAL DE :�AVEGAÇAO HOEP�
Cons : Rua João Pinto n. 16, :\Iejreles. esquina com Sal- HOR.ÁRIO: De segunda a (Provedor) 2.314 to," �' ",

. '-'��
das"16,.00 às 18,00 (iil�'1h:-l Marinho. .exta-teira das 10 às 12 ho- (Portaria) 2.0361 27 Sábado (tarde) _',Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212,
horas. r�esir]ência: Travessa

.

ras, e das 14 'às 18 horas. Nerêu Ramea 3.831 Farmácia Santo Antônio _
Uru ssanga 2. - .

.....

A 102
Das 8,30 às 12 horas aos Militai' . . . . . . . . . .. 3.157 Rua João Pinto.

_____ " _P�.__ .

.

::\ábados.

ISáO
SebastiAo (Casa

,DR. YIDAL DR DIB CREREM
de S�úde) ....... 3.153

.

. Matermdade Doutor
CLIN!CA DE CRIANÇAS I ADVOGADO Carlos Corrêa ... 3.121
CONSULTÓRIO - Feli- Causas cíveis, comerciais, CHAMADAS UR-

pe Schmidt, 38. criminais e trabalhistas. GENTES

I CONSULTAS - Das 4 C lt I" Corpo de Bombeires

.

onsu as popu ares

I' Serviço Luz (Recla·
DR. ARMANDO VA· 2ts 6 horas. Rua Nunes Machado, 17 mações) _

LÉRIO DE ASSIS I Residência: Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- Polícia (Sala Comis-
- MÉDICO -

I
Vc:iY3, 130 do _ sala 3. sârío) .

Dos" Serv içasde Clínica In- FONE - 3.165.! Polícia <Gab. Dele->
Cantil da Assistência Muni- ' DR H E N R I QUE d )I • _

ga o .

cipal e Hospital de Caridade I I COMPANHIAS DE
CLíNICA MÉDICA DE DR. ANTÔNIO MO- P�ISCO. PARAISO TRANSPORTE
CRIANÇAS E ,ADULTOS , NIZ DE ARAGÃO �EDICO A�REO,

- - .A!érgla -- �. Operaçoes - Doenças 'fAC .

Consultorro: Rua Nunes

I CIRURGI TU,
. de Senhoras - Clínica de C'l'uzeira do Sul .

�a?�a.�;,� �
Consultas das > �OG�: MATO-

Adultos.' Panair ..

. as OI as. I O d· C dE' 1
- Varig -

, .

.
Resid�ncia: Rua Marechal I . r!ope l�. urso' e specla' isaç::.t() Ló'd AI.

C I t
-

J
-

P t
I e oereo, .

Guilherme, 5 - Fone: 3783. onsu orlO: oao In o, '10 Hospital dúf, Servidor('-s
18.

Real - .

-�- -�_._----�-- - do E�tado Sc�dinava8 4 •• "

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados (Sel'viço dI) Prof. Marla- HO'l'�

Res.: Bocaiuva 135. no de AndradE» Lux -

Fone: - 2.714. C11l1sultas -- Pela manhã MageBtic .• ,., ,.

Metropol , .. ' .

no Hospital de Caridade. La fc.rta .

À tarde, das 15,30hs. C ..dqu<? ' .

em diante no consultório, I C''2f1tra: .•......• , .

á Ruâ Nunes Machado 17,
El<ltrela
Iclf'IIJ _ . • • . .• ll.t59

E"qn.na de Tiradentes. Te:. l<::--iTf-I'EITO
,� 766. Disque ..... - ..•..

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

Indicador
"

, Pela manhã atende
diàriamente no Hos

pital de Caridade. .

Residência:

Rua: General Bittencourt

n. 101.

Telefone: 2.692.

DR- I. LCBATO
FILHO

Duenças do apare'ho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADiOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

, Ciruc'gia do _Torax
'

Formado pela Faculdade
Nar 'onal de M!:'dicina, Tisio
legista e TisiodrUl'gião do I

�Io.:;_rital Ncrêu Ramos
,�;; 1 so oe especializaçãe pela
S, N. ':;_'. Ex-inter'1o e Ex-as

si.,tente je Cirurgia do Prof.

l�g() Pinheiro Guimarães
CRiol.

Cons: Felipe S(;hmidt, 38
- ?one R801.
Atende em hora r.1al"'ada.

Res: Rua São .Jorge 30 -

Fone 2395.

Santo Antônio - Rua João

Pinto.

I' O serviço noturno será

3.313
I
efetuado pelas farmácias

I

i Moderna, Santo Antônio e
,

2.404 ,Noturna, situadas às ruas

! J-oão Pinto e Trajano. I
2.038 ! A presente tabela não po-

'

2.5s41 derá ser alterada sem pré-
;

via autorização dêste De-

partamento. , I
_____

1

I/Curso Sãe Vi�ente de Paula
i Curso pnmarlO _ EqUIparado aos grupos escob�
res - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER _

- abertura das auléls: 4 de março - início da matricu
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 - Rua: Visconde dI!
Ouro Preto, 123.

.
.

28 Domingo - Farmácia

�:��� : Escola Plimaria
'

3.55�! Adv'eolista2.32;>
,

I

2.402 �. Matrículas Abertas

2.351!; c.u_.sos: Primário e Aã-
2.500

.

missão.

2.021! Rua Visconde de Ouro

2.276
1
Preto, 75.

3.1471
---------

8.321
3_449
2.#t9i'
&.371

·

.. 5·%·
leiTE .

o MELHOR JURO-

Agência
de

Resit1ência - La

Hote1.

Porta
BAR E SORVETERIA

!ANIERICANA
'Vende-se o Bar e Sorve-;

I
.

::erif' Americana sito à Rua

'3aldar:.ha Marinho n. 13,!'
hh;ício lVlacbdo. Tratar
., i

, " loca] c'om o sr. Umberto
1 "T:;(·h:Jr]n. o qual explicará

.........IIil.............IIIIiiIj.. ll. '.> lOL ':0 da venda, I
:;;- ;,>:. flORIAN6pOLlS'

'�
,

--

DEP8SITOS POPULARES

QANCO AGRíCOL.A
, ;,:nÚA TRAJANO: 16
:, e,.. .

Pu blicidadel
Viagens DI RÉT AS
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3as,
FPOJ.lS.-$. PAUl.O--RIO " 4a"
FPOLIS. � CURITIljfi�RIO AOSSABS.

-SERViÇOS AÉ.REOS' .;

'-=11)" rlr\. ctnCaixa Postal. 45

Florianópolis
Santa Catarina

o ESTADO
----_ ._------- ----- ---

«Carl Hoeocke»
'.

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

Escalas .intermediárias em Itajaí, Sant.os, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela. Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no ÍUO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

28/3 30/3 4/4 5/4

Viagem com segurança
,

e .rapídez
so NOS CONFORTAVEIS kICRO-ONIBUS DO

. RAPIDO �(SDL-B,RASILEIRO))
Florianópolis -

·�'Y·�,,�.

Agência:
Itajâf - Joinville - Curitiba

B.na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira,

Curso «�ão
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

MOURA FERRO
Cw'so c01'respone.ente aos G1'UPOS Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

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

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

Vlé',ria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta rIo dia 10 de fevereiro

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

"

Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - ::1,737.

Lavando com Sabão

\!irgen'l Es�ecia lidad e�s�"a'_��?YI�ff��'A;
da Cla. IETIEL INDUSTRIAL-Jsinville. (marca legistrada) : ESP:(�!;\: IDl 1E

����o�i��_:_�e._ �_e�J'_� __�_��.Dhei.ro-.-�----------

CASA MISCELANIA distr

----_._---._---
,_._--- ----, -- ,-- -�.,"'-".

V�"de-s.
CASA com seis quartos,

,-,ola de jantar e'copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horaS
--------�--------�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(4�Q
-;NO LAR E NA SOCIEDADE

Um vestido em tecido de al- por aqui não se cumpre e

godão, para qualquer hora '1<em se póde cumprir. A

do dia, todo obotoado de um 'exiguidade dos efeitivos e

dos lados saia justa com de- 1 exigência dos serviços 0-

cote em V abertô' para os brigam a dobra. Grande o

ombros e dois bolsos na número dos que dobram

sala, enfeitados com franja Ires, cinco, dez e até mais

de cortina. dias.
Soldado que dobra no

- Sr. Carlos Alberto demo .Irregular o repouso 'e

Knol; irregular a alimentação. '

- Menina Lucy Régis, Soldado 'mal dormido nu-

, filhinha do sr. Otávio Ré-] trido, é um predisposto.
gis; '1 Soldado dobrando servico

Sr. Pedro Amaral e em madrugadas frias de
Silva; , chuva e oe- vento. mal res-
- Sra. Florita Silveira ::ual'dado sob precário aga

salho, seja um capote mui-

ÜLTIl\'IA MODA

\

ANIVERSA'RIQS:

FAZEM ANOS, HOJE:

Menina ,.V,ânia ..diléta,

J}filhinha do sr. Adão Gomes
,

/

de Miranda, administrador
do Hospital "Nereu Ra

lUOS";
- Sra.

Cabral,
Tomaz . Chaves

,

Fernandes;
- Sta. Ivete Silva;
- Sta. Entrudina

Passos Silva;
- Sr. Américo Campos

Moré;
-Sta. Dalva Ivete Brei-

geron;
- Sr. Mário Celso

Almeida;
- Sr. Joã.o Faraco;
-Dr. Gessio de Souza

e Silva;
- Sta. Bernadette Fon-

tes, filha do dr. . Emanuel

Fontes; "

- Sta. Nilce Natal,
lha da exma;· sra. vlú�a
lindina Natal;

Sta. Marly Lia Piaz-

,za;
Sta. Miriam

o soldado sem que sofra o De·sopcrecerêo osseI! orçamento, Maiores pos-
sibilidade restarão na cosi- dI?nha de casa. A esposa e os ç:asacos v; 'e pe e .

dos os Santos afim de for- e

que mora além filhos, mais tempo terão pa- - O "Estado de São Paul..' do dia 23 dêste, publicou çar a armada holandesa á,-------------

dos suburbios ou lá em ci- ta os afazeres caseiros a Cima entrevista do Sr. Osvald-o Aranha, Ministro da Fa- batalha;
ma do morro e que tem de horta, a criação �u a ro�pa pLel;da, na q':lda�daborda a attdlal situação finl�nceira do - em 1818, um alvará Idél·a falsa t Abre';

I· d di d
.

ais e ,as me 1 as programa as para o seu a ívio. d D J
-

VI d
oU

entrar no serviço de segun- ava a, se ispensa os fl-' Dentre outras providências, situa-se uma sôbretaxa
e.. oao ,cuja re a..

Ido quarto (meia noite
,
ao carem do ,encargo diário de

.

de importação de, 100% sôLre vários artigos, entre os ção {atribuida a Tomaz O eproso
-�larear do dia) não dorme longas caminhadas para le-I qquais as peles para agasalho.

.

Antonio de Vila Nova Por- BUENOS AIRES, 27 (U.

O serviço é- ingrato, mas é varem o almoço ao quartel, Pal:a quem já ,sabe que as' peles, 'figurando na 5° tugual, decl�rou, "çrimino-I P.) - O Bispo Dom Tomás

serviço para soldado e nin- Um passo' aperias que po- (t�ategona1' 'para efelÍdo do ágio Anas licitações cambiais, já sas e proibidas todas as Aspe que vive doente da le-

derá '., �ram so orccei-rega as. com cerca de 500% de aumento
�uém pôde se queixar. A- era ser o prl_melrO A ETA- sêbre o seu custo de importação, durante o I!> semestre

sociedades secretas" visan- pra numa colonia, escreveu

contece, pórém,' que a sa- PA EM ESPECIE e podere- de 1953,. poderá fazer idéia de quanto custará um casa-
do claramente a Maçonaria uma carta ao 6? Congresso

bedoria dos regulamentos mos arrebatar às garras fa- co de pele, depois de sofrer mais êsse tremendo aumen- em virtude �d_e seu papel de Leprólogos, qu�ndo re

cornpredendo que tal ser- tais da peste branca, alguns to de 100%. quando da Revolução em unidos em Madri, lembran

viço esgota o homem, esti- los humildes servidores que
Tudo indica Que no inverno próximo serão quasi Pernambuco no ano ante- do a obrigação de moderni-

natingiveis os preços de casacos de pele no mercado
:)Ulou a folga MINJMA de {uardam a ordem e o vosso .acionaI. Quem fôr previdente deverá prevmir-se em

luarenta e oito horas de, 'rem estar. empo, antes de entrar em vigôr a nova' taxação prece-

'olga por vinte e quatro de uzada pelo nosso J\1;inistro da Fazenda.
• PLACAS SIII'ILITICA8.

Elilir de Nou'uelra
....a". c1lIilJar .Do tra-

Convoco os associados dêste Sindicato, para reu-
.-

1 A bl
' em 1869, o Conde

ruao (e ssern éia Geral Ordinária, que terá a seguin-
te 'ordem dô dia: _

-<�' _

.

- d'Eu a bordo do transpor-
1.0) -.,.i\preeiação,_ discussão e aprovação do rela� te '''Alice'',' seguido do

,
' '1", ' tório � exercício de 1953. - "Marcilio Dias" partiu pa-

2.0) - Apreciação e aprovação da proposta orça: era O teatro de operações na

mentária -para o exercício de 1954. • d· tA reunião será realizada na sede desta sociedade guerra do Paraguai, em fI grd ectmen O
-le classe, á rua Tenente Silveira n. 15, 'Edifício Pather- virtude de haver sido no-

non sala 2 2° andar, na proxima quarta-feira, dia 31 do meado comandante em che- Tendo sido alvo das mais

.

corrente ás 20 horas em primeira convocação e 20,30 fe do Exército Nacional; carinhosas manifestações
I horas, em segunda convocação caso não tenha numero

legal na primeira.
- em 1872, terminou a por, parte das autoridades

! FIorianópolis., 23 de marco de 1954. primeira regenciq, da Prin- Militares, Civis, da presti-
I ..__

" I Vitório Cechetto - Presidente cesa Imperial D. Izabel, giosa e, digna imprensa flo-

* AGORA' ;�MBEM EM BI5./'JAGA I governou na ausencia de D; rianópolitana e de amigos,
., , ,. , ,.: ". IMPOSTO SINDICAL Pedro II,' desde 25 de maio quando do transcurso de

'j Ch'
.

,

de 1871; .seu aniversário natalício; o

Prece,·t" do O-'a amamos & atenção dos senhores Empregadores
I' para o recolhimento ao Banco do Brasil S. A., du-

- em 1882" perante a Capitão Thopásio Baroni,

I rante o mes de abril proxirno, do Imposto Sindical de Assembléia do, Povo Maço- vem de público, agradecer a
1953, devidos pelos Empregados e que deverá ser des-' nico, resignQu o cargo de todos êstes amigos, dêste
:onlados durante o corrente �ues de março.

" Grão-mestre dq Ordem, o lindo e' querido torrão bar-
Florianópolis, 23 de março de 1954.

Vitório Cechetto _ Pvesidente
Conselheiro Joaquim Sal- riga-verde, o carinho e a a-

Gerson Demaria _ Secretário danha Marinho, mizade com que o tem cer-

André Nilo Tadasco cado.

Servjço -Tuberculose • Almoço
Rui Stockler de Souza etapa em espécie.

Etapa em especie é um

almoço no rancho., Parece

que é nada, mas, se êsse

almoço todo o mal não de

bela, em grande parte
constituirá providência sa

neadora. Alimentado estará

Sabe, leitor amigo, que
muito mais que a bala e .o

punhal, a tuberculose mata
um grande número de poli
ciais? Porque? Serviço do
brado e 'fome, Há um mês
se tanto" só na última leva,
foram DEZ para a reforma,
por atacados pela tubercu
lose.
Soldado

serviço. Sábio .preceitõ qu�

t••••t. ti. .UllbI.
.

serviço, não 'recupera o so

no perdido. S�ldado que
mora longe, com serviço
dobrado; muitas 'vezes 'nem
come. Os vencimentos não

permitem que faça refeição
extraordinária, nem mes

mo no rancho. A mulher ou
o filho vem trazer o almo

ço no Quartel, quando pe-

Cabelos sedosos, brilhante,
e bem penteados com .o

uso, constanie de FIXBRIL,

fi
O-

CRECIMENTO DO

CABELO

ms vezes encharcado, é um

dos candidato aos resfriados a

pneumomia e a tuberculo-

O crescimento do cabelo
faz-se pela raiz e não pode
ser estimulado pelo cort'e

ou por qualquer ingredi-
se.

Tuberculose, pobre que as

vezes epcontra vaga num

estahelecimento . de cura,
de mas que na maioria delas

l'ica em casa laguardando a

ênte. Não obstant€, é pos

sível melhorar as condições
de nutrição da raiz, ativan
do-se"a circulação do san

gue p�l' meio de massagens'
no couro cabeludo..

Depois de lavar a ca

beça, esfregue-a vigm'osa
mente com as pont!ls. dos
dedo's ou com uma toa

lha fe{puda, - SNES.,

morte e contaminando a fa
mília.

Remédio? Aumento de e-
'

fetivos, melhoria de venci

mentos, meios ,de' transpor
te e roupas apropriadas.
Sabemos, sim, que mal que
1e longe vem não se sana

.lUm dia. Mas se os pri
meiros passos forem daqos
no sentido de assistência

Rubi- de ordem preventiva con�ra

3
...--

As '1� ptaiores p .li-. Y\O
_c1dades, do- Mundo �o

SEGUNDO REjCENTES. ESTATISTICAS DA ONU
SÃO AS SEGUINTES As 12 MAIORES CIDADES

DO MUNDO:
N. de Habitantes Anos de

existência
,

345
1.864
111
364

2.002
854
150
734
418
424
400
387

'30 DE MARÇO.Nova Iorque .

Londres .

Xangai, ,

Tóquio' ., , '.

Paris' , .

8.160,000
7.891.96(} <

5.406.650
5,385,070

'

4,775.710
4.137.000

.

3.750.000
3,336.280
3.150,000
2.839.270
2.631.143
2.300.000

A data de hoje recorda

\nos que:
- em 1592, p_?r nomeá-Moscou

Chicago
Berlim

ção do terceiro donatário

da Capitania de São Vicen

te, tomou posse do Gover

nó, Jorge Correia;
:_ em 1625, a esquadra

luso-espanhola sob o co

mando de D, Fradíque de

BUenos Aires .

Bombaim' , ..

São Paulo .

Rio de janeiro .

Toledo Osório avançou pa
ra dentro da bahia de To-

* Neutraliza a hlperacldez
estamacal e ,age benefl·
comente sabre a fígada.

mente fiquem homens nor

mais. O,Bispo pediu um a

postolado mais ativo dos
cristãos para este� exilados
da sociedade.

rior: .zar a idéia reinante ainda
-'- em 1849, Em Igarassú, na sociedade moderna, a

foi vencido O' último bando respeito do 'leproso, idéia

dos "praeiros"; que contradiz os dad�s 'da
- em 1853, os Cursos 'ciência. Sabe-se hoje que a

juridicos de São Paulo e lepra não é uma molestia al-
,

Olinda, por Decreto, passa- tamente contagiosa nem in-

curável. Se os leprosos ain

da. são separados da socie

dade, esta tem deveres para
com eles, principalmente
cuidar de que eles mental-

ram
.

a serem denominados

Faculdades;
- em 1862, foi inaugu

rada a Estatua Equestre j.e
D. Pedro I, ria Capital da

República;

SINDICATO DOS"EMPREGADOS NO
DE FLORIANO'POLIS

COME'RCIO

A-8SEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

1íE'iIIi"'�,
Ruo Mo,�d!o' D,"Ii>'"-,,. J, ',-11'''''''' �"
CUR.TIU

�

rcu.c.UAf�"":':::\OSEBRA.II Expre�so Florian6polis
de

!\,NDRADE & KOERICHRegisfro de radios
A Diretoria Regional dos�Correios e Telégrafos de

Santa Cataripa, avisa aos Senhores possuidores dé recep
tores de rádio-reoepção, que o prazo para registro sem

multa destes aperêlhos, expirará a 31 do corrente mês
de·março. A partir de 1° de abril serão registrados com

multa de Cr$ 25,00. ' . .

Transporte de éargas em geral entre Florianópolis,
.

Curitiba e São Paulo _

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: -_ FLORIANÓPOLIS

.

Rua ÇonselheiroMllfra, 135
Fone: 2534 .::. Caixa Postal, 435
End. TelegJl'.: SANDRAbE

Agência: - CURITIBA
.1.venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te1egr.: SANTIDRA

Agência: ---sAo PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

Sementes de Dortalicas 8 Flor8s

nech; a peste branca, teremos fei-
- Sr. João Clímaco Lo- to alguma coisa.' Por jsso

pes; sugerimos a instituição b�-
, ,- Sta. Maria dê Souza. nemérita e até caridosa da

CHEGARAM_ .

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO- -o-
RIANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

PODER GERMrNATlvo GARANTIDO End. T,!legr.: SANDRADE
G. A.: CARVALHO - DISTIÜBUIDOR EXCLUSIVO (A

A'

R' d J' I'
,

genC1aS no 10 e a7l,etro e em Be o Horizonte com
-

-:- MERCADO PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - 58 tráfego mút'uo at2 São Pa1!-lo com fi Emprêsa de 7'rnl1':;'
,PLANTANDO DA' .. , TRATANDO MELHOR DARA'... "

""ortes Minas Gerais S/A.)--------------� --------------�--------------���------

Curso P-rí-UniversiláriG
Direção e Orientação dos PrQfessores

,

Dr. J. J. de Souza e Dr. Durval Henriques da Sil
·va -- Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E OQONTOLOGIA
Nomes Média. Classificação

Arno Volmí Arruda 7;38 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar'
Myriam Gentil Cost'à 6,43 7° lugar
Ipolito A. Brunet J 5,55 38° lugar
INICIO DE NOVA TURMA - 15 DE ABRIL

LOCAL: ACADEMIA DE COME'RCIO
HORA'RIA:.8 ás 9 horas da manhã.

ZE-MUTRETA ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEGUNDO TEMPO

Exgotado os 10 minuto�
j egulamentares para o des-

canso, o árbitro chama ao

gramado as duas equipes
para o período derradeiro.
O Caxias está inferiorizado
em homens: ] 1 x 10. O ata-

que avaiano entra modifi

cado: Bolão, Néde, Rodri-

... taque para ir servir na aza

média direita, no lugar do

Jogador expulso.
Lance espetacular diante

da cidaleda caxiense, com

a perda, por Rodrigues, de
uma- oportunidade de ouro

para marcar.

. BOLÃO! BOLÃO!'

o
·

-E s t ad 'o
....... '177ft'PI....

"

F
Es.p o rt i vo"

• I,F.II.a f' mr _a !O. 'Q:_IO: ....

DERROTADO O CAXIAS PELA CONTAGEM DE 3 X 2. "VIRADA" SENSACIONAL "nos "AZZURRAS" QUE TRANSFORMA
RAM OS 2 X O DESFAVORA'VEIS NUM1\. 'VITO'RIA ELETRIZANTE - MANARA PELA /ORDEM: VI, EUZE'BIO, BOLÃO,
GUNGA-DIN (CONTRA) E NE'DE - ANULADO UM GOL DO CAXIAS AO APAGAR DAS LUZES

As altera.2_ões verificadas '

'J�O quadro local foram a

r:.t:o,}�Jldas, pO�9uanto Lisbôa,
._!�,edr\d e Duarte não esta

vam dando conta do recado.
Aos 26 minutos, com o

As entradas de Acioli; NéAvaí na ofensiva ,todo o
. de. e 'Herrera surtiram os

-stádió estremece: Bolão!
Bolão! Gol do Avaí! Amo- d��to desejados, passando

,( funcionar com' perfeicãorim chutava no travessão,
J

, •

IS linhas média e diantei- @�'
.

-vançou Bolão e fusilou nas (!!jJP
que vai ;·a. Tatú esteve excelente

I
.

redes, iniciando a marcha .

Caxias na guarda do arco. Waldir O Centro de Irradiação;Jara o triunfo.
que manobra melhor nos <.' Danda constituem uma Mental "Amor e Luz" realiza

d f S- d zaga segura e oportuna. ICSSões Esotéricas, todas 3S se-
.u.aques e e esas. ao e- GUNGA�DIN CONTRA .

1 gundas feiras, às 20,30 à rua
.:urridos 16 minutos de a- Manara contmua empo gan- Conselheiro .Mafra, 33 _ 20 No .dia 28 seguirão os jogadores para Friburgo, on-

cões, Didi escapa pela ex- .

1
do a torcida com suas [o- andar. de permanecerão, até o dia 22 de maio, num período

Lourenço, paranaense, que Três minutos após o go d
' I 1 lí t

-

1
'

trema esquerda, ludibria d
;!.a as técnicas e vistosas, o II ENTRADA FRANCA c e ac ima açao, com ensaios co etivos mais exigidos. No-

substituiu o sr.'Artur Pau- do experimenta o. atacan- .

, d d di d dia 25 de maio se verificará o embarque da delegação
, Pedro e atira forte, tendo mesmo' se po en o izer e

I
� _

lo Lange, vistÔ'i'lão' ter vin- -e, surgiu o tento do em-
__-,....

nacional para a Suiça, sendo efetuada a concentração e
Vi, em espetacular 'mergu- "ate. Rodrigues, da esquer-

Bráulío qu� continua sendo
,..... --::;��- ··ambém os treinos na localidade de Macolín.

lho", conquistado, em boni- ,j mais completo "pivot" do
ia atirou alto em direção Estado. Acioli surpreendeuta cabeçada, o ponto inicial
.1O arco. Gunga-Dín avan-

da tarde. pelas suas jogadas calmas,
-;ou e ao procurar enviar a

marcação e apóio aos seus
»ola a escanteio o fez com

.'ompanheiros da vanguar
.ncrível infelicidade, cabe-

NE'DE" Coube ao ex

defensor do Figueirendo ano.

O que se verificou foi se a conquista do pon-
uma "virada" 'espetacular I to vitorioso

, I

pois o quadro local no pri
meiro -ternpo estava sendo

vencido por 2 x O.

No encharcado gramado'
do estádio da rua Bocaiuva, I

os conjuntos do Avaí e Ca

xias brindaÇ'am o público
com um intermunicipal de

grandes atrativos, ,muito
embóra as falhas que não

foram poucas é as jogadas
violentas de alguns jogado
res de ambos os lados.

Como espetáculo o match ,

entre o "Leão da Ilha" e o

grêmio dos Colins deve ter .

agradado o bastante, pois
instantes de verdadeiro pâ- I

nico foram registrados bas- !
.

\ I
tas vezes diante das duas I
metas. IO Caxias havia, em ja-
neiro, inflingido ao Avaí a

'

primeira goleada do ano I
pela contagem de 5 x O,!
em Joinville, com o que I
não conformou o clube pre

.sidido pelo esportista Mi-

guel Hermínio Daux que

'solicitou "revanche", tendo.
o embate sido disputado I

<'

ante-ontem, conseguindo o IAvaí a desejada desforra,
pelo

-

escore de 3�x 2, após I

uma das refregas mais e

quilibradas e' sensacionais

'O 1° TEMPO

O jogo foi iniciado com

um atrazo de 15 minutos.

No apito o sr. Hamilton

do com a delegação caxien

se o eficiente árbitro da

Liga Joinvilense de Des

portos.
Após troca de gentilezas

entre dirigentes do Avaí e

\

VI INAUGURA

"-

O prélio parece

'�tir favorável ao

L�UZE'BIO AUMENTA

Caxias, formam no grama- A pugna continua no

do as duas falanges, assim .11GSmO ritmo. pecep�iona o

constituidas: .. \vaí. O alvi-celeste não

CAXIAS - Puccini, Hé- �lcerta por maiores esforços

jogador caxiense. ,

do, gol' da .vitória. Bráulio cão 'do zagueiro Ivo, que

Termina, o primeiro pe- de fora da área arrematou fc-i um portento nos 90 mi

r íodo com o marcador acu- 'iT�CO, tendo Néde intelígen- minutos. Jovem ainda, pos
sando dois a zéro, para os ;-(;l11ente com a ponta do pé :uindo bôa compleição físi

«lvi-negros. lesviado a trajetória da ca, Ivo desponta como um

oola, que colheu de surpre- <elemento de grande futuro.
J. a guardião caxiense. A A. ele, pois, as honras de

rultidâo o�acionou deliran- nelhor homem em campo.

emente o feito do veterano Outros que brilharam tarn-

-� eficiente ex-defensor do bérn foram Reis, Euzébio,
:<'igueirense., Vicente, Vi e Didi. Este

Dois minutos dpois, chu- último, já conhecido do, pú
la Reis e Tatú salta man- hlico, pois militou há anos

'ando a bola a escanteio. no Guarani, lutou incansa

-we é cobrado pelo mesmo velrnente até o apito final,

gues, Amorim e Herrera.

Poucos minutos são decor- tendo 'Ettzébio, desferido

ridos e Euzébio manda a arte pelotaço, vencendo a

bola na trave. ver'icia do' guarda-valas
Inicia o Avaí a sua con- 'azzurra", Mas o gol foi in

tra-ofensiva. Reis deixa o validado pelo árbitro qUle

f�ln Lourenço na direção
,10 embate 'em que pesem
"s falhas, póde ser conside- V público foi bem nume-

RENDA

aàc' bôa. Acertou na ex- roso, tendo as bilheterias
1:!1Jsão de Hélio, bem com� apurado quantia superior
la anulação do gol caxien- a onze mil cruzeiros, con-

.e, siderada bôa.

o ROTEIRO DA DELEGAÇÃO BRASILEI
:1A AO CAlVIPEONATO DO MUND O

RIO, 29 (V. A.) - Saiu reunião, não foi possível à

'q.'�lm€:nte. o. roteiro da e-I reportagem esclarecer os

quipe brasileira para a par- motivos de tão estranha
e final do Campeonato or ientação.
,\iundial de Futebol. Em Estiveram presentes à
'euniâo efetuada no escri- rr-união, presidida pet.i sr.

, ório do sr, Rivadávia CC! - Rivadávia Correia Meyer, c

ARBITRAGEM i eia Meyer - secreta, não SI'. Castelo Branco, r. 'ajo,:
A conduta do sr. Ha�1il- cbstante a simplicidade do Andrade Leão, José Aivê�:

assunto, � foram finalmen- de: Morais, Alfredo Curve
te estabelecidos os pontos lo, Caror Simões Coelho e

principais do programa pa- h 3::de Freitas, memhr _5
Ia os preparativos da equi- do C T. de Futebol uu C.

.
ce brasileira. Naturr-lmente D. D .. o técnico Zezé Mo
causou estranheza a divisão reira e o médico, dr. L�:;t".S
da concentração dos joga- 1'."dJeto.
doi es 'em duas cidades -

�fis, aliás muito bem, pois
, bola provocou confusão
','ente ,á cidadela de Tatú,

.ronstituindo sempre um

grande perigo para a meta

de Tatú. Os restantes re-

gulares.

PRIMEIRO PERIoor',

.ilegou toque de Vicente:

Finaliza o match:
: x Caxias 2.

Ava]

,\NA'LIZE INDIVIDUAL

Caxarnbu e Friburgo. 'Mas,
.

c1ado o caráter secreto da

.

Os jogadores se apresentarão a 1.0 de abril e se

guirão a 2 para a estância mineral de Caxambu, onde
permanecerâo até o dia 20, a convite da Prefeitura lo
cal. Serão efetuados treinos individuais e leves coleti
vos e à base de repouso será a, recuperação total dás
energias gastas sobre contrôle, a fim de evitar o excs(1.,oode pêso. No dia 20, os 'craques" rumarão para São p�10 onde jogarão a 21 do Pacaernbu, possivelmente C:Jn
tra a seleção do Peru, regressando a 22 ao Rio de .Ia
neiro, a fim de jogar, a 25, no Maracanã novamente
contra os peruanos.

TRES SEMANAS EM FRIBURGO

do seu quadro. Foi enorme
) desespero do centro-mé

dio 'colored" que levou as

ela. Bolão, muito util ao
,�eando para dentro do arco

quadro, embóra se deixasse
marcar pelo zagueiro Ivo.

'\morim, combativo e téc-

VÃO CONHECER FRIBURGO

Nos visitantes, fazemos

Zezé Moreira e o médico Paes Barreto, irão hoje a'

'riburgo, acompanhados do sr, Alarico Maciel, repre
,

entante do prefeito de Friburgo .

I
I

I
NÃO HAVERA' NOVA CONVOCAÇÃO

ORGH1ISH\"
Pôr enquanto, ficou· decidido, não haverá nova

A� AVV :onvocação, sendo apenas mantidos os nomes de EH e

Ef.D-ITADO ':astilh�, dependendo. de pos�erior exame médico.
Apos os preparatIvos serao cortados: um zagueiro-

POR :entral, um médico e um goleiro.

WIlÁLie/(J g(J4J([g O árbitro Mário Viana acompanhará o treinamento
'gE/XÁg7v.fTTO la seleção brasileira nos dois períodos de concen{ração,
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA ;eguindo depois com o juiz oficial para a Suiça.

lio e Ivo; Joel, Gunga-Din
e Hoppe; Reis, Euzébio, Di

di, Vicente e Vi.

AVAl - Tatú, Waldir e

nico. Rodrigues convincen
que realiza. Aos 31 minutos,· !nãos á cabeça e caiu ao

te. Herrera_e Néde no
f" 'b' conseg·ue o segun ":010, sendo consolado pelos-' uze 10· -

:aesmo plano de Rodrigues.
cio ponto dos visitantes, companheiros, após ter si- Dos restantes já falamos a

d1.Utando de fóra da área. do abraçado pelos contrá-
c;ma.

rios.

GQL DA VITO'RIA:
NÉDE!

Danda; Pedro, Bráulio e O lance foi rápido, tendo a

Manara; Duarte, Aniorim,
t
:,elota atingido {> angulo di

Bolão, Rodrigues e Lisbôa. �'eito do arco guarnecido
O "toss" sai favorável a.o 001' Tatú.

Avaí que realiza o primeiro
ataque da tarde, frustado

pela defesa joinvilense,
uma das m,ais poderosas do

Estado.
As várias poças de agua

impedem uma melhor mo

vimentação da's duas equi
pes litigantes.

'

?Transcorridos·_poucos mi

nutos, o estrema Duarte' ca-:
beceia uma bola chutada

por Manara: A esféra, vin
da da cabeça de Duarte

choca-se 'com o travessão;
avança Bolão, mas Ivo, rá

pido e num esforço deses

perado manda-a· a "corner"

que é batido sem resultado.

Prossegue o jogo. O con

junto local não parece o

,mesmo e recua, permitindo
aos visihntes maior inten-,

sidade nas efensivas.

HÉLIO E' EXPULSO Os minutos finais são os'
,

mais empolgantes dá pele-
O jogo parece perdidopa-I ja. Com 10 homens o Ca

ra o tri-campeão da metro-
.

�das realiza agora tanto

poleõarriga-verde. Mas os quanto ô seu adversário.

pupilos de Nizeta 'não es- Ataques' de ambos os lados

lDorecem e procuram aeer..,

lar as suas linhas, princi
palmente a ofensiva que
ludo deixa i desejar.
Pedro sai do gramado,

entrando em seu lugar A

cioli que se saLmelhor dan

do maior solidês ad trio mé-

dia.
Bolão chuta no travessão

para minutos depois perder
l.1ma bôa' ocasião para tirar

o zéro do_ marcador.
Aos 441/2 minutos o _juiz

aponta ao zagueiro Hélio o

caminho da cerca, alegan
do ter sido insultado pelo

põem em polvorosa os re

dutos finàis de Tatú e Puc

cini que, se empregam
"

a

fundo para evitar a derro

ta. ,Todos os esforços em

pregam os dois esquadrões
pelo, gol da vitória. O ex

trema Vi arremata na tra

ve pel'de�do uma bôa oc::!

:;,jão.

Faltam poucos minutos

para o término do empol
gante match. Sabem os lei
tores qual o sobrenome do

'gaúcho Néde? Vitória! Pois
bem, ao"S ,41 minutos coube
a Néde Vi.�ória a conquista i

in'2nçãci de destacar a atua-
t

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao Povo Catarinonso

ttriais, comerciante, estu- naturais brasileiras.
dantes e intelectuais assina- 100 _ O problema do pe-

tróleo.
11° - Defesa dos interes

ses nacionais no setor da

saude pública, educação, da
cultura, do cinema nacional.
12° - Acordos e tratados

intern;cionais e' a soberania

nacional.
13° - A defesa das liber

dades democraticas e a lu

ta pela emancipação nacio

nal.
dades na solução de seus, 140 '_ Os grandes pro-
problemas, não poderá estar

I blérnas políticos
'

nacionais
ausente nesse conclave. Alí

e a defesa das soluções de
iremos procurar os meios' mocráticas e patrioticas.
para sair da situação com I 150 _ A necessidade da

que_nos defrontamos: � �le-I elaboração Ide um programa
vaçao constante.e verbgm�-I de a.ção comum em d:fesasa do custo de vida que aflí- dos mteresses do Brasil.
ge cada vêz mais as ârnplas

, Dão apôio a Convenção
camadas da população, sem pela Emancipação Nacional;
que, qualquer providencia neste Estado, as seguintes
de efeito seja tomada pelos personalidades:
poderes públicos; o carvão, Desembargador Sálvio de
que, por si só poderia colo- Sá Gonzaga ..::._ Deputado
cal' nosso Estado numa po- Volney Collaço de Oliveira
síção de relevo, se debate

_ Presidente da' Assem-

No próximo mês dé abril,
.....

terá lugar no Rio de Janei-

1'0 a Convenção pela Eman

cipação Nacional, que con

grerá todos, os setores do

povo brasileiro interessados
na solução dos problemas
que nos afligem.

Figuaras representativas
do Congresso Nacional,das
ciências, militares, índus-

ram o Manifesto à Nação,
'no qual se convocou a

Convenção pela Emancipa
ção Nacional. Nessa ocasião,
serão debatidos todos Os

problemas ligados à vida de
nossa Pátria e serão traça
dos rumos palia a solução
dêsses mesmos problemas.
Santa Catarina, uma uni

dade da federação que tam

bem enfrenta sérias dificul-

mércio exterior e ampliação
dos mercados.

50 _ Situação cambial e
.

monetária e a inflação.
.

60 _ Controle de preços

e \elevação do custo da vida.

,70 - Política financeira e

distribuição da receita pú
blica.

8° - O problema da ener

gia elétrica.
9° _ Defesa .das reservas

em crises constantes; o tri- bleia Legislativa Estadual.
go, outra grande riqueza,

.

não tem merecido a aten

ção necessaria: a madeira,
,sujeita a constantes colap
sos, por falta de liberdade

Deputado

sem crédito, regride; a pes

ca, obedecendo ai�da a uma

sente manifesto, convoca

mos todos os patriotas inte
ressados no progresso de
nossa terra, no estudo e de
bate dos nossos problemas"
para a realização da Con

venção.Estadual, preparato
ria da Convenção Nacional,
nos dias27 e 28 de março
próximo vindouro nesta Ca
pital:'
E' o seguinte o temário

da "Convenção pela Eman

cipação Nacional"
1° - A situação da eco

nomia agrícola, pecuária e

a emancipação nacional.
2° - A situação da índús

trla brasileira e sua defesa.

ianópolis
Dr. 'Enio Cavallazzi

PARÁ AQUELES QUE

DE.SEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EF1CIENCIA

rajá MartÍl�s' - Advogado
Dr.' Fulvio Luiz Vieira

- Advogado
Jorn. Juvenal Melchiades

de Souza

Jorno Aôr Ribeiro

Jorn. Nelson Maia

chado

Ma-

LlF� ,.E'" ESPANHOL - A nova revista ilustrada

de
..

maior aceitação na América Latina já está à

venda nesta cidade em, quantidades limitadaS.

Como o número de exemplares é reduzido, sugerimos
que v. visite o seu distribuidor de jornais hoje mesmo

As 8hs.
t.pcrc adquirir o seu -rexernplcr o quanto an e9.,Sessões das Moças" 'Combinando de maneira singular os melhores foto-

Dana ANDREWS _:. Su-. 'g,rafi'as do mundo com um vivido texto explicativo,
san llAYWARD em: lIFE EM ESPANHOL satisfaz, tôdas os quinzenas, o nosso
PAIXÃO SELVAGEM, des;j� de "ver o mundo, ver o -i= presenciar ccon-

Technicolor tecimentos importantes" onde quer que tenham luga,.
No programa: , O número ho-je posto à venda traz, por exemplo, Q

Atual. Atlantidas. Nac. -dlscutldo s"érie "O MUNDO EM QUE VIVEMOS".:;
. o baseball em ritmo troplcat ...Preços; 3,50 -,2,00 ._:. 1,00·." F;c

,

, .� .

., .

reação do povo none-cmertccneImp, até 14 anos. .

0·0 aumento do preço do café, .•
:11"', ,(

e uma' porção de reportagen$
AGUARDEM ... A Pro-

ilustrados G i.nfo.rrnativci�.'
gramação comemorativa ao

11° aniversário do Cine

Ritz:

I

PRATO DO DIA
Faça suas refeições no restaurnnte do L-qX-HOTEL,

azora com o PRATO DO DIA - 'um quitute saboroso,c>

servido corn presteza,

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

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

_

Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fernan
des Eíngelsmg, no periodo da manhã no Hospital da

Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à RU�I'
Bocaiúva nO 210.

Cinemas
1.·IIrA

Technicolor
No programa:

'
..

',' ·'t'
O Esporte na 'D�aa. r\J'.{'lC.�"
Preços: 7,60 _ .3,50

'

Imp. até 14 anos.
As 5 -..,. 7% e 8 3/Llhs.

Sessões das 1[oças
Dale ROBERTSON

Jorn. Dr. Ciro Marques Mitzi GAYNOR em:

Nunes (Advogado) A BELA CARLO'TA

Mitzi GAYNOR em:

Laura Cardoso Duarte _

A BELA CARLO'TA

Jorno Sérgio Boppre
Teatrólogo Nilson Mello

Jorn. Francisco J. Pe-

reira

Jorno Irene S. de Souza

Jorno Milton Paes de Fa-,
rias

Jorno Alirio Bosseli

Dona de casa

Elyanne Marinho de Sou-

Santos ----' Funcionária
Pública

Maria Fragoso Gallotti

Jorno Mário Bastos
Antônio de Acaªêl;UÍ<::o de Direito

Barros Lemos '

M
. O

'

, Ari.�-iJ!.:>ç.ados qSSI _ ra-
, Deputado Braz Juiíqüinl dor' d�":.lt'êntro Acadêmico
Alves

" , \'XI�'�ê'/hvereiro'comercial; 'a- ene1'gia elétri- Juiz de Direito Jose
I
do' Académico Enio Luz

ca racionada, impedindo o :latrocínio Gallotti
nosso progresso; a Útdús- Dr. José Pimentel
tria asfixiada por severas Presidente da Associação
restrições, principalmente Comercial de Criciuma
devido á politica economi- Vereador Osmar Cunha
co - finalmente do gover- Vereador Jupy Uliss�ia
n9 está ameaçada de fe- Vereador Antônio Padua .

char; nosso comércio, sem Pereira - Presidente da

liberdade de intercâmbio e Câmara Municipal de FIo·

- Dona de casa

Marina Cavalcanti _ Do

na de casa.

A Convenção Estadual
será realizada em Florianó

polis a 27' e 28 de março.

A Convenção Nacional

será realizada de 2 a 5 de
abril no Rio de Janeiro.

Preceito do Dia
CRECIMENTO DO

CABELO
O crescimento do cabelo

faz-se pela raiz e não pode
ser estimulado pelo corte

ou por qualquer ingredi
ênte. Não obstante, é pos-

Dr. Valmy Bittencourt - 'sível melhorar as condições
Arquiteto
Dr. Sebastião de Toledo

- Eng. de Minas (Criciu
ma)
Olívio A. 'Pereira ,;_ Pre

sidente do Sind. de Empre
gados do Comércio Hote
leiro e Similares de Flo

rianópolis
Amâncio Pereira _ Se

cretário Geral do Sind. dos

Emp. do Comércio de Flo

rianópolis
Dalilo A. Bastos - Mem

bro -da Junta Governativa
do Sindicato da Construção
Civil de Fpolís,

.

Dr. Roberval Silva

/'

dê nutrição da raiz, ativan-,do-se a circulação do san

gue por meio de massagens
no couro cabeludo.

Depois de lavar a ca

beça, esf1"egue-a vigorosa-

ImcmJTechnicolor
No prograrna:
1\ �'cias da So! uaru- Nac

Preços:" 3,50 _ 2,00 - 1,50
Creanças maiores de 5

anos pdderão entrar as 5hs.

JÁ CHEGOU•••

.-: .....

�lli,;��t�t"

As.�8hs.
Sessões das 110ças

Dale RbBERTSON

Technicolor
No programa:
I,: me Jornal.. Nac,

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

8 a 18 de Abril
Dia 9 _ Como atração

especial: TITO SCHI?A -

O cartaz internacional mun
dialmente famoso.

o que V. esperava.

L IFE em Espanhol

f3Lf),�I�
Estre;lto .

Adquira hoje mesmo o seu exemplar
de LIFE EM ESPANHOL /
�antes que se e�ote !

•
- - -- , .. -_ ... - _''''_-------_.

As 8hs.

Humphrey Boggart
Kim' HUNTER em:

HORA DA VINGANÇA
No programa:
Cine Jorn�� Nac.

Precos: 7,00 - 3,50,

I

Imp. até 14. anos.
-, -.

forma de exploração primí- Promotor Público
tiva; o operáriado cada vêz Ivo Gandolf - Presíden-
mais ameaçado de desem- te da Federação dos Co- l',OCAL - Clube 15' de
prego e o estudante sem merciários Novembro (ex-Democrata)
perspectivas de vida assegu- Saulo Ramos Presi- ás 20 horas.
rada, termina seu curso e lente do S. T. C,/ Arma-

,

não tem onde empregar seus zenador de S. Francisco
conhecimentos. Celso Salazar de Souza

Urge, pois, que nos una-
.

- Presidente do Diretório

mos, para que, depois de do P. S. P. de São Fran

âmplo debate que tiremos cisco

conclusões e diretivas da lu- Dr. Oldemar Meneses
ta que representem nosso Diretor do Hospital N. S,

ponto de união, deixadas de de Nazareth
lado quaisquer divengências Dr. José Liomar _ Mé-

de carater pessoal, da von- dico
tade do Povo Catarinense. Dr. Renato Ríbeíro Car-

Nós, signatários do pre- doso _ Eng. Civil (Itajaí)

\

As 8hs.
Louis JOURDAN

Jean PETERS _ Debra
.

PAGET em:

VINGANÇA DOS

PIRATAS,

mente com as pontas dos
dedos ou com uma toa

lha felpuda. - SNES .

..

Com iste VAlor' 'V. S.
Ab..i!i'iÍ. umA ContA que
lhe ..ende� jut'o com·

:Q�iiiIi.illllI"=- pensiodot"
e

��I5�§l�$�ª�IIM!I§ leve .." p61'6 SU6 residi,,·
I cio. um Ijndo e útil pl".se!)t�:

umB€LlSSIMO eOFREde J4CO eROMADO.

NCOAGRiCbLA
.( �c7�,16

.....� fL.ORIA�ÓPgLli - $ANT� !:ATARI�

3° _ Planos e realiza- Farmacêutico <' Estreito) ,

ções no setor dos transpor- Dr. Hélio Callado Cal-'
tes das obras públicas em de ira _ Advogado' e Sect,
geral. Geral do PDC

4°, - Problemas do co- Dr: Silvio Eduardo

...TeM. '�
• •

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sãD· SIIficientes para comprar Ia
/

r

/

.
1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DIVINO'

1 CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

-

.
/

E' uma venda excepcional para comemorar o seu 300 ANIoVERSÁRJO-L

Em Abril será realizada a mais gigantescavenda especial de tôdas as mercadorias do seu
grandioso -

estoque, inclusive das grandes tlO�vidades de inverno já- encomendadas, por pre ..

ços aproximados do custo nas fábricas.

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u t:ST.\DO
---,--"----

E D I T' A L xo, Despacho: A. Designe- ção préviaç com ciência do
I da Silva, por seu advogado, imóvel. Para ciência dos in- cal; prazo de trinta dias, os ' Dado e passado nesta cidade

r ,I U1Z0 DE DIREITO DA :;e dia e hora para a justifi- Hepresentante do Ministé-, dr. Oswal Pereira Baixo, teressados incertos, expeça- interessados ausentes e des- de Biguaçu, aos oito dias do

COMARCA DE BIGUAÇU cação prévia, ciente o dr. rio Público, ouvi.ndo-se as Ilhe foi di�'igida a petição do se edital na forma do art. conhecidos para' acompa- mês de março do ano de mil

_:>ron1ptor Público. Biguaçu, testemunhas abaixo arrola- 'teor segumte:-Exmo. sr. dr. 455 § 1° do ,Çód. de _Proc. nharem �s termos do pro- novecentos e cinquenta e

'editaL de citação com o pra- 12-2-54. (Ass.) Abelardo da das, que comparecerão in- juiz de direito da comarca Civil. Custas afinal. Bigua- cesso até final, sob pena de

I quatro. Eu,
Pio Romão de

;2:0 de trinta (30) dias Costa Arantes, juiz de di- dEpendentemente de 'inti- de Biguaçu. Benta Dionisia çu, 5-3-5,4. (Assr) Abelardo revelia, contestando se tive- Faria, escrevente [uramen

O doutor Abelardo da reito. Sentença: Vistos, etc. mação. Requer, ainda, que ela Silva, brasileira, soltei- da Costa Arantes, juiz de rem o que alegar, dentro do tado, no impedimento oca

Costa Arantes, juiz de di- Julgo por sentença a [ustí- feita a justificação ela posse

I
ra, residente e domiciliada direito. E para chegar ao prazo ela lei, julgando-se, a- sional do escrivão, o dáctilo

reito da comarca ele Bigua- 'Ficação produzida por Lau- ,e julgada a mesma, se digne no distrito de Guaporanga, conhecimento dos interessa- final, procedente a ação e grafei e subscrevi. Biguaçu,

çu, Estado de Santa Catari- .lelino Antônio Duarte, pa- v. excia. mandar citar os município de Bíguaçu, por .los, passa o presente edital expedindo-se o competente 8 'de março de 1954. (Ass.)

na, na forma da lei, etc. ra que surta os seus legais confrontantesconhecidos e seu advogado infra-assina- com o prazo de trinta (30) mandado para a transcrição Abelardo da Costa Arantes,

Faz saber aos que o pre- -feitos. Cite-se por manda- por edital, com o prazo de I. do, inscrito na O. A. B., Sec- dias, que será publicado e no Registro de Imóveis da juiz de direito. Confere

sente édital virem ou del€ lo o dr. Promotor Público trinta dias, os interessados, ção de Santa Catarina, vem, afixado na for�a da lei. sentença que atribuir ao com o original afixado no

conhecimento tiverem que, ; os confinantes do imóvel.
�
ausentes e desconhecidos' com fundamento nos arti- Dado e passado nesta cida suplicante o domínio do re- lugar, de costume. O escre

por parte de Laudelino An- 1a1'3 ciência dos interessa- para acompanharem os ter- gos 550 e 552 do Código Ci- -le de Biguaçu, aos seis dias ferido terreno. ,Protesta-se vente: Pio Romão de Faria.

tônio Duarte, por seu advo- los incertos. expeça-se edi- mos do processo até final, ' vil e segundo as regras dos lo mês de março de mil no- pelo depoimento pessoal de

gado, dr. Oswal Pereira Bal- al na forma do art. 455 § sob pena de revelia, con- artigos 454 e seguintes do /ecentos é cinquenta'é qua- quem queira contestar a a- E D I T A L

XO, lhe foi dirigida a petição
10 .do cea de Proc. Civil. testando, se

....
tiverem o que

I
Código de Processo Civil; <rp. Eu, Pio Romão de Fa- çâo, por inquirição de tes-

d
. E Custas afinal. Biguaçu, 4-3� alegar, dentro _do_prazo da propor a presente ação de 'ia, escrevente [uramenta- temunhas, [untada de do- O Doutor Mario de Car-

o teor seguinte: xmo. sr -
-

dr, Juiz de Direito da co-
A, (Ass.) Abelardo da Cos- lei, julgando-sê, afinal, pro- usocapião, provando, medi- 10, no impedimento ocasio- cumentos, pericia e por t.o- valho Rocha, Juiz Eleitoral

marca de Biguaçu, Laudeli- a Arantes. juiz de direito. cedente a ação e 'expedindo- 'ante prévia justificação, "c .al do escrivão, o dáctilo- dos os meios de prova em da 12a Zona - Florianópo

no Antônio Duarte, brasi- '�para chegar ao conheci- se 0- competente -mandado

f seguinte: 1) Que, :p�ssue", ;raft::i e' subscrevi.

Biguaçu'l
direito permitidos. Dá-se a lis, na fórma. da lei, etc ...

lelro, agricultor, residente c riento dos illteressados, pas- para a transcrição no Re-' por si e por seus antecesso- ., de março=de 1954. (Ass.) oresente o vak.r de dois mil FAZ SABER a quem in-

domiciliado na localidade -a o presente edital co� o gistrc de Imóveis da sen- res, há mais de trinta anos \.belardo da Costa Arantes � cem cruzeiroa - teressar possa que, de con-

Inferninho, distrito de Gua- .razo de trinta '(30) dias, tença que at�i�uir ao suPl�-1 pacifica; i�ir:.terruPtamente I
'uíz �� direft�. Confere corr 'Cr$, 2.100,0�. Testemunhas: formidade com a decisão do

pcranga, município de Bi-' [ue será publicado e afixa- cante o domínio �o referi-
j e sem oposiçao, um 'terreno 1 original afixado no

lugar',
Jose Joaquim de Carvalho, Egrégio Tribunal Regional

guaçu, 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 Eleitoral, os eleitores que

Ira-assínado, inscrito na

0'1'
lassado nesta cidade de Bi- lo depoimento pessoal de distrito de Guaporanga, mu- Dia Romão de Faria.

I
Francisco Jacinto: P. defe- não receberam os titulas

-

A. B., Secção de Santa Ca- �llaçu, aos cinco dias d� mês :�lCm ,:u.eira. c�r:.testar a a-
I
nicípio de Biguaçu, medin- E D I T' A

rimento, Biguaçu, 11 de fe- cujas inscrições tenham si-

tarina, vem, com fundamen- Ie março do ano de mil no- ao, por mqumçao de teste-, ,da 400 metros ao Norte, on- ,
L vereiro de '1954. (Ass.)> Os- , do deferidas a partir de prí-

t
.

t h' t d d d d f d
JUIZO DE DIREITO DA 1 P

.

B' S I d
'

.

d
.

Ih d '1
tos nos artigos 550 e 552 do' vecen os e cl.nquen a : qu,'a-," mun as, JU,n. a a e ocu-1' e �on ront.a com terras e t wa ererra aIXO. e a o melro e JU o e nu no-

, t E P R
-

d I t t d J 'J Id C Ih
COMARCA DE BIGUAÇU 't 'lh t duai t

.

t
A

Código Civil e ..egundo as
roo U, zo omao e -nen os, perrcra e por o os

I
ase' oaqurm ,e arva o; , com es ampi as es a UaIS vecen os e cmcoen a_ e três

regras dos artigos 454 e se- Faria, escrevente'Juramen-. os meios de prova em direi- 150 metros a_o Oeste, onde no valor de Cr$ 3,50, inuti-' (1°-7-1953), compareçam
d d d"'d D'

r Edital d'e citação c,om o pra- li d D h J d
guintes do Código do Pro- ta o, nl? impe imento o -to p�rmltI os.' a-se a pre.� confronta com terras de A- iza as. espac o: A. de- perante este uizo, entro

J
1 d dois mll e l rtsüdes Hon:

, ZQ de (30) t1'in�a di(l.s d
ri' '1 "scrião, o dactilografei e sente o va ar e ais mi e ristides Hono"rato Ferreira', signe-se dia e h.ora para a o prazo de sesenta (60)

cesso \";1\,1, propor a pre-
_ á' '3ubscreví. Biguaçu, 5 de' cem cruzeiros - 400 metros ao Sul, onde J'ustificação prévia, ciente o I' dias, a contar desta data,

sente açao, e usocapmo, . d-
d d

,. março de 1954. (Ass.) Abe- Cr$ 2.100,00. Testemunhas: confronta_com terras de A-
O autor Abelardo da dJ. Promotor Público. Bi- para recebe-los sob pena

pl'oyan o me iant� preVIa C
r

A

justificação, o seguinte: 1) [ardo da Costa Arantes, juiz José Joaquim de Carvalho. ristides Honorato Ferreira
osta rantes, juiz de di-

guaçu, 12-2-54. (Ass.) Abe-
I

de, ,findo esse prazo, serem
d d·· C f F' J' W ld reito da comarca de Bigua- I d d C

,.
f'd '1

Q
, e lreIto. on eJe com o ranClSCO acmto. a e- e 150 metros a Este, onde ar o a osta Arantes, I

os re erl os ütu os encami-
ue possue por SI e por d

'

..

1 f d 1 J 'Ad P D çu, Esta o' de Santa Cata- . .

d d P d d hdE'
seus antecessores, há mais ongIna a ixa o no ugar de mirQ, ase riano. . e- confronta com a estrada; 2) -. .

JUIZ e ireito. roce i, a a n a os ao gregio Tribunál

de trinta pacifica, costume. O escrevente: Pio �erimento. Bi_guaçu, 11 de Que a Suplicante sempre
nna, na fo�ma da leI, etc. justificação foi esta julgada I Regional Eleitoral, para o

anos,
R

-

d F
. C· d 1954 (A ), I'

F:1Z saber aos que o pre- d d 'd I
. '

t ama0 e ana. Everelro e . sS. usou o cItado terreno para por sentença o teor se- eVI o cance amento da
111ll1terrui)tamen e e sem o- d 1 d 1

._,_ __ p.p. Oswal Pereira Baixo. lavoura e cr1'aca-o,' 3) NE's-
sente e ita virem ou e e guinte: Vist,os, etc. Julg'o inscrição.

posição, um terreno na 10- E D I T A L
" Estava selada com Cr$- 3 50 t

.

d'
-

.......
• conhecimento tiverem que, por sentença a J·ustificac".ão E, para, que chegue("Jid:1de Inferninho, distri- JUIZO' D

"

as con lçoes requer a v.,. '- ao

to de Guaporanga, municí-
E DIREITO DA de estampilhas estaduais. excia. se digne designar dia 1\ por parte d: Pedro Domin- produzida pelo requerente, conhecimento de todos,

.

COMARCA DE BIGUAÇU I Em dita peticão foi dado o h
'.'

t'f'
- go Bernardmo, por seu 'ad-

para que surta os devl'dos e mandei p t
piO de Bl'guaçu medI'ndo . .,

e ora para a JUS 1 LCaçao" assar o presen e
,

d h '.
d

,., l vogado dr. Oswal Pe,reira931 �:netros ao Norte, onde, Edital de citaçãq com o pra- seguinte, espaç, o: A. De- preVIa, com cle,nCla o re- .. .. ..' legais efeitos. Cite-se o dr. edital que será afixado no

,

I d s�l'gne se dI'a' "e hora para a'
-

t t d
�
M'

'.
t'

'. ,BaiXO, lhe fOI dIrigida a pe- Promotor Pu'bl'co e lugar do c t bl'
confronta com t�rreno de zo de trinta (30) ias I

- .,
- ,presen an e o�, "mls et'lO

" / ,:' 1 os con- os ume e ,pu 1-

José JO"lquim dê Carvalho; O doutor Abelardo da justificação prévià,' cient� OI Público, ouvirl.l��s�: as\t�s�- ti,ção do:: teor seg�íli.te: finantes do' Imóvel, por cado no "Diario Oficial d0

dr. Promotor Público. Bi-I' temunhas àbaix� arroladas
Exmb. sr. dr. juiz de direito mandado. Para ciência dos Estado."

88 metros ao Oeste, onde Costa Arantes, juiz de di-, 12 2 54 (A ) Ab
.

_ .
'

dí 'da comatca de Biguacu. Pe- I. t d' t
confronta com, o morro do reito da comarca de Bi- guaçu, - -. ss. e-

; que comparecerao Ui epen- . •. m eressa os mcer o�, expe- Dado e passado no Car-

l 'd d C t A t
.. I

1
.. - I dro Dommgo Bernardmo 'd't 1 f d t

.

d
Pavão; 980 metros ao Sul, guaçu, Estado de Santa Ca- ar o a os a ran es, JUIZ

I
(enteme1:lte de mhmaçao. ..'

,. ." I
ça-se e � a na arma o ar. tono o Juizo Eleitoral da

.
. de direito. Procedida a jus- . .

�

.'

braSIleIro, solteiro, agrlCul- 455 § 1° do Cód. de Proc 12a Zona - Florianópolis,onde confronta com terras t"arma, na forma da leI, etc.; .. _ . . ,Requer, amda, que feIta a tqr, residente e domiciliado, .. ,. . �
de Pedro Domingo Bernar-

/

-F bel' aos _em e o pre-
. hÍlcaçao fOI esta Julgada do .

,t'f'
-

d
.

1
CIVd. Custas afmal. Blgua- aos vinte e dois dias do

az sa -r- ,. •.
-,

_, JUS 1 Icaçao' a- ppsse e JU -

em Inferninho distrTto de
'

(:t.no e 88 metros a Este, on-
I
sente edital virem ou dêle sreglumte teor. VIStOS, .' et�. gada a mesma, se digne V.

'
,

de
çu, 5-3-54. (Ass.) Abelardo mes de março de mil nove-

l f t t d
I

h· . . j , U <10 por sentenca a Jush-. , .

Guaporanga, município da Costa Arantes, juiz de centos e cincoenta e qua-
(,e con ron a com erras e �on eClmento hverem que, <> •

eXCla. mandar cItar os con- Biguaçu, por seu advogado
J

' J
,.

d C Ih' d J
-

H ficação produzida pelo re-· '. - direito. E para chegar ao troo
ose oaqUlm e arva o, por parte

e,
oao

onora-I 1-- n " ",' frontan,tes conh,ecldos e :P9r
.

f
.

d
. ..

que 'e te para que proôu "
m ra-assma, o, InscrIto na c,onhecimento dos interessa- Eu () A S h

.

1
2) Que o Suplicante sempre to Ferreira, por seu advoga- '< -,. ._'" I edital, com o�prlizo de trip-

,a nto c 1111e t

d d d O 1 P
.' B' za ps. seus deVIdos e legaiS � ;,

'

"
" .

.,' "�'"
O. A. B., Secção de Santa dos, passa o presente edital 'Escrivão que datilogl'afeI' e

usou o cita o terreno para o r. swa erelra al- ,'.' ta' dias oS mteressados au- C
.

f d IIh f· d'
.

'd t' I efeitos. Cite-se' por manda:' I
'

' ,-"".': � :. - atarma, 'yem., com un a- com o prazo de trinta (30) subscreví.
lavoura' 3) Nestas condi- XO, e OI lrIgI a a pe 1- _' sentes e" deséonhecides.'pa- t t 454

_ .

E do Q dr. Promotor Público - .. , '-
� \ " "

men o no;""·fr 19O5 e se- dias, que será publicado e a- (a) Mario de C1I1'VlIlh,Q
ções requer a V. exa. se dig- çao do teor segumte: xmo. -'" ra acompanbarem os' ,ter-, .

t d C 'dO d P
,

d
.. d d'

.

d e os ,confinantes do imóvel. I -., �-� _

'

; '.' gUll1 es ',�o o 19O e 1'0- fixado no lugar de costume. ' Rocha � Juiz Eleitoral
ne designar dia e hora para sr. r. JUIZ e IreIto a co- -'. A' _. ,_.,'., , mos do I proçeSso ate fUfal, cesso CI,'V,'1,'1,' dI'go, nos artl'-

d
.

J
- Para ClenCla dos mteressa- I �-, /, ' - ''', �

a justificação preVIa, com marca e Blguaçu. oao
.'. '

'

.
'sob pert'a de revelia, eontes- gos 550 e"552 do Códig,o Ci-

.A .

d t t d H t F
.

b '1' dos mcertos, expeça-se edI- \. '

ECIenCla o represen an e o onora o erreIra, raS1 el-

I tando, se tiverem o que ale- vil e segundo as regras dos 'c I TA LM "

P
, bl

.

d' l'
. tal na forma do art. 455 § -'

'

inisterio u ico, ouvm- 1'0, casa o, agncu tor, reS1-
° .

'

.. f!ar, dentro do prazo da lei. .

454 d1 d C 'd d P C I � artIgos e seguintes o

I t t h b· d t d
.

'1' 'd' 1 o o. o roc. IVI.,(()-se as es emun as a al- en e e omlcI la o na ,oca- J'ulgando-se afinal proce- C 'd dC t f 1 B' 5 'J " o igo o Processo Civ-il,
vo arroladas, que compare- ll'dade Illiernl'nho, d'str'to us as a ma. 19uacu" -"-I d t

- 'd' d JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA FEITOS DA
..,. 1 1

'54 (A ) Ab 1 d d C
en e a açao e expe m 0- propor a presente ação de ,a.":'_

p.erão independentemente de Guaporanga, município
. ss.

. e. ar o a. .OS-. "'e o competente mandado . -

d d
FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE

t A t d d
� usocapIaO, provan o, me i- 'FLORIANO'PO cY

d
. t'· -

Re
.

d B'
.

d
a ran es, JUIZ e Ir�Ito.

'

. _
LI�

e m Imaçao. quer, am- ,e Iguaçu, por seu a vo-
E h

'

h'
f para a transcrlCao no- Re-l .-mte prévia J'ustificacão

1 f 't
.

t'f'
-

d fr
.

d
. para c egar ao con eCI- . ,

•

. .'
o

(a, que el a a JUS 1 lcaçao �a o in a-assma o, inscrl-
t d' d

jgIstro
de lmovels, da sen- seguinte' 1) Que possue EDITAL DE SEGUNDA PRAÇA E LEILÃO COM O

d
.

1 d' C A B
-

d
men o os lntel'eS,sa os, ...

.

.a posse e.lu ga a a mesma, to na " . ., secçao e
t d' 1 tença que atnbUlr a suplI- I por sí e por seus herdeiros PRAZO DE DEZ DIAS

se dl'gne v. eXCI·a. m'andar ...

t C t
. passa o presen e e Ita com , . f

.

'

.::lan a a arlna, vem, com cante o dom nlO do re erl h ' .

d'

d t" t (30) d'
' 1 -

, a mais e trinta anos pa-
('l't"r os co .... fr·ontantes 100_

.

d t t' 550
o prazo e rm a las,

' O DOUTOR MANOEL BARBOSA DE LACERDA_.. ... �'un- amen o nos ar IgOS
bl' d f" d f

do terreno. Protesta-se pe- cifica, ininterruptamente e
;

,

h 'd d't 1 �52 d C 'd' C"l pu ,lca o e a Ixa o na or- Juiz de Direito da, 4a. Vara - Fel'tos da Fazenda Pu'-
n eCI os e por e 1 a, com. � ;) o o 19O IV! e se-

.

'

i lo depoimento pessoal de . -

d' t
.

t d' .

_', d
. ma da leI. Dado e passado'.

sem opOSlçao, um terreno blica da Comarca de Florianópolis, CapiÚlI do Estado
'

o. prazo e rm a las, os m- '�un o as regras dos artIgosI' .

I
quem queira contestar a I l'a d I f d S

t d d'" . ,,,' . nesta CIdade de BIguaçu, _ .'. . ..:
,na asa 1 _a e n erninho, e anta, Catarina, na forma da lei, etc.

'eressa o� ausentes e es- b4 e segumtes do COdlgO .. A

-

acao por lnqulnçao de tes� dl'strl'to de Guapol'anga _
FAZ b d d

, .. . aos OItO dias do mes de mar- • "
..
., mu sa er aos que Q presente e ital e segunda

conhecidos para acompa- .lo Processo CIvIl, propor a
d

. ,temunhas juntada de do- nicípio de Biguaçu 1.100 praça e leilão com o prazo de dez (10) dias virem ou

h tA d -,.- I co o ano de mIl novecen-j
,

• , dAI h' t t' d' 9 (NOn arem os ermoS o pro- )resente açao de usocapmo,· . cumentos, pericia e por to- metros ao Norte onde coh- e: con, e�Imen. o lVer�� que no I� VE) de

cesso até final, sob pena de 'rll'ovando mediante prévia
tos e cmquenta e quatro.

d
.

d
' ' abril, prOXllno vmdouro, as 10 horas, a frente do edifí-

, . �.. �
" Eu, Orlando Romão de Fa-

os os meIOs e prova em

I
flonta com terras de Lau-: cio do Juizado da 4a. Vara á rua Visconde' de Ouro

revelia. contestando, se ti- )USÜfICacao o segumte' 1)
,

d"t 't'd D' d l' D
'

-

P 6
-

,

.'
.

.

ria, escrivão o "fiz dact'lo-
I IreI o perml lOS. 'a-se a e mo uarte e com terras reto, 2, o p9rteiro dos auditódios do juizo trará á pu-

verem o que alegar, dentro Que possue por SI e por an-
d' f b' , B'

1
! presente o valor de dois mil de José de Carvalho' 110, ,plico pregão de venda e arrematação q\quem mais dér

d d 1
.. 1 d' h" d

. "Ia ar, e su screvl. ldUa-j
, .

1 f Ab . '

o prazo a el, JU gan o-se, -e cessares, a maIS e trmta '"

,e cem cruzeiros _ metros ao Oe te d
I e maIOr anço o erecer so re a respecttva avaliacão de

.'
_ , . :. cu 8 de março de 1954 j

• • • • • • s ,on e con- d '1,
.

(C II!' ••

afmal, procedente a açao e '110S, paclhca, mmterrupta- :
• , .

I Cr$ 2.100,00. Testemunhas: fronta com o Morro do P _

ez mi
.

cruzeIros r,. 10.000,00) '. o seg�llnte: - 1) -

ex edindo-se o competente
I 'nente e sem o osicão um,' (Ass.) Abelardo da Costa

,. _
.

a DOIS vlgotes de 3 polegadas e qumze pes de altura; 10
p

,. _

_.
p. .' Al'antes" juiz de direito. Jo:e JoaqUIm de .Carvalho, vao; 1.100 metros ao Sul, vigotes de 3 (três) polegadas por 3 polegadas e 18 pés

mandado _para a transcrlçao frIenO na loeahdade Infer-
C f . . '. Joao Honorato FIlho e Pe- ,. onde confronta com t de comprimento (3x3x15)' - 2 (d 3 'J 18)' 10)' 4

R. dI" d ",. h d' t't d G
on ere com o ongInal afl- I, erras "e Xo.JX ,

-

,

no eglstro e moveis a ,.ln o, IS rI o e uapo- d 1 d
dro Domingo. P.

Deferi-tde
José de Carvalho e 110 Taboas de 1 polegada por 9 polegadas e por 13 pés de

senteI,lça que atribuir ao su� 'anga, município de Bigua.
xa o �o _ ugar e costume.

menta Biguaçu 11 de fe- metros a E t 'd comprimento; 12 taboas de 1x9x14; 1 Taboa de 1x9x15'
, 'f

'

d
O escrlvao' Orlando Romão, ., ,

s e, on e coh- 5 taboa d 1 9 15 3 t b d 1 9 17 72 b
'

plicante o domínio do re e- .:u, medin o 1.100 metros .' vereiro de 1954 (Ass) Os- fronta
'

t d. 2)
s e x x; a oas e x x , ; ta oas de

'd :. piS' 1 d f I, de Fana. "

I
.,

I •
com a

-

es ra a, 1x9x18; 36 tabaas de 1x12x13; 210 taboas de 1x12x14'
1'1 o tel�eno. jtesta-se pe- 10 U, on "e conronta c�m I __ ,

,___
wal Pereira Baixo. Selado Que o suplicante sempre 1 taboa de 1x12x15; 15 tabaas de 1x12x16; 5 taboas d�

lo depOI��nto p.essoal de :rras de A�ro_ Industnal E D I T A L com estampilhas estaduais usou o citado terreno para 1x12x17; 107 tabQas de 1x12x18; 5 pranchas de 2x2x13;
quem (iUelra contestar a a- ,.xeres Ltda.; 350 metros JUIZ9 DE DIREITO DA: 110 valor de Cr$ 3,50, inuti- lavoura; 3) Nestas condi- 196 pranchas de 2x'l2x13; 195 pra�chas de �x12x14, per
ção, por inquirição de teste- 'o Norte, onde confronta COMARCA DE BIGUAÇU lizadas. Despacho: A de- ções requera v. excia. se fa�endo o total de 684 peças, avalIadas por dez mil cru-

munhlls. juntada de docu- �om o morro do Pa ã .

I
. .

zelros (Cr$ 10.000,00). A madeira acima mencionada,
, v o, .... . _

' �Ign.e�se �Ia e ,h�ra �ara a digne designar dia e hora acha-se em mãos do depositário público do Juizo. E, pa_
mentos. pericia e por todos LI00, metros ao Norte, on- Edital de cztaçao com o pm- Jushflcaçao preVia, CIEnte o para a justificação prévia ra que chegue ao conhecimento de todos mandou expe-
'os meios de provas em di- de confronta com terras de zo de trinta (30) dias I dr. Promotor Público. Bi- com ciência do Represen- dir o presente edital que será afixado no lugar d� cos-

reito permitidos. Dá-se' a I Laurinda Maria de Jesus e Iguaçu, 12-2-54. (Ass.) Abe- tante do Ministério Públi. t�me e publica�o t;a f?rma da �ei. Dado e passado nésta

presenfe o valor de dois mil de Estevam Laurindo e 350 O doutor' Ab I d d 1 d d C t A t
.. . d"

' CIdade de Flonanopohs, aos vmte três dias do mês de
e ar o a ar o a os a ran. es, JUIZ

I
cO, OUVll1 o-se as, testen'lu-

março d a d'l t
.

'

. I t E t onde C 'A
. o no e mi novecen os 'e cmcoenta e quatro

e cem cruzeIros -

'I
me ros a se, con- �sta rantes, juiz de di-

I
de direito. Sentença: Vis- nhas abaixo arroladas, que Eu, VINICIUS GONZAGA, Escrivão o subscrevi. (As�

Cr$ 2.100,00. Testemunhas: ironta com a estrada; 2) reItQ da comarca de Bigua- tos, etc .. Julgo por sentença comparecerão independen- sinados) MANOEL BARBOSA DE LACERDA Juiz
Jos� Joaquim d!,! ,Carvalho,

I
Que o suplicante sempre çu, Estado de Santa Catari-

I

a justificação produzida pe- temente de intimação. Re- de Direito da 4a. Vara. _Está conforme. O' Esc�ivão,
João Honorato Filho e usou o citado terreno para na, na forma da lei, etc. 110 requerente, para que pro- quer, ainda, que feita a jus-

VINICIUS GONZAGA.

Francisco Jacinto dos San- lavoura e' cria9ão de gado; Faz saber aos que o pre- duza os seus devidos e,le- tificação da posse e julgada Itos. P. deferimento. Bigua- 3) Nest�s' condições r�quer sente :dital vi�em 'ou dele' gais efeitos. Cite-se por I a mesma, se digne v. excia.
çu, 'II de fevereiro de 1954. a v. eXCla. se dgne deSignar I' conheclme,nto

tIverem que, mandado o dr. Promotor I ma,ndar citar os confrontan-I( )
... II.,..,... P,....,.. J.J.......fi., \...."", .

Ass. Oswal Pereira Bai- dia e hora para a justifica- por parte -de Benta Dionizia Público f,!, os confinantes do
I
tes çonhecidos e por edital, CUllIT.M rCUCIIA__ PRQS..AAa

/
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H �U8 88 casas e um verea�Or· �a vu�l���l���l��,�r���:���:�;�f:te
prO'prl1a U., ·0. H., em JOI'nvI1Ie

... por' urJem Jo sr." Joa-o rto'�g:g�����:�7:�t7::::::: mH�u u
_

4 - Bahia .: . . . . . . 837.569
5 - Distrito Federal ; . . . . . . . . . . . . . . . 801.535

Colin, nor ter o lenisla�or mu,nitipal comna[8ci�,o 1�· !E��t::t�(:�/:(:(/L i;!ªfi ti. I' 11 - SANTA CATARINA 364.290
-

ao' �anqu'ete-' '�o O-r Mer-Alu' Ram'os'· t! ��!����O��.��:��l�t�::::::::::::::�:: ��i�:���
,.,'

'

"

• .,
_

•
'

' ",'
, 15 --:R,iauf : .. ," .. .. .. .. .. .. . 225.701

, _

,_

_

16 - Goiás 215.550
17 - Espírito Santo " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.411

Joinville, onde tantas coi- Schossland que nunca se
I de obras, apresentou ,a sua'

'

18 _;_ Alagôas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.84,2
sas inacreditáveis vêm, a- submeteu cégamente às im- reclamação. Alí, um funcío- 19 - Mato Grosso ,.. . . . . . 128·t6
contecendo ultimamente, posições absurdas do. Ira- narIO, muito encabulado,

20 - A�azonas : , , ..... , . . 83.480
.

d I
21 -c- Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.152

sucedeu mais uma de se ti- cassado (como administra- ec arou que de fato a água Q d huan o ouver em .nosso
: país partidos eficiente-

rar o chapéo: um vereador dor, é claro) secretário da fora cortada de suas casas mente organizados de modo a encaminhar tôdas= essas

da própria }JDN ficou sem Viação do govêrno bor- PQr' ordem do dr. João '"Co- fôrças para o bem, as condições e o destino de nosso país
água, não só, em sua pró- nhauseano. Agora, esse ve- lín, " serão forçosamente muito melhores do que as de hoje,

piia casa, como também em reador está francamente Ess;� é a maior que J'á vi- I,
que tanto podemos lamentar.

'

Florian�polis, Terça-feira, 30 de Março de 1954
outras de sua propriedade, contra Colin, fazendo par- .rnos em política, quando um IRMANDADE' DO SENHOR JESUS DOS
alugadas à terceiros, ínclu- te da oposição na Câmara particular, que nada tem a AI·oda O caso' da trl·,lh:..ldel·rl� PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE
sive um açougue. Municipal. Isso vem preo- ver lcom a Prefeitura dá U ii PROCISSÃO DO SEN:fIOR ,JESUS DOS PASSOS
Tudo isso porque o sr, cupando.o mandão udenís- uma-ordem dessas, 'e, o que O caso da trílhadeira de devia trilhar qualquer' tri- De ordem da .Mesa Administrativa desta Irmandade

João Colin, pretenso dono ta, pois Schossland foi' nas ainda é pior, essa ordem é Urubici, que já ocupou à go, de quem quer que e Hospital, faço público que, sábado 3 de abril, às 20 ho

da cidade, não vê com bons duas eleições o braço forte acatada incontinenti pelos atenção dos jornais, não -fi- fosse, contando que não tri� ras, descerá �a sua Capela, na Igreja do Menino Deus,
Ih f para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do

olhos a atitude de indepen-. do partido, tendo sido mes- funcionários municipais, cará encerrado com a res- asse eijão ou batata. O S hen OI' Jesus dos Passos, 'que regressará, no dia seguin-
dência do vereador Gustavo mo o mais votado

-

dos ve- justament� quando a Pre- posta que o exatorzinho emprego da trilhadeira na te, domingo, às 16;;30 horas, em procissão solene. ,

readores. feitura está acéfala, pois .o Nicolau Koerich. deu a es- colheita desse colono era Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a com-

Ainda agora, quando da primo-prefeito, sr. Rolf Co- te correspondente, pelo ór- mais que justa, pois além parecerem a .êsses atos, devendo apresentar-se no Con-
, -

d
'

A' d
.

1 t
- sistório da Irmandade, no sábado, e, na Sacristia da Ca-

visita -do ilustre presidente lin encontra-se hospitalisa- gao o governo. e ser a maior p an açao tedral, no domingo, afim de, revestidos de balandráus e
Ia Câmara Federal a nos- do 'há mais de dez d ias. Mas Na campanha política das redondezas, os trigos, fit h

.

1 as, 'acompan arem as referidás procissões.
.sa cidade, o vereador Schos- isso' não tem importância, que se aproxima o 'autor dos outros planta Iores, cí- Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao dia
sland foi um dos que com- pois como todos sabem.vo d e s t a s correspondencias tados pelo exator, estavam 2 de abril estarei com o Irmão Tesoureirona Secretaria
vareceu ao banquete mons- governador Bornhausen faz surgirá de público, para ti- empaiolados, e não no tem, desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Catedral das

9 às 12 horas para o recebimento de anuidades.
ro realizado na "Liga das 1, mesmo, abandonando o rar a máscara de quem a po, como diz o fical de tri- '

. Solicito, também, aos Irmãos e Irmãs comparece-
Sociedades", onde S. Excia. 'Estado por mais tempo sem -USd e faz do cargo instru- lhadeiras . . rem, a essa solenidades, sendo possível, � trajados comOs motivos que o 'fizeram recebeu inequívocas prova! passar o govêrno ao seu su- mente para politicagem, in-" r� ...".," '" ,";.....

roupas escuras. /

dei dito i i 1
- O interessante Iiss» tUGO.e.xar 1 o jornai, serao de solidariedade e reconhe- bstituto legal. clusive em prejuizo dos co- Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imedia-

cm tempo devido trazidos -

lonos.
é o que o exator, que mui- ':0 ao da procissão (segunda-feira), será celebrada a's 8cimento pelo muito que tem Ontem a rádio local, em '

ao conhecimento do públi- afír- to, se preocupa em fazer 1€- horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em ação de ara-
feito pelo Estado nas eleva- seu programa "Reporter De começo quero d f

- C>

querimentos de terras, in- ças por to os os íeis. que cooperarem para o br'ilhantis-
.las funções que tem ocupa- Catarinense", comentou o mar 'o que aqui todos di- .no das solenidades realizadas nos dias 3 e 4.clusive das' que não são
.lo no cenário político fede- caso de maneira pouco li- cem: o Exator politiqueiro .Consístórío, 29 de março de :;'954.

'

-
'. devolutas, como accntece.i

.

J ltal. Isso' deixou' o secretá-. songeira para João e Rolf não tem autoridade moral osé To entino de Souza,
com um lote do H. Yraú- Secretâriorio-licenciado tão furioso, Colin, interpelando-os enér- para duvidar, da palavra

que imediatamente resolveu gicamente, e prometendo só de um homem de bem como

tornar uma atitude de re- abandonar tais comentários é o. grande industrial sr.

presália. q�ando fosse restabelecido 'Celeste Francisco Ghizoni,
E não podia ter sido mais, ) fornecimento de água às que I tem 'sido um notável

antipática, mais mesquinha casas do sr. Schossland. trabalhador em benefício

essa represália, aliás bem de Tudo' isso parece' anedó- do nosso progresso, mon
va em mjios dignas l: ho

acôrdo com a sua mentali- ta, mas é a pura verdade. F tando aqui um moinho de

dade, cortando a água. § º' espelho fiel da situação trigo, duas serrarias, incen
Tão logo faltou água em em que se encontra a nossa tivando o plantio de panei,

suas casas o Vereador Cus- pobre -Ioinville. rais e, ainda, repetindo o
O sr. João Colin desc(lu tavo Schossland foi à Pre- xxx exemplo do s:;ludoso Ma-

de Joil1ville _disposto a sal- I Dfeitura r onde, na Diretoriél Seguiram para a eapihil noe utra Bessa, no in-
1 d t d lt' d t'

lher torta num as 'Iulo qw'
:10 Esta o os srs. João Co- cremen o o cu IVO 0,1'1-

[
,

g S
'

Gl
. .

t Ilhe
não dizia e, :.f_:t,) ('"

in e_ Paulo Bornhausen, o. e o sr. llzom en re-
'

g "t 'lh d
. '. a, inda, vir em (rajE's me,noque, segundo se diz, foram ou a 1'1 a eIra ao preSl- '. ..... .,

I 1 d t d '1 d U b'
i·es ... A tnlha�,,-, {wa (

evar a ista dos funcioná- en e o nuc eo .e ru 1-
.,

Ú 't'd
do Estado, esta;la ('cd', ir: F

rios _ do Estado e da EM- CI e porq e nesse sen 1 o

'b f" d 'd pessoa digna de t-::·_i .. n res,
PRESUL que tiveram a C'(l- recl:! eu o 'lC1O o preSl en- '

d te 'da ASSocI'�ça-o Rural de r,eito e o exator róo tinha
ragem e enfrentá�los, com- _'_

nada com ela, Di!�!�1 ain:l2
parecendo ao banquete. do São Joaquim. O sr. Ghizoni,
3r. Nerêu Ramos. qua!)do quh' devolver a ,re

Colin disse,- ,num café, ferid,a trilhaJeira teve co

que todos pagariam por
mo. resposüi que ela poderia

isso! ficar com ele, para que ele

ciou-se que o ministro João
das nuncas foram menos es- Cleofas estava com seu pe-
tradas, porque transforma- dido de den,issâo pronto e

, das em buracos e mais bu-
racos. A fila do leite, que já

q-ue o deveria entregar ao

sr. Getúlio Yargas em seu
não' existia, foi reinaugura- próximo despacho. A propó-
da (com muitos desafôros) .

sito declarou-nos o minis
porque o precioso aliment(1 tro: - "Estou' preparando,

sim, o -relatório anual sô-
bre o meu ministério, que
deverá ser entregue até 31

próximo. Não vejo motivos

para peg.ir demissão agora,

carecendo, pois, de qual
quer fundamento as infor

com o mago Colin. Exalta, ,mações correntes".
ção recíproca, xingamentos
mútuos, tudo muito rafinee
(pra êles), às' bochechas
governamentais do sr. Bor
nhausen. Cansado de impre
car e convencido de que já
mais chegaria a General do
Exército de/ salvação a que
se propusera, abalou para
os seus pagos, afim de sal
var (pelo menos) o Caxias
Foot-Ball Club.

-

Começou
perdendo o camp'eonato e

acabou (dpmingo -último)
r:crdendo para o Avaí! ,Em

,\ .
,

vista disso resolveu reassu-
A matríéula para a escola.,9.e música estará aberta

'mil' a sua' Secretaria para "

nos .dias 3� d� março" 1° e 2 de abril, das 19,30 às 20 ho-
ver se se salva; E' possível ):as, ,em a séde sociql, à rua Trajano, n. 36 (escadária do
que dali, qüalquer dia dês- Rosgr\o )'. _Idade',mínima 10- é,lllOS, com 10 vagas para 'fi
tes, rance um baita mani- -lhos de' não sóciô� e ,20 vagas para filhos de sócios._ Os

festa: Salve-se já matriculados devem também naqueles dias e horas,quem pu- fazerem a matrícula para ,a '2a. série.
Florianópolis, 29 de março de 1954. '

Arnoldo, Sum'ez C,«-neo} presidente.

Júlio P. da Silva
Quando vinha se deba

tendo pelos interêsses do

Estreito, como Diretor ' do
semanário '''A TRIB'UNA"
vem de deixar aquela fun
ç50 o sr. Júlio P. da Silva,

co.

A todos, aqueles que lhe
vinham prestando o indis

pensável apôio, apresenta
os seus sinceros agradeci-
mentes.

TIM • • $

SALVAÇÃO, SALVA
DOR... (E SALVA

DOS)

vaI' o mundo. Pouco depois
resolveu salvar o Brasil.
D::lndo de cara com a r'eali-

dacle, restringiu sua psicose
de salvação aos limites de
Santa Catarina. E as estra-'

desapareceu na mâJica bês
ta do messias de Joinv llle,
A luz, com a ligação para c

norte do Estada, pisca-pisca
diáriamente, face à sobl1e
carga exigida. Entr�mentes
o sr. Bayer se desentende

der!!!,
... BUM

cisco F. de Oliven a (re
querido para Pedro Dellr
Justina e por l1'Y. cunhadr
do exator, em � 2 [uerimeu
tos) - não tem ni1da a vei

com a trílhadeua. que esta-

nestas. E o rrdicu�.) de tu- /

do não é o colono 23ta1' tl::�-
'

balhando às 11 h'JHIS da

noite, mas o exa: 11", a essa

hora, vir,meter 1 sua (;()-

:}ue esse exator agora ViÜ

proibir' e fiscalizar a pesca·
ria nos buracos d<J'" ('stra-

3as e principa'tt'�ente em

CLEOFAS NÃO DEI
XARÁ O MINIS

TÉRIO
RIO, 29 (V.A) - Noti-

(Restaurante)
-'HOJE -

COZIDO ESPECIAL

:lois gue ,exisl'c'm na A\e,
nida Adolfo E 'n(1t�I' e rUa

Boanerges Med0i ,'0":, Cou
tam 9ue ele Ql}ls nultar urr,
cr�olo que, de Cc.l� � çlJ, [llTan
,cara de um daqueles pesca-

'

dour:os um baita' do:: um j)..m
Jiá. , , E -que não é verdade
que ele tenha sido llC'rl1cado
!iscaI de pescaÍ·Í:.l, pois o sr.

I ;nt�,nd�nte e o Prde:to�'rdu
:·ssmanam tal n0n:wae30.

�_ ,

O caso da trilhad..:·i�n nlí;
vai ter fim Sé9'1 nlai.�' nein
menos: ,ela f(;; �ntregl;,e erll

perfeito estado, ber1 Cl)Inc. o

motor e depois de confisca
dos pelo 'exator, acabaram
3endo '

devolvido, quebra
dos. Que fora erltregue
perfeita disse o sr, Ne,gru
,::ho Montenegro, em pre

,'Sença de' pessoas Idónea:,
Com isso fica demlQlltido ü

,exatoriinho·· intrometido,
'lue deve recolher-SE: ií Sll,j

insignificância el1l vez de
astar prejudicand·) os qUJ
tr�balham de venlad� pejo
progresso desté rincão. (O
Corresdondente)

a puzesse a trabalhar, dan

do-lhe assi&tencia e euiLla·
dos. O sr. Ghizoni aceitou

com a condição de empres

ta-)a ao sr. Francisco Cris

tica;, que plantara 45 sacos

de trigo entre os dois dis
tritos. (Ess:l condição foi

'aceita, pois a trilb.adeira

LUX HOTEL"'"

Purque me ulalo do meu Brasil
4 relinaria do AmazoÍl8s�: es'fará
funcionando a"é ·fins die 1955

Urub.tc:Í, 1 .. 3-54.

MANAUS, 29. {'V.A.) -
�

prensa, anunciou que a re-

.

,:b que, para atender à con·

O ,presidente da 'C9mpá- fin.aria de Manaus �sta1':i,' c:-dização do empreendi
nhià'. de Petróleo da' Am�- concluid�- e funcionando até men,to, o capital da compa-

,
,

' , ,I"
zônia \S. A, ;falando- à im- fins de 1955. Declarou <,:n- nh:3, que era de 25 milhões

1 I
,ui elev3Jo pa;a 50,milhões

SOCIEDADE DE CULTURA-MUSICAL ,te cruzeiros, estan�o o lan

l::1llH'nto das novas ações
, :')l'l[riado a um escritório es"

JE'cir-!iizaJo de São Paulo'

F'i:a2��lente, esclareceu que

já foi aberto a respectivll
c�rta de crédito pàra a a

quisi,ção da refinaria, l10s

Est�dofl Un'idos, éujos. tra
balhos de engenharia, estão
bastante adiantados .

, .

ESCOLA DE, MúSICA

�
O nosso programa para sábado e domingo era

difuente: i!'-íamos á ilha do Campeche ver a tur
ma' carioca dos Marimbás pegar peixe a unha no

funcl;> do mar. Com o Arnaldo Luz promovido � ci
nesíforo, abarrotamos-lhe a camioneta. O dr.. Paulo
Tavares ia na frente, lastreando a zona boreste,
com os quilos que Deus lhe deu; o Amim, sempre

�os berros, fazia de fonfom; atrás, com chapéus quebra
dos ná testa, armados até 9S dentes, o

\

dr. Vitor e o

Antonio, ambos Mendes e estremendes), nós ... apa
vorados com eles, que, pelo menos na indumentá
ria, repetiam Lampeão e Corisco. Largamos às 13'
horas, acreditando até, na meteorologia, que anun
ciava tempo estável, com ventos frescos .. , As chu
vas.chegaram em nós antes de nós chegarmos ao
Morro das Pedras. Bivaqueamos na Armacão es

perando a volta da lancha, -que acabava deJ p�rtir
para não mais voltar. Não passamos, pois do pont�
do embarque. E por falar em ponto, lembramo-nós
do rei do Ponto, vencidô- por Cesar, quando ao

Amantilis, do Senatus Popolusque Romanum escre
veu o Veni} vidi}' vicio Tendo que regressar, deixa
mos lá também o plágio: veni, vidi, volvió! E deixan
do a turma, já acrescida de vários outros, com
o CeI. Lara ,e o George Wild regressaram pela car

retera Paulo Fontes - magnífica -estrada de turismo
que exigiü do Wild todo o engenho e toda a art�
para não ficarmos no barro. Como, troféu, trouxe
mos um marimbau que o Arnaldo pescou á traicão
e que, à traição, passou à nossà propriedaHe, de:' a
côrdo com o art. único da c.onstituicão -russa. Olhan-'
do-o, no fundo da cesta, nós que �foramos ver os

m[iTimbás em pescaria' submarina, vinhamos can
t�udo:

Marinl.bá, mm+rnbá,
Depois que tu te fuiste
Tudo aqui ficou tão t1;iste,
Sem vontade de pescá ...
Marimbau, mal'imbáu, .

Este programa está bem páu ...
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


