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nistério da Educação anun- ! qual no entanto, 6 consti-
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' Iça0> e oJe -- paginas
ciou que o preço do� livros tUIdo por ª materlélS, . __

f.scolares vai baixa e, tác lo-

go seja aprovado pelo Con- EXAMES E 'pROVAS

gresso o projeto que modi-I O pro�eto, ora em \ ia de

fica a Lei Orgânica do En- aprovaçao no _CODgl'(�SSO
sino Secundário, e que man- modifica também a Lei 0,1' •

,

PORTO ALEGRE, 2-(V. ,zão de pessedistas, udenis-; travessa o País e o R�o' 20 Govêrno �leit_o. pela parlamentar das represen

A) -- Reuniram-se ontem
I
tas e. libertadores, para as' Grande do Sul, e atendendo J rente Democrática; tw):ít:s partidárias coliga-

no consultório do dr, Décio eleições de outubro próxí-
I às aspirações populares, no QUARTA -- Urna Co- elas;

Martin� Costa, com o fi�; m�..
. I sentido �e um movilX\e�to :�1issão �special constituida OITAVA - Os Partidr.s

de assinar o Protocolo da O texto do documento on- . que restitua ao Estado a m-I oc cinco membros de cada da Coligação envidarão "eS

Frente Democrática, já a-': tem assinado é o. seguinte: I vejável posição que

outro-,
um dos partidos fará a es· forças :.J01' uma soh... ,;ã·, h., r

provado pelos diretórios, es- , "PROTOCOL<? DA

FREN-Il'� d,es�rutava" se
.
te�n a in- colha do candidato a Gover- r. onica do problema Ja su

blé'a geral dos acionistas 0::i verá chegar dentro e Ir.: brc taduais. dos seus respectivos TE DEMOCRATICA RIO- declmavel necessidade . da . nador dentre nomes por- u- C��';'Sâ,) federal dentre, do es

"Companhia de Petróleo da ve dos D,iédos U'1;,0.0<;:=l partidos, os presidentes dos
i GRANDENSE"....

.

conjugação de suas forças: que les indicados e a ser (,;j'jto da Frente Democrá
Ams zonia" o sr, Haroldo maqu.uaria para 3 monta- três partidos que integram I

(Coligação PSD-PL-UDN).I p�I,t�dárias,naquele alto,

pa-'I
submetídoaos órgãos parti- L;c:t Rio-Grandensi:.',

Levy, destacada figura das gem d> primeira refinaria esta aliança tri-partíta no I, As secções rio-grandenses triótico e Impessoal objeti- dários competentes; ,:<C,NA - Os Partidos co-

Rio Grande do Sul: srs. P� dos Partidos Social Demo-
I
vo e resolvem, por isso, fir- QUINTA - Escolhido 0 lisado!: examinar-ão, emclasses conservador...s P&·';- da Cc-npanh!a, que passará I

I
r -,

rachi Barcelos, Victor Gra-
.

crático, Libertador e União. mar o protocolo pelo qual candidato a Governador, c clr,jlmto ou separadarn. nL!.
listas. Em declaraçõvs pres- a refinar j.otróleo bruto vin-

df e Décio Martins Costa, 'Democrática Nacional, ten- I se constituem em COLIGA-
i
caberá aos outros dois Par- uS Cd!'OS municipais ci.e �e.

J;c:as à :'j;lJ Tensa, o �::. I-Ia.. .lo <10 Pe ,; Desta form_a, está defini-' do presente a greve conjun- I. çxo para disputar as elei-; tidos.i que não o daquele in, mandem soh�ções pn'.\ iax
; c rdo LeI.\' inform i, 'ju(�.::I

..
tivamente formada a coali-I tura político-social que a-i �ões de outubro próximo,' dicar os nomes para chapas 'tc:;cumindo compromrse-«,

comprometendo-se a obser- de ,82n;:100r e Suplente; capazes de obviar diLculda
var as seguintes cláusulas: SEXTA -:.: Os Partidos des consequentes, de srua.
PRIMEIRA -- A Coliga- signatários deste protocolo �ç�o dnteriores;

ção partidária denominar- apoiarão O· Govêrno que es- DltCIMA - Estt' protr,
se-á Frente Democrática ,()eram eleger, podendo dele colo será submetido .1 apro,
Rio-Grendênse e será diri- participar na ccinformi.lade vação .dos órgãos parjldá-

a�.��� �arl a � I�J· I--� I :���:�::e;::,�:?,:�::e::�: ::::��::;:::����:::i::.. :�;:;�":l�;�\ de oh,;]

- '

U·
tidos que a integrarem. Chefe d<? PQder Executivo; '

.. (A)' Décio 'MU1'ti·l.ri ,Cos-.

',> .' ._:' ." ,SEGUNDA - A c;:,Ú�- ..

SETIMA _:_ Frente De·
. ta, �e10 Particlo Lib:ltado�'

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

, .� ;")". �__" I;. '"., <f �.. -;; � t. 'ê�O cd�â1'á�õhí cand ':J -
.,.. � •. , 'I:. � -
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RIO, 3 (V,A) ::- Um fato dentes, dep, p'aulotLauro,,' lualmente,' com 24 elemen- . no Paláclõ-TiraÇf�lltes,l()l1{le ,. "1:-''''.
,

lua'- r:wé'tã:t1Fa' jun amente com '.- (A) Vict01'. G1'lI.efL pela
d d -}' d':' 'd t di, 1 'd

'

f ! "

t
.

d' ,.' d' I tos GolUuns 'as eIeicões de c caJ)didato a Governado!,,;; ,U_';"_l'a�o Del110cra'tt'(·.' N'u'l'()_e gran e repercussao po 1- ll'lgIu-se ao presJ; en e a
I LOS, exc UI os, os que oram a maIOrIa se orna' la a la

.

�
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f' C N
A'_ R f' I 't 1 1 di". ,�,

-

l' a' f Gbvernador e as duas vagas cJab0J:ara.'um programa de nal-.
'

tica ocorreu ontem) no_ 1- asa, sr, � ereu amos, a- e eI ·os pe a sua . egen a -e maIS prec:ana, pe as
-

e ec-
d

.
_

1 d
-

d CA d
'

t ,i b d
'

f'l' d! -

t b' 1
" o Senado Federal poden- Govêrno que definirá a a- (A) Walte'" Pe..a�!,1.,I·. Bo •.·.-na a sessao a amara zen o a segUIn 'e COlnun'lCa- I a an onaram as 1 eIras o' çoes, mn em, (e Val'lOS re-

.

. '. • ,,,."- J •

d'd d d
do os PartIdos colIgados {.;a:; administratI'v'''' enOl' cellos. pelo Pal'tI'do SocI'''1elos Deputados. Por isso ção 'esc�ita: ,Parti o o sr, A emar e presel).tantes 'do PTB do

, : _

- u
.

� �

Ih d "S h 'd E 'I B
..

l'd
. ,

'bl
'

1 l' dIsputar as elelçoes do sI'ste teará o necessa'rio apo" D 't' �, .

mesmo, vamos- e ar o ne-, en 01' preSI ente, 'm'l arras, para se so 1 an�a- oco, governameJ:1ta " Ide- - l� h emocra ICO .

1 d 1 L N d
ma proporcional;cessário destaque, co ocan- cons(ln�ncia com as ec ara-irem com o ,sr. .

ucas 0- ra' o pelo sr. Gusta�o,Ca- ,
•

do-o fora da resenha do nos- ções feitas na tribuna da Cá-, gueira Garcez, governador panetl}a. TERCEIRA -- O candi- N.a--o· se .dell-II-ram
------

so serviço parlamentar, Ofi- mara, pelo 'nobre deputado de São Paulo. --E-'-8-T-U--D-A-N-T�E--r--- , dato a Governado� será in-
.

cializando o que nos no' Carvalho Sobrinho, a banca-I Apesar da ati�ude dos re- te�'partidário e os seus com·

'transcurso da sessão anun-i ela do PSP comuni�a, para! pl'esentant_es do PSP s�r es- "Nem' por seI: uma tradi- promissos políticos serão Aranha e· Américo
(;iara o seu correligionário e

I fins' regimentais, que, nesta: perada, em face da fran�a ;:10 deve a_ "cola" persistir. com a colig,ação, iguais os RIO, 2 (V.A) -- N iJ se

companheiro de bancada, sr,l data, deixa o bloco da ma-

I
oposição em que já se en- Ri outras tradições 1_11ais Partidos perante aquele, si confirmaram' os rUIPores

Carvalho Sobrinho, o vice-
I
ioria parlamentar a

. que I
contra há algum tempo, seu· :lignas de serem m�ntidas deito, Compromissos idênti- correntes nos meios poEti

lider do Partido Social Pro-
t
pertencia", I chefe, sr. Ademar de Bar- pe!allossa mocidade _:_ a da (;SS assumirão.ps Senadores cos de que haviam se Jemi

gressista, no Palácio Tira-I Aquela bancada conta, a-I ros, o fato Causou sens�ção . cult'\ll'a e qa moral". com relação aos interesses ljdo os �inistros da Fazell'

. da aprovar um único com- g.ânica do Ensino SeCtJ,::dá-1pêndío para· cada matcria, no no que se refere <in re-

_ permitindo às casas c:dllô-' gime de exames que 1- á três

ras tiragens maiores que as anos vem sendo aplicado. ,0
atuais. sistema de provas atual, se-

Atualmente, segu-ido co- g'undo os técnicos especíali
munica o Ministério da E� zados em ensino, é conside

ducação, cada aluno é ohri- rado o_responsável p e!a a

gado a comprar nada me- provação em massa de al

nos do que 32 livros dur an- guns inaplicados.

RefinaçãO de petroleo bruto
de chegar de Belém do Pa- a de sar t, .tado o aumente

rá, procedente de Manáus, de ca ):',al ·�a emprê ;.1 •• Dis-

onde participou di assem- se m-os ,. sr. Levy que de-

I

�)""'\>4IMo<'"
! ,

IOm'1;' antigoDiá.,=rio da, S. Catar4na �

t· ,
I

Ano X.L
I

I N. 11.863 í
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Florianópolis, Sábado, 3-"de Ab�il de 1954 �I
'

no Rio Grande do Sul
ASSINADO o PRO-TOCOLO

. /

SENTANTES DO
PELOS REPRE

PSD" PL E UD�

A Ban�ada Ademarista
-

àa e da Viação, srs. ?,"'.3Ido
Aranha e José Amédco,
o. titular da Fazenda há

três dias 'não aparece llO seu

gabinete, dizendO-Se que se

::'cha êle na sua fazenda fi,l
minense preparando a regu

lamentação referenL� à a

plicação dos ágios, .'\pesar
Jessa informação, os rumo

res a resp�ito de su� :l;<;p".
sição de abandonar () govêr
áG persistem.
Quanto ao sr. Jo·,'� Amé

lico, seu nome foi C:'_Qv,/vi
de nos rumores pO':' saber
lue existe um pac�') entre
�le e o sr. Osvaldo J\,n<l�hct,
'eguudo o qual a' Llerúi,,,são'
te _um aCarretará autumáti

.. :;lll1ente- 11 do outro.

Carregando a Cruz do ,Seu Martírio,
,

ILDEFONSO JUVENAL -

Versos de':'
H01'ácio Nunes

-

Delminda Silvei1'a
Nicolau Nagíb Nahas

O acontecimento mais impressionante e comovente
da História da Humanida.de, cujas cênas aJerrorisararri

.

pela cl'lwJdade impiedosa e revoltante de 'que se, reves

tiram,
.

deu-se há quási dois mil. anos, na cidade de Je
rusalém, capital da Judéa, depois conEliderflda
Sautü,

Jesus,

"O loiro e formoso filhó de Mal'ia,
Percl1�'só'r imortal da Liberdade,
Lírio de Nazarreth, branco e divino,'
Bem, amôr, crença, fé, luz do céu' pura,

'

Do sereno perdão -- sol peregrino",

o RISO DA CIDADE.. ·

<"qqucle que viéra ao mundo com a ai:vina
de enxugar lagrimas e aliviar dores; p�omovel' a paz
entre os homens, enveredando-os no caminho do Bem e

da Verdade; Jesus" a incarnação mais perfeita da Cari
dade e da Justiç;i, foi condenado, -- dada a venalidade
e covardia dos juizes e sacerdotes e por infame ins.isten
cla da multidão ingrata e devairada, que dias antes lhe
havia jogado 1'1Q1'es e acenado palmas,- ao entrár triun- .

fan fé em Jerusalém, - aos suplicias mais at1'0SeS' e
deshumanos

.

e até ao sacrifício da propria vida, nos

brac;os, ht1Ú1ilhantes de uma cruz, ent1'e,: ladrões e mal
fr iiOt:2S!

"Ei-Io caminha, as longas ruas'
Do sacrossanto s-angue regando;
Ei-]o caminha; que duras puas'
A fronte bela lhe vão rasgando!" ,

que �eram tlt.Aal
qw''', um já f'Ji demi
i'r10

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Proflssínnal
I

Doenças do apare'ho 'regpi-,ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

I C I T E
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina, T'is io
Iog ista e' Tisiocirurgi�o do

I
Hospital Nerêu Ramos

LU r 30 óe especializaçãe pela
. S. N. �. Ex-inter-to e Ex-as-.
sisten te Je Cirurgia do Prof.

UgO Pinheiro Guimarães
(Rio). \

Cons: Felipe Schmidt. 88
- Fone 3301.
Atende em hora marr-ada.

Res: Rua São JQ;rge 30 -

Fone 2395. \

, Agêll(ja
dê,'

Porta <;;"andinaV8M , ...•..

I �.II�:r�� .

I \1!t,II',·"t I.· . . . ' .

: "t .. , 1'0!",1 ....•....

Residência - La

Hotel.
2.021
2.276

I

3.1471
3.U1 I3.449

1Z.MH I
.U71 I
s.sss

\'inOfIl:-; D I R É TAS
H'J�IA�6pOLIS -- RIO ÁS 30'.
F.,U;.-S. PAUtO- RIO " 4",
fPOllS. =- CUflITlBf\,-RIO AOS SABS

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

PU blicidade '

1" r .. rta

'",,\. ",I'IÍ" .,.,
.

Caixa Postal. 45

}-'!orianópolis
Santa Catarina

•

t ". TI, �'!'r'O
a(l

• o ·'�4 ._, _;_ ---------

--------- --

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

Florianópolis
8/4
19/4
1°/5
12/5
23/5
3/6
14/6
25/6

Rio de Janeiro
J 15/4
,,27/4

-

',-8/5 .;...

,"':19/5
30/5
10/6
21/6

..,2/7

Itajaí Santos
10/4 Ú/4
21/4 22/4
3/5 4/5,
14/5 15/5
25/5 26/5
5/6 6/6
16/6 17/6
27/6 � 28/6

.

..
v,

VOLTA <,

Santos Itajaí (I
16/4 17/4
28/4 29/4
9/5 10/5
20/5 21/5
31/5 1°/6
11/6 12/6
22/6 23/6
3/.7 4/7

Horário de Saída:
.: de' F'lor'ianópolis -às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Curso São Vicente de Paula
Curso primário - Equiparado aos grupos escola

-es - Diretora: EUDORA SCHAEFER MEYER'-
- abertura das aulas: 4 de março -..,. início da matr-icu-
ia: 10 de fevereiro, das 9 às 11 -=- Rua: Visconde de
Ouro Preto, 123.

c

.Curao «(�ão ,José)
. Diretora: Professora MARIA MADALENA

MOURA FERRO
DE

Curso corresiioiulente aos Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão ábs

;inásios.
professora dos 1° e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá

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

VIa.ria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta .do dia 10 de fevereiro

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

Início das aulas. Dia 4 de março.
'

Telefone - 3.737.

CASA MISCELANIA dístrí

bl"dora dos Rádios R.C.A:

Vitor, Válvulas e Discos.

Rua Conselhelrn Mafra.

.( Lavando com Sabão�
.

''Virgem E5peciaHd�de��
da Cla. IBIZEL INDIJSTRIIL-J8Invllle. (m�rca �8glstradil) "-

economiza-se tempo e �Inbelro
. , .._ ..--�:--.------

- . __ ..._'-' .�-_._----�-

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar. à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....o ESTADO

Diretoria de Obras Públicas:'Ift.ft;
�g

NO LAR E NA SOCIEDADE

Henriques;
_ em 1818, após quatro

dias de combates constan

tes, o General Chagas San

tos determinou que fossem

levados a efeitó Os ataques União Benelíceate Recreativa
I
te da Agencia do Moinho

à Igreja e' ao Colégio, onde
Joinvile, nesta Capita�; .

: o inimigo �e havia' entrin- Operaria '

- Sra. Júlia Teixeira cherado em São Carlos.
Vieira, esposa do sr. Alipio Deu-se a rendição, ficando
Vieira; J I prisioneiros 323 oficiais e

C
"I

- Jovem Clauco orrea soldados corrientinos, des-

Gomes; I tacando-se o próprio Te-
-Jovem Pedro José de I

nente-coronél Serapio Ro-
Souza. driguez. Foi neste assalto

que ficou ferido o nosso

conterrâneo e então Major,
Camilo Machado Bítten

court, do Regimento de In

fantaria desta então 'Pro

vincia de Santa Catarina;
- em 1823, partiu do Rio

de Janeiro li Esquadra Bra

sileira, comandada na Ba

hia, quando da.Guerra da

Indapendencia; 1 •

-em 1832, .nc Rio de"

Janeiro, promovida pelo
"Partido Exaltado", estou-I Grande fábrica do Rio de artigos para homem, pre
rou um� sed__iç�o militar,

I cisa viajante para o Estado de Santa Catarina � que co

com o fim de dipor a ,Re-, nheca bem tôdas as zonas.

gência, disolver' as duas
�

� Cartas com idade, retrato, nacionalidade, estado cí-
Camaras e convocar a

Ch f
vil e casas para onde trabalhou nos últimos cinco anos,Constituinte. e ia esse '

, movimento '0 então Major rara rua Justiniano 'da Rocha, 431 - Rio de Janejro.

,
Miguel de Frias e Vascon-]

"

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

celos. O então Major Luiz
t

Alves de Lima e Silva, 'nes- �r'-
'

� :,��'

se mesmo dia, foi quem
i
sufocou o movimento. Sin

"Nem por ser uma tradi-
noiva à rua Bento Gonçal- gular episódio marca este

. cão deve a "cola" persistir. . ,. ,

ves 14 nesta Capital. .

,
. , di

_ . ponto de nossa historia pa-
O ESTADO t 1: Ha outras tra içoes mms. '

apresen a �e-
. . tria;

J. 't' _

d t I dignas de serem mantidas
,CI acoes e votos e ven 11-

'I
"

di t" t '1' pela nossa mocidade - a da
las 'ao IS in o casa.

1"cultura e da mora .

,

1----------
• ��CAS SII'ILITI��S Retornou a frota
!!��!!!l!� d� op�rações,

t....t. tia .um.. antárticas
AMERICANA

I P.}'
- A, frota de opera-

Vende-se o Bar e Sorve- cões antárticas da Argenti
teria Americana sito à Rua' na 'chegou, ontem, a este

Saldanha Marinho n. 13; I p0rt�,' depois de ter feito

Edifício Machado. Tratar I uma exclir'são de dois me

:'0 local com o sr. Um�ert� I se� p�las re�iõ�s "meridio-,
\1achado, o qual explicara

I'
D!llS. <?s navios foram rece

c motivo da venda. bidos pelo ministro da Ma-
•

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

I rinha contra-almirante Ani-
bal Oliv�eri e outras altas

"

autoridades.,Aviões da Ma-
"rinh.ã' também votaram so

, bre os navios, aando-Ihes as

boas vindas.,

A TEMPESTADE

RENATO VIEIRA

Sopra Q vento nas franjas do arvoredo,
Fôlhas revôltas sobem pelo espaço.

Enquanto o céu parece da côr do aço

O mar se 'empola e brama, grave e tredo,

A chuva cai no dorso do penedo,
De pó não lhe deixando ao menos traço.

'

Perigoso se torna agora o passo

Do arroio, que julgavam ser brinquedo.

Súbito pára -o vento, a chuva estanca.

Divisa-se bem longe faixa branca I

Que a pouco {; pouco aumenta a claridade.

De entre as nuvens, garboso, Febo assoma,

Ostentando, altaneiro, a rubra coma

- Anúncio de que é finda a tempestade.

ENLACE LOBO

MAC1-�I'DO

TIe::lliza-se, hoje, civil e

religiosamente, nesta capi

tal, o enlace matrimonial

da galante senhormha Te

rezinha Pires Machado, fi

lha do nosso conterrâneo

sr. João Pires Machado e

sua exma, esposa, cora o

SI'. Hilton Lobo, filho do Casassr. Heitor Lobo e sua exrna.

esposa.
O áto civil realizar-se-á

às 17 horas, servindo de

padrinhos, por parte do

noivo, o sr. Pedro da Ro-

Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua José

Jacques n? 4 e outra nos

Coqueiros,
'

p r o xi m o ao

Praia Clube.
cha Linhares e exma. es- Informações à Rua Con-

posa; por parte da noivá, o selheiro Mafra n? 24.
sr, dr. Miguel Sales Cav;JI-
canti e exma. espo�a.
O áto religioso se realí

, rá às 16,30 horas, na Ca-

todral Metropolitana, sendo
paraninfado, por parte do

noivo, pelo sr. dr. José, Ta-
vares de Iracema e sua

exma. esposa; e, por parte
da noiva, pelo sr. Jaime Ro-:

mão 'e sua exma -, esposa.

Após o áto civil os n01-

vos obsequiarão seus CO!l

vidados na residência da
ESTUDANTE!

ANIVERSARIOS:

MOACIR e MARIA

GORE:I'

Transcorreu, o
Bf\H E SORVETERIA

primeiro aniversário nata-

lício do galante casal de
gêmeos Moacir e Maria Go

ret, estremosos ,e dilétos fi
lhinh.os do sr. Moacir Coe
lho Borges, alto funcionário
dos Correios, e Telégrafos
nesta Capital, e 'de sua

exma. esposa d. Maria de
Lourdes Borges.
Assinalando o trans(�ur�

,

so de tão significativa data,
o distinto casal recepcionou
em sua residência o seu

vasto circulo de amizades,
brindando-o com lauta 'ue-

.

sa de doces e guaranás.

PARTICIPAÇÃO
,

URBANO HEIL E GUIO·
'-

MAR S. HEIL

,

FAZEM ANOS, HOJE:

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, ó

nascimento de sua filha

CLAUCE-MARISA, ocorri
do dia 26 de márço.
Joaçaba, 26-3-54.

-Sra. Otilia de Souza
Schmidt, esposa 90 SL

Francisco Schmidt, residen
te em São José;

Sta. Eulina

ÍIecker, filha do sr.

Frederico Hercker;

Vende-se
Maria Vende-se uma

João de Sala de Jantar.
Vêr e tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.

3 DE ABRIL,

A data de hoje recorda

nos que:
_ em 1637, Salvador

Correa de Sá e Benevides

foi nomeado, pela primeira
vez, Governador do Rio de

Janeiro, tomando posse a

19 de setembro, substituin

do Rodrigo de'Miranda

....

Andre Nilo Tadasco

BUENOS AIRES, 1

mobília

Serviço Militar
E' considerado arrimo de ou avô decrépito ou vele

fan�ília: - o filho único de tudinário, incapaz de pro

mulher viúva ou' solteira, 'ver os meios de substências;
da abandonada pelo mari- -- o casado que servir de

do ou da desquitada às, único arrimo à espôsa.

quais sirva de único arrl- REQUERIMENTO - O

mo, o que 'ela escolher requerimento deverá ser

quando tiver mais de um, dirigido ao general coman

sem direito a outra opção; dante da 5a. Região militar

_ o filho de homem física- especificando o caso em si,

mente incapaz para prover e apresentado à 16a. c. R.

seu sustento e a quem sir- DOCUMENTOS - em

va de único arrimo; - o todos os casos são necessá

viúvo que tiver filho me- rios os seguintes: atestado

1101' (legítimo -ou legitima- de autoridade policial do

mo), se fôr o único arrimo; distrito em que reside, com
� o casado que tiver filho provando ser o único arri

menor, ,d€sde que seja o mo e residir em companhia
único arrimo do casal; � o dos que carecem de arrí

irmão, órfão, de pai e mãe, .no; declaração, sempre que

que sustentar irmão menor possível, de prefeito muni

ou maior inválido ou inter-I cipal e de juiz de direito

dito, ou irmã solteira ou confirmando o alegado; cer

viúv� que viva.em s�a_com-I tificad� de alistamento mili

panhia: - o filho orfao de • taro CONFORME O CACO

pai que servir de único ar- I
- certidão de óbito; certi

rimo a uma de suas avós I rlão de casamento,

CONVOCAÇÃO

De conformidade com o artigo 37 Capítulo XI de
\

nossos estatutos em vigor, convoco os srs. associados pa-

ra a assembléia geral ordinária, a realizar-se no próxím-.

�rQ1ningo dia 4 das 9 às 12 horas, para a eleição da nova

diretoria.

Florianópolis, ao de março de 1954.

Evange�o Duurumuirus

2° secretário em exercício

."VIajante

(U.

','
lia "ored:aI D�D'..�J. L·.ft�.1 .'

V
\

r�cu PROSEaR'"

3

,,,�<H"�""'_
,

. AVISO
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que

mudou-se provisoriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76. ,_
,

.

. . , . °
Diretoria de Obras Públicas em Floríanópolis, 1 de

Abril de 1954. <i

Partido So'Cial

Pôsto de Alislamento lllit"81

Demo crátíco

Na séde do Partido, à rua Arcipreste
Paiva, 11.' 5 (sobrado), os correligionários
'enéOlftrat'ão; das 9 às 12 e das 14 às 17

horas, pessoa encarregada do alistamen-

18AHCOdeC�f�ITO
POPULAR

I� AGRíCOLA
'

I t
n -

"" 16 '..,
I VI.M.l; tJ rwaWV',,(j ,

,

.-LOnlANOPOLlS - sró, ec.rórtnô,

Viagem com seguritoça
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO
j BAPIDO ,<SUL-B,RISltEI:BO)
Florianópolis - Itajat - Joinville - Curitiba

, t;d�:�.x<

Age"ncia :
nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Regis'ro de radios
A DíretoriaRegional dos Correios e "Telégrafos de

Santa Catarina, avisa aos Senhores pos;uidores de recep
tores de rádio-recepção, 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.

•••
, ....1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

,Tigre Irente a' frente
o MUNDO ESPORTIVO. ILHÉU ASSISTIRA', HOJE, 'A' TARDE, SE O TEMPO PERMITIR,. A UM MATCH,DE ENVERGADU

.� RA, ÊM Qn� ,SERÃQ PROTAGONISTAS -AVAl E ATLÉTICO. A PELEJA ENT�E o "LEÃO�DA ILH4\" E o "TIGRE DO 'ES
TREITO" ESTA' SENDO AGUARD!\,DU ,COM INTERESSE DESUSADO, VISTO TRATAR-SE DE UM EMBATE REVANCHE

SOLICITADO PELOS TRICOLORESQUE FORAM VENCIDOS HA' TRES SEMANA�POR 3 X 2,. NÃO PERCAlVl!

'Leão
I

e

I

E spo r t i vo'
_Q' ·!?SV"IiIQIlIIAII-..Q__gQ �Q�_....I.El!CliW_..__IIIIII ..__•_ •••••••• I••••••••••••,...c. !I•••

,
••••.��.,IHII_004_�_IH)_..c:l��__If.lI_D-I_� IIiI__Hl__

�'. x x

FALEC�U SANTANTONIO - Antoni;\ S::mtHsu,
'a"na o nopular Santantônio, conceituado na ir"pren;r,
:) .�" _F /.... �

•

esportiva brasileira,. sendo o criador da vltoriosa spc\ão
x, humoristica "Na área do penalty" do "Díá'rl'l de �o-x /

ANIBAL CONTRATADO PELO· fIGUEiRl1:NSE tícias', do Rio, faleceu quarta-feira, vitima de insi lio-
.

b d f �.,...' sa .nnfermidade. Ao seu enterro, que foi concorridrssi-'
__ Exéelente aquisição aca a e· azer o .I! 19ueuense, �

c�ritratando o.�ovem: e. �aloroso médio direito Anibal,
"

.

mo, compareceu ó inund� jornalístico carioca, sendo se-

.

C 1
.

1
.

pult·ado no cemitério de Inhaúma. A' famíliá enlutdda
'l:evelação da Associação Desportiva o cg13 que no

ano passado .il1teg�'ou c�m d;staque � -equipe do Clube . os nos;bs sentid�s pêsames.

Atlético Catarinense.
�

"O

CAMPEONATO VARZF�ANO - Um Campeonato
. Varzeano de Fütebol ser.i ralizado nesta Capital, pro
movido pelo valoroso Ipiranga, de Saco dos Limões. e

cm" 0. concurso dos '�'.�i.Ii:�V;s clubes: VIla' Operária
. ..

Futebol Clube, Vendava: Esporte Clube, Esporte Clube

Fernando Raulíno, Esporte Clube Caiçara, Mlrini Fu
tebol Clube, Caxias Futebol Clube, Fluminense Futebol

.�
'\

Clul.e, Botuíogo Esporte Clube. JO'C Futebol Clube e

/ Bangú Esporte Clube. :\ j';rin1eü'í1 rodada selá reali�a.·
da no próximo dia 11 do c H'l'PIJtC'. Todas as partidas
terão por local o Ca"11�" -la Vila Operária, pertencente
ao alvi-verde.

.

EM PROVAS DE FOGO OS Il\GLESES - LON

DRES, 1 (U. P.) - A Associação Britânica de Fute

bol anunciou,_ hoje, que um selecionac'o da Inglaterra
enfrentará o da Hungria, em uma partida internacío

nal, a 23 de maio', depois de jogar em Belgrado, Iugos
lávia, 'a 16 do mesmo mês.

TREINOU O MADUREIRA - RIO, 2 (V. A) -

Preparando-se para a temporada em Santa Catarina o

Madui eir a realizou ('IÜlDl <. tarde, mais um exercícic

cm conjunto, no campo de Conselheiro -Gálvão, Os ti

tul:.u-es venceram por 5 a 3. Tentos de M<lul'o 2, Dirceu,
Edson e Osvaldo, parà os vencedores, e Medcnho 2, e

, -

João para os suplentes. A equipe principal contou com:

Danton, Deuslence. (Bitum) e Darcí: Apel, Weber (Ni

lo) e Mário; Zézinho, Mauro: Dirceu, Edson e Osvaldo.

Suplentes: Irezê, Miguel e Lima; AloíSIO, Oliveira

e Mila; Pá, João, Medonho, Maneco e Moacir,

MONTEIRO NO SUL-AMERICANO _. O atleta

ccltarinense Waldomiro Monteiro, campeão ca�'ioca e

brasileiro dos 800 metros rasos, será um dos atletas que

defenderão as cores 'do Brasil no proximo Cmripeona·
to Sul-Americano de Atletismo, a $er realizado em Sã.o

Paulo-de 17 _a'25 do corrente.

". x x
i

.IATISMO - De ao de a}?ril a 1 de Maio, estarão
.

em ação, eH1 São Paulo, iatistas 'de Santa Catarina Rio

Grande do Sul' e São Paulo, em disputa de várias pro

vas clássicás, entre ·'!das a- prova "Anita", em bar·�iJs

"sharpie" de 12lmetros.
'.

.

EMBARGUE DO SÃO CRISTO'VAO' - Noticias

chegadas do Rio diiém que a delegação do São Cri5tó�
vão que excu�sión�rá por varios países da ,Europa, dei

xará o Rio na pr9xinla terça-feira, diretamente para

Roma, onde estreará no'dia 11.

x x

IVAN NOVAMENTE, SANTISTA -;-- D.e.São·Pau-
.

'-
. "-

,

lo informam que o médio Catarinense Ivan, antigo va·

.

101' do P�.ula Ramos onde se ��velou, acaba de"l'etornar

Ú equipe do S�ntos que -"ó" cedera :por., erhprésti.m.o· aI)

Linense, de Lins.
/ ..

x x ?f:
CARtbs RENAUX X HERCILIO LUZ -- A sen-

sacão de amanhã' em Br't1sque será a presença do Her-
� , .

enio �uz, de Tubarão 'q�e pela prim.eira vez se exibe

naquela cidade. A equipe campeã catarinense do Car-

1.0s Renaux será o adversário do "Leão �o Sn;'.

Surão �omuna�U8�OS um Joiovill8 os c>ampOÕ8S
8rasileiro& �o 4 com patrao

Do Clube Náutico Atlântlco, de Joinville, recebeu L'cmo elevou tão alto o bom nome desportivo de Santa '(),...().....()�()�()-().

oi. Aderbal Ramos da 511\':1, digno presidente do Catarina no cenário desportivo nacional,
CUbE de Regatas Aldo Lu>, de sta Capital, o seguinte

.

Caso sejarnos honrados �01l1 a valorosa presença
.(ido:

.

aa guarnição campeã desse glorioso clube nas nossas

"Jcinville, 24 de março c1,' 1951
.

Iestividades, ::tclo que desde já esperamos agradecidos
Clube de Regatas Aldo Luz vossa breve informação a respeito, prevalecendo-nos

"
1- lorianópolis desde, para ir formar-vos que as despesas da estadia
Sr. Presidente: .la guarníjãc, bem como 2 representantes (diretores ou

Vimos com o presente leva: ao conhecimen lo de> reservas}, c,»: não por nossa .conta, devendo todos ser

i. � e demais diretores do valoroso clube. co-irmão que, .nstalados em confortável hotel,
(":sndc em vias de conclusão as obras de reconstru- Quanto á questão de embarcaçãc cumpre-nos comu

';ão dE nossa séde social, esta diretoria está elaborando nicar que .arobem já entramos em entendimentos com

1.1.11 vrsto programa para as festividades de inauguração o nosso co-irmão, o C. N. Cachoe.ra que, num gesto al
Q1F' de-verão realizar-se nos próximos dias 1.0 e 2 de i "mente desportivo, .pôs á .Iisposiçâo de vossa guarní
maio. Do programa constará, corno um dos maiores a- ção'o se.i IH vo out-rigger gaúeh i; .recentemente adqui-
trativos, uma interessante !'c�ara intermunicipal néi .' do nos esl11firos de Pôrto AL,ç_;;:t:.. .

.
"

,

nossa laia de Jarivatuba, no dia I.c de maio. Assim s=�)clo, como poder s ve:iF('ae V. S., tomamos
Por deliberacâo da ,.diretofÍa do C. N. Atlântico,

I
r.rovidênci -\<; quanto á estadia é ernbarcacão, faltando

ficou assentado que o páreo de honra de nossa regata tl[,enaS a c:J.'·hrmação desse :!krios'J club� ao nosso

de 1.0 de maio, fosse oferecido em homenagem a êsse convite e \ T.le 'desde já agradecidos estamos esperando
valoroso co-irmão, homenagem essa que desejamos [:.e1a volta fIe correio, aprese i+ando

Iprestar á vossa valorosa' guarnição de "outr-rigger" a 4
'

Saudações Desportivas
com patrão que,' recentemente conquistou com galhar- C: ibe Náutico Atlântico - .Io.nvjllê"

I dia, para as vossas cores e para toda Santa Catarina A re3r·�;'·o, ouvimos alto dirigente do Clube .de Re-
'I desportiva, o título máximo do remo' brasileiro, Dessa {atas Aldo ..

' a. que nos informou da impossibilidade da
modalidade de embarcação. Assira sendo, o páreo de [da da gu.s-i.x ào aldista a J'oinvil.e -no dia 2 de maio,
honra de nossa regata em aprêço denominar-se-á "Ho- visto que .v sse dia-os cinco C'1·:�rJeões estarão na Lagôa
menagem aos Campeões Brasileiros de Remo", e para t�odrigo J>;! F: citas, no Rio, .

.-1 �'endendo as 'cores. brasí
ii qual salícítamos a vossa- périnissão.. ",. >

loiras nó f::a_""p€onato'Sul-Ame"ie,n) de Re:110. Em vis-

Consideramos .o que acima exp?mos pre�ale:emo- I
êa dispo 1), >'..it'( Luz telegrafo 1 &0 Atlânti?o so]i('it�ndo

nos deste para corividar. CO'11 a devida autorrzaçao, a':.t tran:3f2:'� )<. :J. de homenagem naca o dommgo segumIe,
vussà ouarn'i�ã-o éampeãiJ'êI;" qtÜ!"'é:l mesma se faça re-I;I de maio. i:.."peta�se uma l';.:'sl)O.S:·l f.wo:rável dos join
prê'Fe-ntar ne�sa ��'ossá regata,';cOtl1�P.�tind()'·no páreo de

I vilen�es: .

honra, que será disp\}tado �m' sua homenagem .

. Durante as festividades que serão realizadas, de-' _.--_o----'------------�----

verão ser entregues, ainda, a03 vossos bravos defenso-I
res, um jogo de medalhas, como, hom.;nagem _:;incera do

I· Daldosc. N. Atlântico aos valorosos "'Cowers' campeoes. - .

Esperamos que essa digna diretoria coop€re com

<:sta nossa inic.lativa, permiLndo a participação da refe

rida guarnição'no páreo de honra de nossa regata de 1.0

de Maio, dando maior brilho ás nossas festividades de

,nauguração de nossa séde e. por outra, dando, tambem,
ao público desportivo de Jüinvi.lle, oportunidade de
"er de per1.o e em ação, e par:l aplaudir a fa��sa. guar
v:ção barriga-verde que no Campeonato Bl'aSl1elro de

da última excur;.
são. do Madureira I. C.

� w .

EM CARACAS, na V'�1l2z1.tela, conseguiu �agrar
,e vi.::e.campeão do Torneio Quadrangular, não obten
d.) o título de campeão, d2vido o empate de 1 a 1, com

l' eq1.:.ipe do Loyola.
Df) Equador, o Madut:2i�"1 conseguiu ,sair invicto,

:1elloi,' de derrotar o seledo:lld'> Da Li.ga Universjtária
po�, �)a 1 � o Deportivo Aucas por 4 R 1 e o Evereste
por 6 a 1. Em Caracas, o Mél' tUl'eira t<ilmDem enfrentou
o Un1versidad, abatendo p0r 3 a 2 .

Na Colombia o Madu,:úi.':l foi derrotado pelo De

pnrhvo Quindio pela apert..:,u 1 contagem ,de '3 a 2. De-·

p'1i3 j( gou CClm o Sporti4"1í�, veneendo por 3 a 2.
Em patrida revanche com o Depo!:'tivo quinàio,

c�;lJz"guiu deFrota-lo por 3 3. 2
Em Bogotá, o Madureira enfrentando o fam.oso e:;;

luadl'ão do,> :\lfillionários, frJT'mado pár -elementos, de

gt'.<lnves cartazes do futebol argentino, conseguiu uma

€speutcular vitória pelo esr::(l1'2 de 5 a 2.
Em Calli, o Madureira foi derrotaclo pelo Boca Ju-

ttior, pela apertâàa contagen de 1 a O.'
,

.

Na Bolívia, o Madureira realizou três partidas, em
.

pé:lando com � Balivar, por 1 u 1, v_encendo de 1 a 0.0
Sd(�('onado de Cochabamba e perdendo dE. 2 a 1, para
o Str( ).lgest.

Em 'Lima, no Perú, -(I l\'Iadurei'.'il colhEU outra sig
ri,l,e·Jtiva vitória, ao abater lo! Univ€l:side.d Gatólka por

I
'

x. x

TESOURA CO_NTlNUARA'. No. CAM�'E}\O
Não virá, êste ano para as fiieiras dõ Avaí ,) w,1.n'os')

lOédi� T�soura ' titul'ar do scratch catarinense. O "play-
. ,

.

er" em guestão acaba; de renovar seu I!ontl'ato eom o

Carlos Renaux, Campeão catarinensé d� 53.

x. x x

NAS TENTATIVAS DE RECORDES -- IS,.a Tei

,eir� de .Almeida, consagrada campeã bra:,il.eira e sul

,lmeri�ana de natação, conseguiu, nas tentativas .-1e 4a.

teira, superar o recorde continental de nado de Ç2stas

oa distância de ·100 metros, com 1m15':6. O recorde an

terior pertencia a Edite Groba, támbém, hra",i.leir:�) com
"!. -

,

lm15"9. ,.

3 a 2.
xxx

NO RIO G.qANDE DO SUL-

'lambem ao Rio 'Gl'ande do Sul, e,.xcursionou peJéI.
tdmt-ll'a vez, n� -ano passad,) o M&d.ureira.
"

Eni Bagé, vence'u as dIlas part,idas realizadas por
Z í1 1 e 3 a 1. Em Porto Alegr.l" conseguiu o Madureira
(1(":rl:1ar o Greinio Portoalegl'E:tlSt:' por 3 a 2.

Err. Pelotas, o Madureirll abateu o Pelotas por 2 a 1.
No Rio Grande: MadureiL'3 3 x H.ió Grande 2

�: x x
o CONJUNTO _

I DE' acôrdo com o ofíe;') qu� ') sr. D;rceu Gomes,
r,'c'ebell do sr. Manoel LOp2S, presidente do MadurEira
... C., o técnico do gremio cal.'ioca Plácido Monsore5. a

prE'sentará em sua primeira e única exibiç!o em ::lOssa

Ca�'na] ,o segl1inte quadl'o:

.... .

DERROTADO NA E�TRE'IA O BANGU' _."

na, 1 (U... P.) - Estreou o Bangú na tarde dê'hoje, nes

ta 'cidade, inici;ndb .s�á t�mporàda pelos campo.> d .. VP

lho MurH.lo De-��·;.lltar:d(l-se ('ontra a equipe do R::ti'ttp,

o .quadro bangyens'i! foi der.rotado pela conklgerl1 ,je 4

a 2, "placard" ,construído na primeira etap:l.

-

lR}_í;Z� - DEUSLENE DARCY - APEL
WEB-FR _. MARTa - ZE'Cf. - MAURO - DmCl�U
� SJ!..VINHO e OSWALDJNHO. �.

-PARA AQUELES ,QUE
.: ';;: -c

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA
./

Mf1iJ4t

�,qL
PlRFliçllO 5[1'7 fG'UIlL

PARTICIPAÇÃO

URBANO HEIL E GUIO·

MAR S. HEIL

Participam aos parentes e,
pessoas de suas relações, o

nascimento de suà filha

CLAUCE-MARISA, ocorri�

do dia 26 de março.
Joaçaba, 26-3-54.

Vende-se'
mobíliaYende-se uma

de Sala de Jantar.

Vêr . e tratar à rua vidàl
Ramos n. 38.

BAR E' SORVETERIA

AlV(ERICANA
Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana .sito à Rua

Saldar.ha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratàr
�10 lOCal'com o sr. Umberto

�;Vlachado, o qual explicará
c motivo da venda.

Casas
Alugam-se ótimas

. I

dênc_ias, uma à Rua

Jacques nO 4 e outra

resi

José

nos

Coqueiros, p. r o xi m o ao
Pr.lia -Ctrrbe.

bfo�·Jr.ações à Rua Con

selheiro lVhfr3 nO 24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As matemáticas são insidio- -fazenda, ou no conflito que RIO, (A N) - Vai o Go- foram Iniciados no

Distrito,'
construido e radicalll1cnte

sas. Dizem-nos as coisas se desencadearia sobre a verno restaurar 45 edifica- Federal, Bahia, Espirito transformado em .1817-, de

mais tranquilizadoras que cara do cliente, se traba- ções seculares que resistem Santo, Goiás, Maranhão" acordo 'com o .projeto de

a prática 'desmente; por lhassem nela, ao mesmo ao tempo em 12 unidades Minas, Pará Paraíba, per-I Grandjean e Montigny. A As 4% - 7 1/2 - 9 .1/.1hS,
. exemplo: o encontro de tempo, dez barbeiros com da federação, levando a e- nambuco, Rio de Janeiro, beleza da construção ainda OSCARITO MARIO

dois astros nos espaços in- dez pincéis é dez navalhas. feito, para, tanto, impor- Rio-Grande do Norte e Ser- hoje prende a atenção de' BRAZINI - MARY CON·

teuestelares é ímprovável A9uilo que não se apren- tantes obras. A iniciativa gipe, onde estão local�zadas. quem visita aquela Adua- ÇALVES em:

corno o encontro de duas de na escola, mas que a- partiu da Diretoria do Pa- essas edificações tradicio- na, sendo considerada no FANTASMA POR ACASO

_ bolas de tenis lançadas, por prendemos a nossa custa trimonio Histórico e Artis- nais. género uma das monumen- No programa:'

dois garotos com os olhos
I
na vida, é que o número tico Nacional, subordinada No Distrito Federal são tais obras erguidas no tem- Cine..,Jornal. Nac.

vendados, de pontos opos- não consiste nesse árido si- ao Ministério da Educação, três os edificio;' cuja restau- po do Brasil Colonial. Não' Preços: 7,60 - 3,50

tos de um estúdio; e, no I nal que se faz com lapis no quê destarte emprende ração já foi iniciada: o da sem razão Dom João Sexto Imp. até 10 anos.

entanto, o firmamento está, papel e com giz no quadro- uma campanha que hem se Santa Casa, da Ignia de levou-a, .hornenageando o

cheio de fragmentos de -es- negro. O número é outra enquadra nas finalidades Nossa Senhora do Rosario arquiteto Grandjean com o

trêlas; e, na base dos mor- coisa. O número tem alma. daquele orgão, defendendo dos Prazeres e do edifício convite que lhel fez para
tos da última guerra e as Pitágoras teve intuição dis- da a_ção do tempo as obras da ftn�iga. A!fi:ll1dega, cujas sentar-se. em sua presença, As 4 e 8hs.

balas disparadas, deve-se so quando falou dos núme- monumentais etu.e nos fo- linhas arquitetonicas ím-: concedendo-lhe o habito de Roy ROGERS em:

,

cecuzir que se disperaram ros aureos. E aquele políti- ram legadas por nossos an- pressionam fortemente a Criifo e outras honrarias. PALADINO DA LEI

80.000 tiros para um ho- co italiano que disse: "As tepassados do Brasil' Colo- quem quer que' as obser- Paralelamente a esse pro- Lex BAKER - Cheta

mem, isto é, que, por cada matemáticas não são uma nia e do Império. ve. grama de restauração do Virgínia HUSTON em:
. 'As .Bhs.

projétil que acertou no al- opinião" estava enganado. Os trabalhos de restaura- Nestes três edificios, é nosso patrilnonio artistico e TARZAN NA TERR_'-\ Lp'C BARKER - Vir�jlli.'1

vo, 79.999 balas perderam- As matemáticas são uma, ção pu reparação, aliás já o da Santa Casa o mais an- historico, foi elaborado re-j , SELVAGEM F.USTON - C!lETA
se no vácuo. Em outras pa- opinião. ! tígo pois suas primeiras es- r:entemente um "croquis" I

9 e 10.0 Episódios de: em:
'

lavras, quando vamos à Um estudioso tomava chá, uma casa" respondeu tacas foram plantadas em de elementos

arquitetoni-l O RASTRO DO TERROR, TARZAN NA TERRA

guerra, deveriamos ter com uma senhora que, no' São Anselmo. O banqueiro 1582, quando se construiu cos de várias casas do Dis- No programa: I SELVAGEM

79.999 probabilidades con- último cigar�o, acendia o: �evinstein, há trinta anos, ',seu �Iospital, para socorrer t1'ito' Federal, contando-se! F'ilráe Jornal. Nac. I'.Jü ��'ograma:,
.

tra uma de voltar para ca-
I
seguinte. Guiado pelo de- Jogou-se de seu aeroplano os trl.pulantes 'da Armada entre elas as de numero I Preços: 6,20 - 3,50 J

Noticias da Semana. Nac.

sa: que .lIa roleta há uma mônio do cálculo, o estu-I particular porque não ti- do DIOgO Flores, Valdes. 77, 78 81 e 142 da rua do I Imp. até 10 anos. Preços: 6,20 - 3,50

só probabilidade sôbre 1024 dioso leu o preço do ma-, nha conseguido salvar da' composta de tres mil solda- f Lavradio; 49, 108 e 105 da I o Imp, até 14 anos,

de enc�ntrar' u'ma série de ço, puxou o lapis e sôbre o I falênci� que havia pulveri- dos, �uitos dos quais adoe-I rua Barão de S. Feliz; 283; I

" la vermelhas .e uma proba- marmore da mesinha reali-' zado sua fortuna, mais de ceram em consequencia dos da rua Pedro Ivo e 91 e 97; I
bilidade sôbre i6.384de en- zou uma multiplicação e' setecentos milhões. 'fortes temporais que en- da rua dos Andradas. I I AC�íJl\nlmM ... A Pro-

contrar uma série de 14. O disse:
. 'lOs números são faroís ' frentaram9na travessia. Em A lei de Pr�teç�o aos As 5 e 8hs. I' 'Y':":";;;C;3(; ccmemoiativa ao

mais perfeito caixa de ban- -Com todos os cigaros
I
deslumbrantes como aque- 1700. e 17.A �ovas obras monumentos históricos e Gary GRANT - Mari- 11o aniver-sário do Cine Ritz

c ' tem o direito, ante ês- que fumou teria podido les que, 'a noite, nas estra- �amplwram a primitiva cons- artisticos passará tambem lyn MONROE em: 8 a 18 de Abril

ses dados "Jqsuspeitos, de comprar uma casa. I d�s, nos põem fora do ca- tração, sendo 'de notar que' por uma revisão, aos cui- O INVENTOR DA

"
,'� mergulhar,' .provisôriamen- - Quer mostrar-me a minho, ou nos magnetizam, a fachada atual é ainda ii I dados de uma comissão es- MOCIDADE

�e:ãS rrrfr�,,. sua? - respondeu a senho-Í e nos fazem cair "em um mesma daqueles tempos. pecializada, figurando' entre No programa:
til' ao meio-dia de sábado raque�riI'ã'tt;tt.-t� '_pr.e.tjpício:.:...A.....p.limeira re- os projetos em estudo ou a-

para o casino mais próximo tico que j�lJlais tinha fuma-Í gra para compreenc1êi'-o�" ""E?-11l5_2. J2.or��v� de
I provados, 'os que declaram

a fim de joga� "contra as do. sentido da vida e para a-
Jose Clemente Pereira nu-·; histQ�os os municipios de

séries", com 16.384 proba- O velho Rothschild, ehe- proximar-se do sublime, vo povilhão mais afastado! Salvador�ãhTa e 8.' VI- ,c-...,__ •• ,..-' SC>CJ.Al.S.: ,

bilidades contra uma de fe da família de banqueiros consiste em convencer-nos
da orl� maritima ,foi levan- i cente em 'São Paulo e o SUGESTÃO PARi:Hõ:JE--

,voltar na segunda-feira dis- e
o

filantropos, encontrou, I de que a vida não é pre- tado, Iígando-sa as primei- que institui Museus de Imi- Convide hoje 'sua cspôsa para jantar fora. ESCG ;h:i
tribuir charutos de Havana nas ruas de Fiancfort, dois

I
ferivel à perpendiculares e

'ras edificações. I graçâo em JOI'nvI'11 S nt b
, .

"

':i
• '

e, a a .um om restaurante - o LUX-HOTEL, por exemplo
entre seus colegas e batons cidadãos que diziam a I a paralelas como uma pági- ,

O edifício da Alfaridegà, i Catarina e Caxias do Sul
t datiló f' I I I' --:: e dêao seu jantar um .objetivo de sociabilidade e fa-

en re as ati ogra as, de- �eIa-vo�, mas com. sufk 1 na_de .geometriace que s ampliado fiJ� 17D1 foi re-' no Rjo Grande do Sul. o

:

pois de repor na caixa o ciente clareza para serem' cálculos são efémeras apa-
capital inicial. Mas aquele ouvidos por êle: "Com o

I
rências. O n1ais sábio de E'" C·

,

Imaldito caso que, segundo dinheiro que tem, 200.000: todos os Reis, o· Rei David, m'·p·re.oo - Urre,: aoe'lo' cálculo de proba'tilida- florins, toda a cidade pode- aquele que cantou com a � ..
.

desí deveria apresentar-se ria .vi��r alegrem{mte toda i cítar� e dançou ant� � ta- Firma desta Capital, deseja nomear Inspet,)l'''s
umá vez outra, 'é o que con- a vId.a .

. bernaculo, confessava e Corretores nesta Cidade e Sub-Agentes no IntCl'iOT
duz à ruina os calculadores _ "Olhai - dis.se Roth<;-' Psálmo 70 - não ser fOI'te I E d f d

I
c o 'sta o, o erecen o grande oportunidade.

imprudentes. :::1ild, fazendo-os pa.ra1". E-:.: "em sephoróth, ou' seja em
. Os candidatos interessados devem diriglr-se à Rua

A aritimética é a mais possuo 200.000 florms, e a i aritimética. Porém, á neces-

irracional de todas as ciên- '"):)pulação de �rancfo('t .é f sária precisamer;te, ser dé
cias, em criança nos foi'en- :le 200.000 habItantes.. E�s, bil em, aritimética para ser

sinada de modo irracional. aqui dois florins, um p�ra I
o mais sábio dos Reis e pa

Começaram por nos dizer cada um. Vivei alegre toda 1'a escrever os psalmos.
que não se podem somar a ;vida".

�

cúisas de gênero diverso: Antes de nos dispormos
.

três cachorros, dois fono- a resolver problemas, é mis
grafos e um arcoiris. Nada ter começar por formulá-lo:, ,

é mais falso. Na rouparia convenient�mente. Ornare':
de um teatro entr,egam �hal Foch, ontes de iniciar
cartões cdro números pro- '::tualquer tratamento, dizia:
gressivos por uma bengala, "De quoi é agi/:-il-;
um chapeu" um sobretudo �to é, vejamos antes 'de

: uma capa, e quando está que se trata. E os chineses
quase terminada a restitui- repetem uma inteligentissi
ção aos proprietários, o en- ma recomendação: "Ponha
corregado da rouparia diz mo-nos antes de acôroo sô
recapitulando-: "s o b r a m I bre a significação das pala- I

seis", e se as coisâs sairam vras".
bem diz: "Esta noite rece- A vida, êste tremendo
bi 300. Quando nos ensi- problema de cada instante,
nam que dois mais dois fa- êste balanço de fim de mês
zem quatro, poêm-nos nas não se resolve cQm lapis
mãos ácid_o prússico, sem.a na mão, porque nosso lapis
etiqueta do veneno; deram- não serve para resolver os

nos algodão-pólvora sem casos alheios e porque na

nos adveI�tir qu� se trata vida tudo é matiz. Cada um

de um explosivo.' Fomos de nós tem suas matemáti-
o

ln:cia.dos nessa misteriosa cas pessoais. Uma lenda
ciência por intermédio de inocentemente desrespeito
problemas mais ou menos sa, como são as lendas nas

assim: "Se alfaiate precisa cidas da fantasia do povo,
3,45 metros de fazenda pa- j-ejul1o de teologia, afirma
l'd fazer um terno, quanto ..; que Deus aproximou-se,
ternos fará com 300.000kms. um dia, de São Anselmo,
de fazenda?" "Se um cabe- !Ue dormia entre os cactos

leirei,ro leva dez minutos e as urtigas: "Por que não
para barbear um cliente, fazes uma casa?" - per
em quantos minutos será guntou-lhe. E São Anselmo
barbeado por dez?" E, em o interrogou: "Quantos a

crianças, não pensavamos nos r,estam-me de vida?"
- e' o primeiro em não O Senhor consultou o pró
pensar era o professor prio fichário: "Trinta a

na catastrofe que aconte- nos". 'Oh, por trinta anos

ceria se chegassem à uma I não vale a pena construir
.,

""""'----�

Os Numeros
B. AIRES - (APLA) - alfaiataria 300.000 Kms. de

Pela preservação. �,o -Patr�onio Historie8C 'i
e ftrtlstlcO' NaCional

\
' Atual. Atlantidas. Nac.

Preços: "7,00 - 3,50
Creanças maiores de 5

anos poderão entrar as 5hs.

nernas

'_.UJ

As 8hs.
OSCARITO Mario

BRAZINI em:
FANTASMA POR ACA'SC)

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Dia 9 - Como atração es

oecial - TITO SCHIPA -

I
.

O cartaz internacional

ça-o um motivo de real satisfação.
CONTRATO DE CASAMENTO

, ,

Com a' prendada senhorita Yolanda Maria Ribas,
filha da Exma. Va. Da.,Querubina de Lara Ribas, aju:,-
tou núpcíãs o senhor Jacy'Daussen, do comércio local.

Os ilustres noivos são pessoas 'muito relacio!1adas

nos circulos sociais da capital, onde contam com nu!�'e

rosas amizades, razão por que teem sido muito ':?um

prime11tadQ?
O ESTADO que �em na pê"ssôa doSr. Jacy Ddl.lS:

Anila Garibaldi, 77. ás 14,30, nos dias 5, 6, 7, 8, 9 de

Abril. ,

Os interessados po Interior do Estado devem 'Jili- Sé'l1 um grande amigo, envia-lhe felicitações,- extf:r�si

girssem 1Jor carta.
I- vas à sua Exma. noiva.

Um
"

produto digno
do mundo

/

,',4prelentando o Novo Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120. se faz notar em todos os serviços que êle

reaUza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa só

...m4quina, eficiência oe presteza. à altura das cres�
centes exigências dos trabalhos de escritório.· e a

ramosa tradição .GESTETNER. o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
no seú manéjo. apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

Visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromiSSO de sua par
'to no mo.mento Que lhe seja mal:> conveniente

•••••••••••••••••••

s. I. CISO PRRTI
lUlA QA QUITANQA, ... " AfiO••U'" &Won

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Maternidade Dr. Carlos' Imobiliária e
.

Agendamtnl!l

CO'rrea
Canto-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

ESTREITO - FLORIANóPOLIS
(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Ginecologia CirurgiaObstetrícia

Completa assistência � gravidês e ao parto, trata
mento clínicos -

e operações de senhoras, com hospitali
sação em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe.

MODERNA AP_'\RELHAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiilips, para exames radiológicos em geral (coração
pulmões, estomago, intestinos,' vesicula, vias urinárias
etc.}: com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RADIQ-PELVJ
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas

eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas
tenda de oxigenío, metabolismo basal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para' recemnascidos prema
-

turos.

o G"ElNT,;TF Dl': nr'\�.os X E O LABORATóRIO
ATENDEJVI AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE·
RIODO DE 8 ás 11 e l_4 ás 17 horas.

:�--:-?�:,';;;_:.��_:
.

'. ':.--..;..:- - -

�-
.

--

0# ...... ,,0

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporte.
Rua JoAo Pinto. I FpoU._

CASAS À VENDA:

ESTREITO

I -:- à Av. Sta. Catarina de
alv, c/õ comparto preço: 130.000,00

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

mazem anexo, além da re-

sidência . . .. . . . . . . . . . .. preço: 115.000,00
I - à Rua Aracy Vaz Calado

nova ótima água, madeira preço: 45.'000,00
I - à Rua São Pedro, de alvo

c/p comparto . .. . . .. . .. preço: 300.000,00
1 - à Rua Moura (Barreiros)

c/7 compart. madeira .. preço: 60.000,00
I - à Rua Curitibanos (Ilila)

c/9 compart. de alvo ,.. preço: . 130.000,00

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos .

1 - à Rua Santa Luzia .

3 - à Rua Santa Luzia con-

junto .

I - à Rua São José .

I - à Av. Santa Catarina ..

I - em Barreiros (Junto ao
I Clube Barreiros)

• }J

TERRENOS A VENDA: I

30.000,00 I
40.000,00,

preço:
preço:

preço:
preço:
preço:

100.000,00
30.000,00
40.000,00

preço: 80.000,00

CHACA_RAS:
1 - em A'brão próximo à Bom

I' Abrigo . . . . . . . . . . . . . . .. preço 80.000,oP
I - em -Serraria ê/2 casas de

madeil\.a � . . . . . .. pre�o:
-

. 60.000,00

'_

. MóVEIS A VENDA:
• �I •

Sala de Jantar 'completa,
fino acabarnento, 9 peças preço: 2.200,oc

1 Jogo lestofado, 4 peças ... preço: 2.000,00
1 Dormitório, com 6 peças preço: 3.000,00
1 Fo�o�mcl�do ....�� .•����1.00vo��-------------------------------
"-=iMW�'����S. desejando vender, alugar,
-omprar, hipotecar ou inventariar; casas.i lotes de terra
rontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
-iamento Canto, das 8 às 22 horas, que será .prontamen
'e atendido pelos seus dirigentes; A - I.A.C., põe tam

bém, à disposição dos seus clientes, um" Departamento
1e Construções, plantas. de Muros Etc.

�b.. iI"Á uma. eoot", que
lhe ..ender6 jurO com,

_: pensa.dor e -'
-

i5�155!55ãEE��tI�- l�vel.l"';'_p",..eI. SUei. residi,;- -'

\
" eie, um lindo e útil presente:

um BELlss/MCJ COFREde J4CO CROMADO.

NCO:AGRiCbLA
�c7� 16-

.... fI"ORIANÓPOLIS - SA�TA CATARI"�
•.D.

1

�----

Protestarão
os' aliados
BERLIM, 1 (U. P.)

Os' aliados 'bcid�ntais pro-:
testarão, junto aos Soviets,

I contra a recusa da Alema

I nha Oriental em permitir

I que cidadãos das potências
'não-ocupantes viajem para

Berlim, sem o "visto" da
Alemanha comunista.

As autoridades ocidentais
declararam que os altos co

missários aliados protesta
rão ante o soviético, Vladi
mir SemY0!10v, ainda esta

semana .

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

'ELÉTRICO'

�n,�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

-------......

-

Capacidade 30 LITROS

• Corisir\-lido inteirà-Mente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DAKO, de reçu

logem instantcnea, permite a

maior escala de grad�ações de

TEMPERATURA.

CONFO�TO absoluto
Grande ECONOMIA

,

)��1!"
AQUECEDOR 'ELtTRICO CENTRAL

CapaCidade:
'100 a 1,00U litros

Fabricadol nos tipos
horizontal e ·vertiçol.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de mate�ial altamente ISOLANTE (lã de vidre),

• Resistênci� do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por.1JRMOSTATO,
que proporciona grande EÇONOM_IA,

..

GARANT� O QUE FABRICA

-, ,r. BAIUS S/I.,..Comérel� e 'genem,
Rua João 'i.ntol '...Fp,o'i....St•• C.t.,i.,•.,

.

.
,

� ementes de Hortalitas· e Flores
CHEGARAM

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
.UANóPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO'

.:l. A.: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
- MERCADO PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - 58
?LANTANDO DA' ... TRÃTA"mo MELHOR DARA' ...

Preceito d6 Dia
PRATiCA IDEAL

I
;

I Quase tôdas as doenças
.

são suscetjveis de cura nos

primeiros tempos de evo

lução e, quando menos a

vançadas se acham, tanto

mais seguro e o êxito e me

ncr o custo do tratamento.

Infelizmente, hão sentimos
o momento exatoe mgue as

moléstias começam. Graças,
porém, aos, grandes recur-

sos de que dispõe a Medi

cina, podemos surpreendê
las quando apenas se ini

ciam. Daí, ser útil, mesmo

aos que .nâo se julgam do

entes, o. exame médico pe
riódico.

Faça-se examina?' pelo
médico e pelo dentista,
no miníma de seis em

seis m.eses. - SNES.

• PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESI�
E EFICIENCIA

"

-- Cennerará
..----�--COm a Funda-

cae GeluliG
jVargas
I V1ASHINGTON, 1

.

(V.
I

I \')
- Informa-se que o go-

vêrrio dos Estados Unidos

ORGANISADO cooperará com a Fundação ,,<I'

E. _ �ctúlio Vargas, no -estabe-

EDITADO locimento da Escola de Ad-

DO� riinistrsção de N€gócios, a

1J(j124![(?Í(J q(l4Jl[g ,;81' lo�alizada :m Sã� P�u
g.[/XA (J?v-rTm �8, a qual sera a prrmerra

F:...ORIANOPO! 1:) __ �A!nr. (.M(\FON}\ n-ganizaçâo no gênero, a

fUEc;onar no Brasil.
:4'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
_ ....

c

J.

lraDS"rt�s � A. C�tariDene

. ORDE1\f DO DIA. ,

1. - Leitura, discussão' 'e aprovação .do -palançP,
conta de Lucros e .Perdas, relatório da Dií'�
toria e parecer do Conselho Fiscal. .

_

2 - Eleição J do Conselho Fiscal e seus suplentes.
3 - Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 1° de março de .1954.
J, D, Ferreira Lima, Presidente.

AVISO AOS ACIONISTAS

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

Expres�o Flori-8Dõpolis
de

ANDRADE & KOERICH
Transporte de- cargas em gt?ral entre Floriànópoli"

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz:. - FLORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 _ - Caixa Postal; �35
End. Telegl".: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.11'enida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: -_ SÃO PAULO
Ruo Rio Bouüo n, 1247

-o-- \
, Fone: .9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR

End. T.·legr.: SANDRADE
(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte- com
tTáfego rnúl'ilo at2 São Paulo com. (l Ernprêsa de Trans·

�')rti2S Minas Gerais S/A.)
--------------- --------

Sociedade Culjural
Joaquim Nabuco

o Presidente da Sociedade Cultural Joaquim Na
buco, por nosso intermédio, comunica o reinício das ati
vidades da Sociedade, convocando todos os associados

para a la. sessão ordinária. a realizar-se dia 26, sexta
feira, às 20,30- horas, na casa Santa Catarina. (antigo
local)

-..----------- -- --------

"

Terrenos na
.

Vila Florida
(Estreite)

J

MAGNIFICas LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A
-

LONGO PRAZO SEM JUROS
Oportur.idade especial para aquisição, com grande

facilidade, de um esplendido lote na VILA "FLÓRIDA.
Lugar alto p saudável, e toda facilidade de condução.
Príviligiada localização, uns PROXTMIDADl!:S DO "ES-·
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediatil..

.

,

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

Peça hoje mesmo infurmações a
.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (STJBRAL)

,

Escritório: Edifício Sã0 Jorge, Sala 4 - Fcne: �-1-9-2.

7
-- _.__

O.·VITS

. i

• �TENÇÃO

.
,

.,À

Tendo adquirido, com antecipação às últimas altas de prêços, o maior e e-mais belo
I

•

sortimento de novidades para inverno . (Incl usive uma grandiosa. quantidade dé casacos
de pele, atualmente de dificílima importação), convida à MODELAR, as exmas. famílias
de Florianópolis e cidades vizinhas para virem apreciar:

.

.•
.

·lu) ":_ As belíssimas �ariedades de artigo de-invêino�de'máxima beleza e elegância,
para senhoras. cavalheiros e crianças, "assim como para o uso doméstico.

20) - Os prêços festiva e extraordinariamente baratos, comemorativos do 30Q ani
versário do Estabelecimento.

Prêços, que, na realidade, representam uma magnífica oportunidade, especialmente
agora, nessa fase de altas continuas, de irrefreável encarecimento .

COLCHÕEs E TRAVESSEIROS DE
MOLAS DIVINO

Prolongaremos durante o mês de Abril
as condições especialíssimas de vendas, dos
afamados COLCHÕES DE MOLAS DIVINO

Apenas Cr$ 50,00 de entrada e o restante

em 10 mensalidades.

PARTIDO TRABALHISTA BR,ASILEIRO

'Atenção
Devem comparecer a 16a C. R. afim de tratar as-

I I·
.

U b t suntos de seu' interêsse, os seguintes cidadãos.
:\0 oca com o sr. m er o

� Sérgio Ernesto Rotshahl
"-{achado, o qual. explicará

_ Luiz Gonzaga de Souza
j c motivo da venda. ., .

- Sidnei Mário da Silva

IRMANDADE DÓ SENHOR JESUS DOS
PASSOS E·HOSPITAL DE CARIDADE

,

ASS�MBLÉIA GERAL ORDIN�RIA PTIOCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
,

.o... De ordem da Mesa-.Administ;ativa desta Irmandade

São -convidad;s os senhores acionistas desta socie- L Hospital, faço público que, sábado 3 de abril, às 20 ho

dade para Ia :assembléia geral ordinária, a realizar-se na ras, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino- Deus,
séde social, à' .rua ,Fe-lipe Schmídt, n. 14, nesta cidade de para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do

Flor-lanópclis, -no dia -30 de março de 1954, às 15 horas,
_

Senhor .Iesus dos' Passõs.vque regressará, no dia seguiu-
para deliberarem sôbre a seguinte

-

.

te, domingo, às: 1�,30 h9[as, em procissão solene. .

- - Convido, 'por
.

isso, tõdos os Irmãos e Irmãs a com

, .parecerem a rêsses. atos, devendo apresentar-se no Con
sistório da Irmandade, no sábado, e, na Sacristia da Ca

tedral, nó domingo, afim de, revestidos dê balandráus e

fitas, acompanharem as referidas procissões..
Previno aos 'Irmãos que do dia 15 do corrente ao dia'

2 de 'abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria
desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Catedral das
9 às 12 horas para o recebimento de anuidades.

Solicito, também, aos Irmãos e Irmãs comparece

cem, a essa solenidades, sendo possível, trajados com

.oupas escuras.

Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imedia
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na to ao da procissão (segunda-feira), será celebrada, às 8

séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n .. 14, , horas, na Igreja do Menino Deus, Missa- em ação de gra
os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei ças por todos os fieis que cooperarem para o brilhantís-
n, 2,627, de.26 de setembro de 1940. mo das solenídadesrealtzâdas 110S diag--j-e li. -:k-.g.,

�

Consistório, 29 de março de :.954.
_

' _ /"

Florianópolis, 1° de março de 19M José; Tolentinp de. SOUZ(l....:. _,

''-J: D, Ferreira Lima, Presidente: Secretário)

o Centro de ':Irr-;diaÇãõ .

------------.--_�-,,_;;..._:___-' MentalUAmor e Luz" realiza Vende sesessões Esotéricas, todas 3S se-
., _.

.,.Q.muni-C.·ç.•.
1'ftI

O
_

gundas feiras, às 20,30 à rua

" Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar,

THE TEXAS COMPANY (South America) LTD. ENTRADA FRANCA
\ -

- TEXACO - comunica aos SE:US prezados fregueses
·e amigos que transferjji seu escritório dá Praça 15 de

NOVEmbro, 9 _:_ 1° andar, para as ruas novas instalações
no seguinte' endereço: Rua 15 de Novembro, 129 -

Ponta do Leal "- Estreito -:-. Fone 6221, onde espera

contar com a mesma preferência de sempre.

Comunica, outrossim, que toda e qualquer corres
, ondência poderá ser endereçada ii:

.- Caixa Postal, 62 - Florianópolis.

I Pa.rtido Social Demoçráfico
I

Diretorio Regiooal de Sta. Catarina
A Mesa do Diretôrio Regional, de àcôrdo

com O' que êste decidiu e na forma dos Estatu

tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Itegional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no aia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n .

y

5, com a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos candidatos às funções le
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro

-

do corrente

ano;

b) -assuntos., outros, de alto interêsse

partidário.
Florianópolis, 23 de março de 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício

"""'JOÃO-nÁVII) FIBRREIRA"LIMA
Seeretário Geral ",

RUBENS 'DE ARRUDA RAMOS
Secretário

.

ANTÕNI9 DE LARA RIBAS
Secretário ,

ROBERTO OLIVEIRA
. Tesoureiro

.

Alugam-se ótimas

dências, uma à ,Rua José

�;::���:e�:o°:,t:o n::1Curso Pré.Universitário

!J;�iii;;il": I - REÇEM-CHEGADO./ DO RIO DE JANEIRO,
·ATENDE A RUA VJCTOR MEIRELLES' N° 18, 1°

.

-

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
SCHMIDT.

PARA AQUELES QlIJE

DESEJAM o MAXIMO
!.

.

.

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

PEifrilfRp SiM /(i(/1I1.
_,{rá:

.

Informações à Rua Con

selheiro Mafra n? 24,

. Diretório Municipal de Florianópolis
,

CONVOCAÇÃO.

De, conformidade com o artigo 26, le
tras D e E do Estatuto do 'Partido, ficam con

vocados os srs. membros do Diretório Muni

cipal 'para reunirem-se em Convenção ,I)OS .

'dias 24 e.25 de .abril próximo, àS,l9,30 e ..

10,00 horas, respectivamente, em' sua séde à
. Rua Felipe Sehmidt,' nr. 42 _- 2° andar, com
á seguinte ordem=de dia: J

•

a) _- .escollia dos candidatos. à verea-
� .

. dores;
� _-

.' ...
'

b)' _ assunto .de interêsse partidário.
Florianópolis, 30 de março de 1954

ç... C,. �e._A!.�uj!l ----: ·Pre�i�ente' .

Vittorio Chechetto _ Secret-ário Geral

BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve-

teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

_ .�.4'

resi-

A:(iRADEQIMENTO
�

Abrão João Salum e família, sinceramente, agra
decem a_p competente e dedicado facultativo Dr. A. Dib

Mussi, Irmã Bernadete, enfermeiras e todas as pessoas

que o visitaram quando internado no Hospital de Ca
ridade para tratamento de saude, e felizmente já res

tabelecido.
Florianópolis, 30-3-54.

____
.

Direcâo e Orientação dos Professores
Dr. J. J. ode Souza e n'r. Durval Henriques da Sil

va - Resultados-dos Exames Vestibulares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA
.

Nomes Média Classificação
Arno Vohní Arruda 7,38_ 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar
Myriam Gentil Costa 6,43 7° lug�r

, Ipolito A. Brunet . 5,55
-,

38° lugar
lNICIO DE NOVA TURMA -- 15 DE ABRIL

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

----

bOENCAS DO· APARELHO DIGESTIVO -

ULCERAS "DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA
.

DERMATOLOGICA' E CLINICA GERAL

Dr. Mi,'uel Nunes Ferreira

ou per-mula-se
Vende-se um "Cadillac", 1�50, completamente equi

pado, em perfeito estado, com rádio de 8 válvulas.
Aceita-se troca por casa ou terreno.
Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fernan

des Eingelsing, no periodo da manhã no Hospital da
Guarnição, e no da tarde, em sua resldencia à Rua
Bocaiúva n? 210.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Deí�:�ntar-se-ão as duas imagens, numa cêna que a vela de libra acêsa, a imagem do Senhor dos Passos, em
todos comoverá. Aí, então, um sacerdote, notável orador ::1 sua trasladação, sábado à noite, para a igreja Matriz.

sacro, assomará ao pulpito, erguido no adro da Catedral E a sua súplica foi satisfeita, pois, com grande espanto
e pregará ao povo sôbre o encontro da mãe sacratissima para todos da família e conhecidos, o enfermo poude, já
com o seu divino filho, naquela via dolorosa 'para o su- naquele sábado, feito omecesséj-io curativo e euía.xada
plício do Monte Calvário. .

a ferida com ataduras de cam aia; acompanhar a ima-
A cêna emocionante do Encontro, infelizmente, não gem em a sua procissão noturna, pagando assim, pela

. póde ser vista por todosque comparecem à Procissão, primeira vês, a promessa; e daí então, a cura se pro
pois a Praça, defronte à Catedral, é demasiado pequena, cessou rápidamente. E todos Os anos, até o fim de sua

entretanto, qualquer poderá ouvir a palavra do. Sacer- existência) que foi longa, mal anoitecia o sábado de Pas- ts.. que terá lugar hoje e a

dote, graças aos altos-falantes instalados em diversos 50S, já se encontrava no adro da igreja do Menino Deus,
pontos da Praça 15. Terminada a cêna impressionante o .honrado e digno cidadão Francisco Gomes de Oliveira
do Encontro, Nossa Senhora das Dores, acompanhará Paiva, em mangas de camisa, a espera da saída da vene

seu filho até o· Monte Calvário', eu seja a Igreja do Me- randa imagem, afim de cumprir satisfatoriamente aquele c os PaSS0$ resolveu, por
nino Deus, onde também possue um altar.

. .

:lever de reconhecimento." \

Espetáculo deveras tocante, observará o povo 'pós- Sim; o Senh.or dos Passos é santo milagroso. Do alto ::'l t�tstão da mais alta autc-

Lado 'no Largo 13 de Maio, ao ver a subida do Senhor dos :la colina onde tem a sua Igreja, Êle -vela pela nossa terra r.dade eclesiástica do Esta
Passos, à colina. do Menino Deus, cêna que dará a todos � a nossa gente; por isso, nesta época em que o mundo do, substituir, no corrente
a impressão de estarem vendo o Filho de Deus subir ao se debate, enfrentando graves problemas sociais, CW\lO os

Monte Calvário, - o ten , o:-oso monte onde eram cruci- da subsistência e insegurança da paz e harmonia entre ano, o sermão que seria pro
ficados os ladrões e malfe.tores e também muitos ino- ·.s nações, a nossa ilha é um oasis abençoado, no meio da IH nciado ao recolh rr-se ��
centes... monte que se tornou sagrado, pelo sacri'flcio (1::.. aridez do deserto; terra feliz onde todos se irmanam,
Jesus Cristo, o cordelro imaculado de Deus, Aquele -jue zonstituindo uma grande família; onde todos se conhe- g:'áTIde préstito relgíoso era

'como consequência cem e ajudam, e ninguém sucumbe à mingua de recur- a r óite do dia 4, por uma

30S, porque, a exemplo de Jesus, as pessoas se apiedam !/!;ssa solene tôda- Eo:_;:p.ci?ldo sofrimento alheio, dado o elevado sentimento de reli-
giosidade e filantropia que inunda a todos os corações p!a "Igreja do Silên 'ia" ou

As cênas impressionantes dessa tragedía sem igual
no mundo, hão sido interpretadas por toda a' parte,
com o mais elevado espirita de religiosidade, procu
rando assim, a Igreja, reavivar a fé no coração dos fiéis,
que, desse modo, externam sincera e eloquente venera

cão ás imagens dos seus santos, oferecendo-lhes ora

ções, cuja essência se evola aos pàramos infinitos, onde
Deus tem o seu trono de rei .do Mundo e da Cristan
dade.

Em Santa Catarina, o drama da Paixão do Senhor,
é representado em a Capital do Estado, com tal irnpo
nencia e fé, que não sabemos de outro lugar onde .

se

apresente mais expressiva a religiosidade, d povo. E'
que a nossa terra tem a felicidade de. possuir uma das
mais perfeitas e representativas imagens de Jesus, r
que-le transe doloroso em que �le, carregando o pesado
madeiro do seu martírio, - "uma cruz de vinte palmos
de alto e dez pelos braços, e mais pesada ainda porque
reunia 'em seu madeiro, todos os pecados do mundo", 'Imensa, indescritivel é a satisfação dos habitantes
- percorria as ruas de .Jerusalém, a caminho do monte da ilha de Santa Catarina e do litoral fronteiriço, em par
Calvaria, sob os açoites crueis da soldadesca desenfrea- ticipar todos os imos, 'das festividades do Senhor dos
da e aos apupos da turba far�_9ic.a, . inconsciente e in-

. Passos, acompanhando a veneranda e querida imagem,
grata.

.

-.' quer na sua trasladação para a-C,.fé!dral, na noite de sá-
Todos os anos, desde ha um sécdo,·. â imagem é bado, quer levando-a em procissãv, à sua igreja, nu tarde

trasladada sábado de Passos, à noite, de sua igreja pa- de domingo.
.

ra a Catedral Metropolitana, regressando' domingo Os que, por .notivo de :lp,';stia ou outro grande im-
tarde, à sua moràda..

, pedimento, deixam de o . féILt�r, não ocultam sua insatis-
Hoje.isábado, ao anoitecer, o Senhor do, Pas!es fação, como acontecêra con: o saudoso poeta conterrâneo

descerá de sua igreja. em procissão, afim de pernoitar \iicolau Nagib Nahas, que se achando enfermo, no

na Catedral, onde os fiéis desfilarão diante a imagem, retiro de Canasvieiras, externou o seu grande pesar nes

procurando oscular as fimbrias oe suas y0<;ii'S' 0'1 a f'S sentidos versos:

planta de seus pés.
Pela hora do meio dia, quando o Comercio e as re

partições publicas fecham suas portas, para r; descanen
semanal dos seus serventuários, e as ruas 'lJraças se

apresentam quási desertas, porque todos .e recolhem
ás suas casas para a refeição daquela hora, os sinos da
Catedral, como os da igreja Menino Deus, começarão
a badalar plangentemente. O povo religioso da cidade
e arredores, compreende perfeitamente o que dizem os

bronzes seéulares, naquela sonora linguagem: os da
catedral convidam ao Senhor dos Passos, a vir pernoi
tar no referido templo, afim de ser homenageado pelo
povo, que o idolatra e venera, e os da igreja do Meni
no Deus respondem, anunciando que a veneranda e que
rida imagem, atenderá ao apelo dos fiéis.

Quando a noite descer sabre a cidade, já o Largo
12 de Maio e as ruas por onde a imagein deverá pas
sar, estarão apinhados de gente. Trinta ou quarenta mil
pessoas, se ácotovelarão, para prestar ao Senhor Jesus
dos Passos, o te�temunho doquente de sua fé, do seu

grande, respeitü3a amor e sincero reconhecimento.
A's 20 horas, consoante acontecêra em os' anos an

teriores, a imagem saindo de sua igreja, em andôr ve
lado por um reposteiro de seda damasco, bordada a

oiro, começará à' descer a colina. Formar-se-á então,
'extenso cortejo: à frente {) guião, enrolado e c.nduzi
do quasi à rez do chão, por membros da Irmandade dos
Passos: em seguiâa, homens e rapazes, empunhando
grandes lanternas; .logo, formando alas, os irmãos e

irmãs dos Pass6s, dirigidos· pelo seu_ digno Provedor,
todos condttzindo grandes tochas acêsas; as autorida
des, os' sarcedotes; depois o andor da imagem, aos ôm
bras dos que, disputarão, satisfatoriamente, tão e1eva
d8 quão confortadol'a honra; as bandas musicais; e

por fim, o povo, a grande mole humana, no meio da
qual, milhares d,e pe�sôas empunharão velas acêsas, Mas a minha alma segue-Te os passos,
dando à trasladação da imagem, a impressão de verda- E aquí, de longe, meu triste olhar
deira procissão de luzes. . I' T,e acompanha! ... " _

.

A imagem chegará à Catedral pelas 2t.lultas, de-. -: o:-' .

pois de a�ravessar o grande oceano de gente, chêio de ri . - E' a veneranda imagem do Senhor Jesus dos Pa,,-
ondas de luz,· formadas pelos ,círios d&s promessas em sos que, por designio de Deus, veio morar no' seio do
seu louvor, ·e aí então, será colocado no centro da nave, . povo católico da antiga Désterro, verdadeiramente mila,
sob a guarda zelosa dos Irmãos, qUe se revesarão de ',grosa?

'
.

�ora em �ora, durante á ,n?ite, at� a .tarde de doming_o,.. -, Si�; os milagres que a imagem há produzido, 1:ão

a. h�ra em que regressara a sua Igreja, em solene pro-

'1ll1contavels por nUinerosos. .'
Clssao.

. Que representam os milhares de velas acêsas que O
O REGRESSO DA IMAGEM acompanham na sua trasladação para a Catedral sinão

O dia de hoje, domingo da Paixão ou de Passes, é i D sincera ma�ifestacão de rec�nhecimento do po�� pe-'
um dos grandes di�s de Flor�anópolis, em que a rr.aiol'

i
las graças obtidas, pehs súplicas satisfeitas; a gratidão

parte da população da Capital, como dos arredGr-es e 10- dos enfermos da alhla e do corpo, pelas curas obtidas?'
calidades visinhas, do litoral, acorre à cidade. afirr. de Somos conhecedores, por informações fidedignas de
participar da solene procissão do Encontro ou do Senhor �lguns importantes milagres produzidos pelo venera�do
dos P�ssos, cuja i�llagem regressa à tartle,_à sua Igreja, santo, os quais poderiam ser aqui mencionados, para
na c�lma do Men��o Deus.

.

bem se poder aquilatar do poder cki fé, na obtenção das
As .15 horas, Ja a Praça 15, onde se encont.ra a Ca- graças dos céus, por meio das súplicas sin�eras dirigida&

tedral Metropolitana, estará apinhada de gente, vinda de ao Senhor Jesus doe; Passos. . ..

toda a parte, até dos Estados visinhos. Às 17, come,Çará Basta, €ntretanto, que citemos um, que' vale por
a movimentar-se a grande, imponente procissão. A fren- muitos, obtido por estimado cidadão muito conhecido
te, o guião, grande estandarte, empunhado por irmãos no meio social da antiga Desterl'o.

'

do Senhor dos Passos; em seguida, filas intermináveis'de Há meio seculo passado, as pessoas vítimas de mor

crianças, vestidas de anjos e de santos; moças e meninas deduras por cães hidrófobos, eram 'enviadas à Corte, pa
vestidas de v�rg�nsi diversas. congr-egações religiosas ra o devido tratamento, visto que os meios de cura; aquí
com as suas ll1slgl1léis; a grande Irmandade do Senhor empregados, eram erhpíricos, senão verdadeiros palia ti
dos Passos, o!'tentando os se�s cp�ponente�, v�stoso ba- vos. �� vfagens para o Rio, tinham ocasião, m�itas ve
landrau de sed.a roxa e cordao dOlrado; as lrmas e zela- zes', somente de 15 em 15 dias, tempo suficiente para o
doras da refenda Irmandade; o Provedor, empunhando agravamento da moléstia COI11 a manifestacão da hidro
a grande vara de prata, -,.. símbolo de sua autoridade; fobia em muitos dos atac�dos por cães ,raiV'osos.
as três IrmãS Beús; a Véronica e' outras figuras simbó- Em uma segunda feira de Passos, um cão raivoso
licas da Procissão; o pálio, sob o qual irá' o venerando atacou furiosamente ao conceituado cidadão F.:.'ancis�o
senhor Arcebisp_? Metropolitano, çonduzindo o Santo Gomes de Oliveira Paiva, irmão do grande vulto da ora

Lenh?,' e cuja� ;raras s��'.ão empunhadas pelas !n�is altas tória sacra e digno filho de. Santa Catarina, Arcipreste
autondades ClVlS e mllHares; as bandas mUSlcaiS, exe- Joaquim de Oliveira Paiva e genital' do nosso estimado
cutando as mais helas marclras sinfônicas; e, por fim, o conterrrâneo sr. João Crisostomo de Paiva, funcionário
povo, a grande onda �umana que se .est�nder� P?r toda pÓ?lico 'estadual, aposentado, produzindo-lhe profundo
a parte, por todas as ruas, praças e ]ardm� publicos. fenment'? em uma das pernas.

.

Depois de percorrer diversàs ruas da cidade, paran- Francisco Gomes de Paiva era grande' devoto de..
do em determinados lugares, onde a Veronica e o côro Senhor dos Passos, porissb, possuido de grande e si�cera
�las três Marias, far-se-ão ouvir, a procissão passará pela fé, apelou para a divina graça de Deus, por meio de ar
frente da Catedral, 'luga� onde � �agem de Nossa Se- dorosa supli,ca ao santo, q.ue lhe era tão querido, prome�.
nhora das D.o,,tes ou MarIa Sanüsslma, representando a- tendo" caso se processasse',n cura, sem a necessidade. de

�.

quc1a mãe afl.ita que p�'ocurava o ,divi�o fil.ho por todos sua ida à Côrte, para tr,i1tamentq anti-rábico,', acampa-
0;'; recantéls de Jerusalem, o encontrara, afmal. nh"r, todos os anos, em mangas ,�e camisa e 'com uma

�",..,..-

(Conclusão da la. pág.)
Que espinhos duros, meu Deus! qu'espinhos
Lhe tecem a crôa das aflições!
Êle - que dera tantos ca�rinhos
Tão salutares consolações! ...

,/

A cruz d'enorme peso que sustenta
Sôbre os .feridos ombros, o tortura;
E' segue pela rua d'amargura,
Levando n'alma a dor que o desalenta."

)

De sua longa e pávida amargura,
.

,iasceu para o mundo o astro alabastrino
Da doce paz,. da divinal ventura!"

"Senhor dos Passos!
Hoje não Te posso acompanhar
Como o fazia todos os anos,
Senhor dos Passos!
Mas a-minha alma segue-Te os passos,
E aqui, de longe, meu triste olhar
Te, acompanha ...

Em frente à casa onde eu morava

Quando pequeno,
A imagem santa vejo voltada ...
Oiço cantar uma Veronica,
E wjo a efigie do Nazareno
Ensanguentada!

..
• ',.:'��';";I"'''"''�'�'''''

Nossa Senhora - mãe amorosa,
Vai passo a passo Te ãcompanhnndo.
E vai tão triste e lacrimosa,
Senhor dos Passos!
Hoje não Te posso acompanhar ....
Este deserto me aprisionou,
E a magua triste fez�me exilar,
Mas, assim mesmo neste deserto>
A tua imagem se aproximou
Do meu olhar! Vejo-te perto
Do c()l'ação!

Que o manto de ouro do teu perdão,
Cubra�me a' fronte de pecador,

.

E as algemas fortes do teu amor

Prendam-me os braços!
Hoje não' Te posso acompanhar, .

Senhor dos Passos!
.

.

tes presos e sacrif'cados

cruelmente na Europa.
Esta acertada delbeação

vem ao encontro dos d�se�

I jos.... da Santa Sé, pc : lima

Florianópolis, Sábadtl. 3 de Abril· de 1954 solenidade religiosa com

Or. : Mfgue I Dias Jorge Iaq:::::'O:;"in:�::o"Uhcti.
D
., d �.

! h,/do o Sermão do Calvá-
€P01.5 ae vários anos €. os ve partir sem a m(.l1UI'

,

. 1 dos servi
. - rir. que seria ao en. ;';;;1' da.�} sina a' os serviços 3) nus- emoçao e sem a menor no-

so Estado, acaba de se trans- Ç�IO do dever de pr ic lfi·). procissão, por essa santa

Ie rir para São Paulo I� as, cor servá-los a, seu serviço, rdssa que te rá tarntém a

surrir as funções de har.ce- A perda do dr. Jorge flJ.i- rJ r sença de Sua Excarôncía
!:l'JúgO no Asilo Colônia de guel é inestimável.

-

Heverendissima Senhor D,
(...(;( ais, o distinto e devota- � J'arabens a São P.m10
du leprologísta dr '\1lguel que o conquistou, e peaa
TJ"áS Jo!'g.�, ex-médico rcsi ines a Santa Catarina qUII

0:nte da Colônia Sqüt.,. �. e- não soubê conservá-to.
\ rr:,.••

1 Com a sua transfe ência

pc r-de o nosso Estab H:"

I r.otável técnico.qu, deixa
ertre nós um núme�') sem

l, u,a de admiradn�'l e dê

-amigos. Sanitarista aOBliza·

do, O dr. Miguel Joegt!, }:or
d-La� vezes, em cursols de je

prologia, alcançou a primei
._.., cla�sificacão. Daí ;r a-

·

tr�ído pelo govêrno pa·ds.
t� sempre vigilante na ob

tenção de técnicos; enq '.' 'l

te. c nosso, desaperc�bH) •
d(:�hgado dos problemas !.

(lE'naS dá importânc;a ";l i'l
�:�l essículos político�. Inú·
muos são, na verda,l�, f,'i

t�cnicos que aband011aram
: F.stado e os servl�.,.; pú'
blIcos nestes' últimos aro�:,

r;úr culpa do' gov,êrno, que

Deli. Francisco
Nelís

.

Ocorrendo, .

nesta data, o

aniversário natalíc:C' do sr.
de!mtado Francisco Neves.
" �hiplas serãó :as hor:r.(�na ..

gens que 'lhe prestarão" cs
,':ms amigos e corre1.l,,\ioná
�jos.
Levado à Assembl..:i:a pe·

1a legenda do PTR, o dis�
Unte representante salino,
'1ft'it'0 embora dive>:'�i:d'J
.la direção partid4d::t n')

�', tôdo, conservou-�'e ['cnn·

prO! fiel aos ideais I r,lba·

Ilótas. Assim é qw.: to;;!as

·

"I' causas que envol'l::l n lH

t,",resses e anseios .los ','"a·

b;·lhadores, tiveram de s.s: -

i'lquebrantável soli 'i.f.>:ieda,

·

elE' e solicito apoio. D ...da-
1·2.ncto-se f·em legen J,�, pals
�:,'U a atuar com decisao ao

J.:ao das forças OpO�l j.or.�s-
1.'>s ao govêrnQ .do E,tad,).
st:rdo elevada. à. vi� �-p!:"eSl-'
c.�ncia da Assembléia, o"Je
sE' tem imposto pelo seu 1'I:a·

· b �ho efici.ente e energia.
Velho amigo de.>t; jOi:

::1al, Ó 'denutado N<!.;e.� re

ceherá hoje, também o Ol,<:·

se afetuoso abraço.
_<__.-,

festa de
Passos
Em relação à grande Ies-

rr srhã, a .benemétíts, Ir

mandade do Senhor Jesus

sPjf. pelos infelizes Sa-erdo-

Joaquim Domingues de -0-

Lveira, estimado Arcebispo
l'tctl"opolitàno.

D:tTO

o sr. Bornha.Eên, <�nte-ontem, quís VlaJa,' -pa
ra ltajaí. Mas c�:iu m' <isLE-irá de querer vialal' oe
automóvel, ll1i=io, C.l!!·Ctmve, atual,nente sUP':�·,:.�;0
em Santa Catarina. F c; f.! voltou, do meio dr, ca;
minho.

- Aprés rJOllS, le dfll.lge - teria dito S. ç,x,�,
__ MOD:iNHA

Val,'ndo-se da m:' [·!ca de uma canconeta rl!' �a

Olhos Neg1'os - universalizada ao ;om das ba
lalaieas, uma voz admirável,. aqui. na' Conselhe.ici.'
Mafru. entoava a paródia:'

.'
.

"Hoje chove,
Amanhã chove,
E depois ...
Também chove ...
Seeempre chooove!!!

Ouvmdo-a, lembrei-me do Eneclino:
nica comunista!

Téf'-

PARADOXO
- Fosso garantir-lhe' que a falta de leite é de

:r;do ao excesso de àgua! (JeanetG Cavallazzi).
, Na verdade, antigamente havia leite com àgua.

Depois bouve leite sem água. E gera não há leite
sem ag1..w e,' muito menos, leite com água. Pard �vi
far dúvidas: entenda-se que essa égua nãQ é água
fil) leite, mas água de chuva, mandada por São Pe
dro, que o Pantaleão jura e perjura que é pesse
di.::.ta! !!

VEíCULOS
_

O .dr. Bayer andava com vontade de adquirir
(;m elicoptero para o Palácio. Agora quer vender
o.:; carros oficiais de ch.apa bronzeada P.G., para
C':'mprar o elicopte1'o e mais uma lanchei a motm:' .....

RELATIVIDADE

No Rio, o engenheiro encarregado do abast.e
(.'jmento de- água, falou sôbre as chuvas: - Chw,a
preciosa! Chuva salvadom! Divina chuva!

Ele que venha dizer i�so aqui, ao dr. Joilo
CoUin, para ver uma coisa!

BOBAGEM
Quando, ontem, o sol s.e mostrou, apressado e

sem atitude, o Prof. Custódio obrigou-me a ;�alr do
café para ir ver 'o pluvius arcus. Besteira! Era o ar

co-da-velha!
.

PRIMO RICO
As enchentes não enchem mais o florianopoH

tano, que já anda cheio.' Foi por isso que aquele
'vizinho, que não 'tinha inundação à sua porta, gozou,
Q outro, que estava com uma enorme lagôa à fren
te da casa:

Aí, hem.! Primo ricp! Com piscina no por::..
tão!!!

ONÇA

E aquele outro, verdadeiro amigo da mica, va
leu-se dé" um intervalozinho sem chuva e 60rtlc?n-
tau, bocejante: .

-

- Credo! Que estiagenl! Há-18 minutos ql{e.�
não chove!!!
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