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Na se��nda sessão r _

�or '20, votos . f�ram consti�ida: ," f-?-'F��nc�co :dé"Stbz�' "�.) �cci;�tári() - �e-
iJreparatorIa, ontem, a eleitos

o.::. demaIs.mte-, preSldellte.
-

OS-\
' Neves (sem legenda). no.n' var,.gas,

Ferreira
Assembléia Legislative grantes. da. executiva lwaldo Rodrigues Ca- 20 Vice-Presidente (P.S.D.).

'. completou a eleição da do Legislativo, -qu e, J-bral (sem legenda). �. João �ibast Ramos -2� S.cc�e�ário - El-
sua Mesa. completa, f�cou.assim.\ 1° -Vice-Presidente (P.S.D.). "_' ". --Ijídio Barbosa (PSD).

�==����__�_����;���,Con��saç5es
lC?m5i. antisoD.iá-' sôbre O desermemente
I
rliJ d. $. Catarina

i NAÇÕES UNIDAS, Nova nica (ove logo o apoio do,

t·
Ano XL

I
Iorque 12 (U.P.) - Com Es�ad9s Unidos e Canadá.

.as
. recentes experiências de Vinhir.sky declarou que

.

.1 N. 11.871
.

I
bombas de hidrogênio. que 'lUl'ri'l' ver o olano por es-

determinaram uma "nova crito (' que o iria estudar
o(��

nota de urgência", os oci- cõ);dadosamente.

BlliLiUIEb
�

rUHLlt.l

Suplentes - Olívio
Nóbrega (P.S.D.) e

Gallotti Peixoto (P.
S. D�).

/Os eleitos na ssesão
de ontem foram em

possados, em seguida
I j cleiçâo.

�--;;�=:I
Rul:t.ns d. IAr{ucla Ramo. .

SEeENTE I'.Ocminlo, F.
, de Aquino •

=.:.:�--------:--- . _--_-�--�* .-
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Plano 'Nacional do· Carvão, «Persona
I

Don gra'a))
MANÁGUA, 12 (U.P.)

" .. ",::�

:_ Pio Delos Casares, se

cretário da Embaixada Es

panhola, foi declarado "per-

Considerei O debate sôbre

sana non grata"pelo gover
no da Nicarágua. O diplo-

a usina termo-elêtrica, em

mesa redonda, realizado em país imediatamente, por or
dem do governo, em 'virtu
de de sua suposta interven

ção nos últimos. aconteci-

C.iciúma, sob os auspícios
da'Associaçâo Comercial

.

e

I�dustrial daquela cidade,
,

bastante interessante e so

bretudo oportuno.
A construção da usina

termo-elétrica de cêrca de

300.000 Kw. em Santa Cata-

Estudos preliminares Carl Leal. Se mantiver o mesmo

'entusiasmo que o vi de-

mentos relacionados com o

atentado contra o presiden
te Anã�tasio S0111oza.

sideram bastante exequível.

rina, na bacra carbonífera
daquele Estado, virá com

plqinentar os trabalhos da

'Cmríi;são Executiva do Pla-

A r:rytsa redonda, realiza
da em Cricíúma, veio' não

monstrar na construção da
linha de transmissão para
abastecer Florianópolis, se-só aflorar o assunto, mas,

no do, Carvão Nacional,
dando um magnífico mer

cado aó ca-rvão secundário
resultante da produção do

_,
..� �

� ,,-

-PE:RCORRE�A'A
EUROPA

, t

'vulto que possam nos tra

zer dissabores futuros.

�r·�'���--���__

tuano Haya de La Torre re

velou que pretende seguir
�j,U'a Montevidéu, ainda ês

te mês, partindo depois pa

�'a a .Europa, O sr. Haya De

La Torre declarou que pre-

lende focalizas,mais adian-

te-" ás assuntos mundiais

antt; a Comissão de Direi

'os Humanos em Genebra.

:A Mulher do
Padeiro· ...

Os parlamentares brasi-

Fale'ceu luU'U'sto Lum·le'n leiros e os industriais vive-

rnm 'na mesa redonda de

:LIÃO, 12 (U. P.) - Au- tor 3 anos depois que'o in- Criciúma um novo proble
g-;"E'to Lumiere, o inventor -ventor norte-americano o ma de maior amplitude do

�;o:':t:l�r:ef��I���vOt�:, emo�� :!�:��od�����::��z�e°f::� ���00 ���!���!�:lhe:��� �::� Escolhido' O local para "

recolhimento des des·
reu, no dia 10, aqui, com a grafias sucessivas. Os ir- o espírito patriótico que II -

t
·

d d' p. t' II

idade de 92 anos. Lumiére mãos Lumiére dirigiram....
e sempre manifestam na ori- ,POJ05 que " serao repa ria OS', e..

.

IS. Ola
c seu irmão Luís, tornaram produziram uma comêdia, cntação de seus estudos, PIO 12 (V A)' - A Co- d' C

.,.

d ;:o, :_:" interessados das bases.! .:
'.'

. '.
'.

1
d0S

.Mo.rtos
o en, ll_teno �

1 ê.er <,s bases para o concur- ,'w" ..

possível o cinema em 1895 película francesa. muito auxiliarão o govêrno dR' t amento _

.

.

, / missão e epa rl p' té
.

d
Ó

d l' 1 t
.

t C'
'-

'a ) c"'nCUI'SO do' ante
quando, ao combinarem ". IS .oia, epois e rea izar so l;H' en e-proje 'O a omis- pai I ,v

-

�.

(�t.nda Grande Guerra.
rado em ,geral l!0I)10 aqu�le I . '

.

.

'," -

'.', será construída o M�nu- cola Naclonal de B�las �r::.

��:e;::e::�::��: d: �;�� ICldénte em Poota Grossa,'quando· se co- :::::"d�:;::l ��: a:::!:: :::�,à;. I=:�:�:::�l��::�'
��l�a:�:::.�� d::or��:; memorava o aniversarlo do Aéro Clube'ldcal catrícios inumado, no Ce- Eng,;,naria e da Engenh�-

O RISO DA CIDADE ...

Augu,sto era apontado_ nus PONTA' GROSSA, ,12'
tmt0:(�) de Pistóia. Contan- ria l\1;]�tar, sendo designa-

obras francesas de consul�
(V. A.) _ O Areo Cluhe .aparelho,teco-teco, do aero- 'MORTOS OS OCUPAN- rlo com' a'cooperação do De- dos, ;'espectivamente, o ar·

ta na
__

qualidade de co�in- festejou sábado mais um ,porto -local. Brevetado em TES' l--:arta�ento de Ui'banism:J, quiteto Herminio Ándrad"
ventar. . -

ani�ersário de sua funda- 19;>1, estava perfeitamenté Os dois tripul,ànte.s do ,através dos arquitetos EElu- ''? �i1\'a, professores Gerson
Luís e Augusto apreseQ- d .

ção. Inúmeras f�stivida es em condições de subir aos pequeno ap,arelh,o tIve.r�m I
a�'do. Readi e_. Herminio A.n. Pompeu Pinheiro e Carlos

taram sua câmara e ptoje- "

foram realizadas na cidade ates, como já o' fizera tan- morte hornvel. O pIloto d:rade e Silva, coadjuvaclo<; Del Negro, arquiteto Paulo

pelo transcurso de, tão gra- tas vezes, e para tal convi- Gastão Soares contava� ape-I nelo(coionel Aristóbulo Co-. Anwnes Rí15eiro, dr. Antô-
ta efeméride e o ambiente dou um colega e amigo, o nas 22 anos de idade e seu I,", _ '1',

' '. ,

d R 1 fo pOSSl :lÍo Alves Noronha e cor0
1 f" Kl v J h t f t'd' '.leV),Ja a oc 1a, 1 -

(,ominante era rancamen- jovem elOer ustus, para acompan an e no :ii i iCO

I
'

, J �., 'a com nel Aristóbulo Codevila da
.

te de entusiasmo e jubilo. �eu acompanhante. O avião vôo, o jovem 1;(leber
_

Jus- vel (le.�rml�ar a are

'.
-

Angela Paganini, última Entretanto toda ,a alegria I deslisou suavemente pela ius, 17 anos.
_

Ambos .eram l,Preendldé\l entre o prolonga· [{t::c-ha_

,descendente do cé,lebre vio-' iria ser toldada por um pista, subindo r-ápidamente. filhos de' Ponta, G:rossa� e ,mento da averíida An'tônio T.�ndo o prefeito aprova

,pnista, garantiu o seu pão . trágico acontecimento que Entret;�mto, ao desérever li\' pertenciam a �ain.íliá:� con- Carlos e avenida Alm'irante f�O no dia 30 de março pl'Ó-
para o futuro, casando-se' se verificou às 16,00 horas. prlmeira curva o aparelho ce,ituadíssimas na sacie.da- Silvio de Nor�nha para ii i{!mo passado, a sugestão
"UOI'a (;om um padeiro rico DESASTRE AVIATóRIO 'jnclinou-se lateralmente: de 'de parartaense'.,·O infeli;z; a-

el'e,-a-o d'0- 'r'efe'l'1'do
. J

-,.., T •• mO�,l- C:a Secretaria de Viação f'

de Valparaiso 45 an.os I O pilQ_l:o Gastão .

Soares modo ba:J.ante acentuado, ,�óntecimentó' ericheu de' ,

, , I' d'
-

" '"
1

-

1't1ento.
Obas, a C-omissão, brev,e-

.

Ih d 'lt" r�·sol eu a' leIa' 110ra levan cal'l1 o�. em. plque e espati... C'onsterfraçao a popu Acao' -

'
-

.

mals ve o o que a u lIDai"'" v�. cq 1 -. �
'. ,c �

'l\mci'o
< .dos Pl'lganini. tal' voo com' um pequeno bndo-se contra 'o' sólo. local.

v
'

'.

) UDENILDA - Agora,
Volnei, vais me ;pagar

� .pelo ve-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLíNICA DE OLHO.S

- OUVIDOS - NARIZ E
_. GARGANTA

.

- do - ,

.

"

,

D " t B ·1- O ESTADO
DR� GUftRE.IRO

'\ M' E D.: I' C O 5 I· r�2' BUS u rasl f r;.,
'

Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

,tilARI'O. "I)E 'L,"RM'O I DR. ALFREDO (DRA.WLADYSLAVA :
ESPECIALISTA EM DO- ADMINISTRAÇAO·

do Hospital de' Florianópolis

1', ....1. ..
ENCAS DE CREANÇAS

,A,clínica está montada com os mais modernos

CHEREM
I W MUSSI�·

.

' Redação e Oficinas, à rue

. .:: CANTIÇÃO I
• CLINICA GERAL I

Conselheiro Mafra, 'n. 160
Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

_ l\1ÉD_lCO _

I
e CONSULTAS: Das 10 às Te}. 3022 - Cx. Posta], 139 �LTRASON �rrata!llento das Sinusites sem operação)

CLÍNICA DE CRIANÇAS· CURSO NACIONAL DE DR. ,ANTôNIO DIB 12 horas.
Diretor': ,RUBENS A.

NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L TOS
.

DOENÇAS MENTAIS
RAMOS.

�nflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas
. Ex-diretor do Hospital

' .' MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
IONISAÇAO -MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

(�OI1AÇÃO _ FICADO Colônia Sant'Ana. _ MÉDICOS _ Cons. e Residência: .7. de. AQUINO,
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

]�I"Q IN'fESTINO' D CIR'URGIA CLíNICA
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E�, muitos

, 1",-, - I::; oenças nervosas e men- - Setembro n . .13. Representantes:
- -

,.. ,

Tratamento moderno da tais. , .GERAL-PARTOS Representações A. S. La-
casos são evitadas as operacões das Amisdalas

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltda.
-' ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das °Fari�gites

Consultório _ Rua Tirn- Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua. Senador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)'

lentes, 9. Consul tas das 15 às '19 SENHORAS, com modernos • A D V O G A DOS
- (lO andar, ,

RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e ".'
Tel.: 22-5924 - Ri -de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA -de

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.' f
'

, Jâneiro.

o

I L \MP '\DA

- (OCULOS)

horas
,

Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ RISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.
r r de FEN�A (Veiificaçâo e diagnostico de

I'el.: Cons. _._ ·3.415 - Res. 34 - Estreito. RO - SALPINCOGRAFIA ROS VIEIRA
R�a Felipe de Uliveira, n.

' lesoes dos Olhos) -

_ 2,276 _ Florianópolis. 'rEL. - 6245. _ METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. �'" INFRA VERMELHO

, ", ) '" Radioterapiap or ondas .

,_ �DVOGADO -

"
Tel.: 32-98n _ São Paulo I Grande Prática na Re�radà de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO \VEN-' curtas-Eletrocoagulação -'
Caixa Postal·150 .- Itajai ASSINATURAS ,.

Pulmão e Esófago .

PIRES' DHAUSEN I Raios Ultra noleta e Inf'rn
_- Santa Catarina - Na Capital 'I

Coneulumo: VIsconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Casa

_ MÉDICO _
CLtNICA M,ÉDICA DE I Vermelho. DR MÁRIO I AU Ano o-s 170,00' .,.' .

Belo HOrizonte
,

T-! , )S E CRIANÇ S Cons ltó "0 l' '1'1' J
•

' . '.... -

Semestre Cre 90,00 Rcsldenc,w - Felipe Schmid_t, 113. Telefone ?�65

Com prática no Hospital ADu L f( ,A" u i I : .•ua .ajano, -' �o:: .. " - 'I' C 1
-

- �

São Francisco de Assis e na Consultór!o _ Rua Joãc .11. J, Vl andar - Edifício do RINDO No Interior
on",1L tas - pela ma?ha no Hospital - A tarde

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 _ Tel. M. 769. Il\[�nte?i�. .
,

e A�o Cr$ 200,00
das 2 horas em diante no Consultório

Janeiro
Consultas: Das 4 às 6 ho-

' t!Qra",o: Das 9 as 12 ho-
T\R- CLÁUDIO Isemestre o-s 110,00, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO '-

CLíNICA GERAL DE raso
ras -:- 1)1'. MUSSI. ' ..._, t Anúncios mediante con- JLCERAS DO EST0MAGO E DUODENO ALERGIA.

ADULTOS E CRIANÇAS I:esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas _ Dra. BORGES tráto. I
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Av. Getúlio Jún ior, 45. Tel. 2.812. 1l\1U�SI. ADVOGADOS Os originais mesmo não
'

Dr M' IN' F
.

Vargas, 2 _ BICUAÇÚ. IResidência: Avenida 'I'rom- Fôro em geral, Recursos vPuI',d�I�,C.'ados, nã�
serão devol- 'I • IODe unes errelra

HorárIo ; Segundas e Quin- OLHOS _ OUVIDOS - powsky, 84. . .nerante o Supremo Tribuna! v'

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA ! IFederal e Tribunal Federal A direção não se respon- ,

horas. I
DR. NEWTON de Recursos. sabil iza pelos conceitos emi- RECE:l\,'I-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO

Residência: Rua .Felipe DR. JÚLIO DOIN
D'ÁVILA L.. F:SCRITóRIOS tidos nos artigos assinados. ,'\TENDE A R_lJA, VICT0_R MEIREL�ES N° is, 1ó

S 1 d 23 20 di" CIRURGIA GE�AL I Florianópolis - Edifício
ANDAH DAS � AS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.

C1J1Ü t, - an ar, VIEIRA
rarmacías" ,

CHAMADOS A QUALQUE�'R HO'RA DO DIA OU

I
.... Doenças de Senhoras. - São Jorge.. rua Trajano, 12 1

9-'

apt, 1 - Te!. 3.002.
- ,

Proctologia _ Eletricidade '_ 10 andar _ sala 1.
OA NOITE NO ÇACIQUE HOTEL, Á RUA FELip

DR.
-

WALM,OR zo- ESPEC'lALlSTA EM DOEN- Médica, I Rio de Janei.ro - Edifício de Plan" ão SCHMIDT.'

ÇAS nos OLHOS, OUVI- ' Consultórto ; Rua' Vitor Borba Gato, Avenida Antõ- 10 Sábado (tarde)

MER GARCIA DOS, N.U:IZ E GARGANTA I
Meireles n. 28 - Tetefone: ;nio Carlos 207 - sala 1008.

----,- _.-

b-'plomado. 'pela Faculdade Ex-As,;istcnte na Policlínica 3307. I DR CLARNO '0-
Farmácia Noturna - Rua

Navl·o M I
-

C' I H
N�;;'��sl::de�:;;::il da g:;:! d�elll�::,�:,".�:;i:� e';%':���" Das 15 horas I

" GALLETTI
. T';i'�:m;ngo _ Farmácia

-. 8 Dr «. ar oepcke»
Ex-interno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residência ; Rua Vidal - ADVúGADO - Noturna.- Rua Trajano I

.

,

.

Maternidade-Escola 1\V.ay e n� IIn;;llital São João

I
Ramos � Telefone 3.422. Rua Vitor Meirt:lles, 60. 16 (Sexta-feira Santa -

.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

(Serviçó do Prof. Octávio, Batista da Lagoa.
.

DR. VIB CREREM
. FONE: 2.468, Farmácia Esperança _ Rua I Vlag;ns e]ntr� FLORI:;�OFOLIS e RIO DE JANEIRO

Rodrigues Lima) Curso no Depat"tamenlo Na.
.

,

- Flo�ianópoHs -

� I
.sca as intermediárias em ltajaí Sant S- S

Ex-Interno do Serviço de cional de Saúde
.

ADVOGADO __ ;;.. -L_ _ .._�
Conselheiro Mafra 'iastíâo, Ilha Bela Ubatuba S" d

"

t
os, ao. e-

,

'

" , "n o nes es quatro ulti

Cirurgia do Hospital Consultas diàriamente das Causas cíveis, comerciais, 'nlorm,81'6,e�
17 Sábado (tarde) -! nos apenas .para movimento de passageiros. _-,

I. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. criminais e trabalhistas. 'Y Farmácia da Fé - Felipe A.s e�cal�s em S. Sebastião, Ilha Bela. Ubatuba não

M 'di JdaneHiro.
3a3. e 5as. feiras de 15 às Consultas populares - U lA'is ,Schmidt

pre]udwarao o hOSrário de chegada no ÍUO (Idà) e

_ e ICr. o ospital de às 18 horas.
. ,

U
ANTOS (Volta)

• Caiidà4e;- ',- Atende no Hospital de
Rua Nunes Machado, 17 . ; 18 Domingo - Farmácia -

DOENÇAS'DE SENHORAS Caridade, de 8 às 10 horas. .(esq. 'I'íradentes) - sobra- O leitor encontr'4r� n�B
da Fé:"":" Felipe qcl:�.midt, ITJNERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

_ �,_

PAnT�PERAÇ(),ES .nS?��S�!lÓl;!?�:U. _!tua' ,'fitor do _-sal� 3: ....
� 1 IJl(,9Iu�a"ln!..4rm1lçõt'í! '�Ut, 24 ,S.ábado (t�rtle) �

. SEGUNDO -TRI�ESTRE DE '1954

horas. Residência :" Travessa -Ó,
l,m�la:.v. ��te ..!' �: Fan:pa71a Mod@rna-:::- Rua ,�.i�

Pela manhã .atende . Urussanga 2. _ DR H E NR IQUE
'

-- - ,_ --,--
. - . ..'"'i� {. ,. VZ'OL T A

rliàriament,e no Hos- "Apt. 102. '

• .JORNAIS- ,Teidon,! .

25 Domin,go - Farmi: "Florianópolis
pital de.> Caridad�. ,PRISCO ,PARAISO

jO
Estado ..•..

'

....• S.02�
Cla Moderna - Rua João

Itajaí

. Residência:, DR..VIDAL _
MÉDICO A Gazeta 2.656 Pinto.

16/4 18/4

Rua: G�neral Bittencourt CLíNICA DE CRIANÇAS I Operações - Doenças� D�ário. da Tarde .. �
1.57!! : O serviço noturno será

29/4 1/5

n. 101.. CONSULTÓRIO _ }!"eli-
. de Senhoras - Clínica de �J�iO da Manhl .•. 2.46J efetuado pelas farmácias

11/5 ,13/5

, Telefone:' 2.692.
.

pe Schmidt 38 Adultos
erdade 2.0111 M d

23/5, 25/5

I
' .

.. (mpren88�Oficlal .. 2.68�
o erna, Sto. Antônio e

_

.

CONSU_LTAS Das 4 Curso de- Especialisaç�o HOSPITAIS
.

/'
Noturna, situadas às ruas

4/6 6/6

DR: ARMANDO VA- �s 6 horas., no Hospital dúf, Servidr.f(ls D.: C.aridade:
' João Pinto e Trajano.

16/6 18/6

LERIO DE ASSIS I Residência: Tenente Sil- Ju Estado (Provedor) . . . . . .. 2.314
i

A �resente tabela não
I

28/6 30/6

- .MÉDICO :-:. i veir<;l, 130
_

' (Serviço t;]f). Prof. MIl!'ia- (Po�tarta) . . . . . . .. 2.036 podera· lt d

Dos .ServJ(;.'!)s de Chmca In-. FONE _ 3165 ;10 d!? Andrade)
N�r.eu RamGot 3.831 J, •.• ser � er: a

semi
Horário de Saída'

'

"-: •. _ fantIl da _Assistência :\Tuni-:.
..

l
ll1htar . .. .. ....•. S 157]'

preVIa autorlzacao dêste �

d
.

; _

�ip!ll e Ho;;pital dé"Caridad;
.

. • -

�
C.:msultas - P&Ia manhã. São Sebaati1e (Casa'" .

Departam�nto.
�

. de R�lodrianópol�s às 24,00 horas

,

,..', INIC
I �,

II
.

1 d C J'd S
•

d)'

o 10 e JaneIro às 16 00 h

�.

"� A :i\'fÉDJCA DE DR ANTÔNIO MO
fln flsplta e aridade. ,e au e S.153 11' •

Para mais ,informações dirijam-se à
.' ,oras

CliTANÇAS E_Aflur:ros ,":.'
.

" -,- A tarde, das '15,30hs.
Maternidade Doutor .lilcola 'Ptlmãrra'j: EMPRESA NACIONAL DE :-lAVEGAÇAO HOEPCKE

- ;th.�rgia -, '---"_1 NIZ D:t;; ,ARAGAO �m diante no cons�lt6�iC),
Carlóà Corrêa ... 3.].21

-

Con!1!ultórro: Rua Nunes
.

CHAMADAS 00· ·4dv'8ntl·sta
"

Rua: Deodoro - Caixa P�st(lJ !l,' 92 - Te) .. fone:

l\1!1duHio. 7 _ Consultas das CnWRGIA TREUMATO-
5 Rua Nunes Machado 17, GENTES

.

"

]5 às 18 horas.
.

LOGIA I�<;qll.na de Tiradentes. Te:. Corpo de Bom""iros s.SI!'
Ma{rículas Aberta. ,

-=:-:-----------

Re>;idência: RuA Ma�echHI Ortopedia 276.6. .
Serviço Luz (Reela·

.

.C:_rsos: Primário e Aõ-I�.

Guilherme. '5 - Fone' 3783 Consultório: João Pinto, Resi(lência _ La Porta
mações) %.40-1' mIssao.

.

- ,,------------------...:...:..
.

18.
.

. Hotel.
Polícia (Sala C"mls- Rua Visconde de Ouro' V' g

,

Das l&-às 17 diàriamente.
8ário) 1.03� 'Preto, 75.

"

Ia em _ com segur�nt-:a'
'DR· I. LCB'ATO

-

Menos aos Sábados
Polf�ia (Gab. !Jt:le-

-

q Y'

FILHO
. Res.: �ocaiuva 135.

arado) ..... t..... Z.55.' e rapl'd
.

Fone: _ 2.714.
COMPANHIAS DE

• ez'

DlJenças do apare'ho re5pi-
TDAN

SO NOS

ratório
A�RE�PORTIt

\ CONFOR�AVEIS lttICRO-ONIBUS DO

P.ADI�g�!����Oi:DIOS_ l��'r� .

.i�. g;.i
.

: : ::
1.700 .... j �lPl�O «8I1L-BlASUEIRO»

COPIA DÓS PULMõES
Panair ......•..•. :::: FI?rlanópolJs � ltaJaf -: JoinvilJe - Curl'tjba

-

Cirurgia d'O' Torax
Formado peja Fac'uldade A A •

Varie ......•.•.••. 2.325 A"ge'"n'C\ I-a •

Na( :onal de Medicina, Tisio- ,gene,la
Lóide A'reo ..•...•. 2.402 •

:ogista e Tisiocirurglão 'tio

--'_
Real .......•...... Z.SIJf!

Hos J'•.ita I Nerêu Ramos
I

de'
��;:��ava•.. , - •.. 2.50Cl

Curso oe especializaçãe pela
BAR E SORVETERIA

S. N. ';'. Ex-interfIQ e Ex-as-
AMERICANA

LJJ� '.... 202]

si3tente Je Cirurgia do Prof. Vende-se o Bar·,e _Sorve- =a�.�·
,.. 2.276

Ugo Pinheiro' Guimarães P bl· ·d d' t' A
. "t' R I'

to N .• ,......
3.14i

(Rio). . I U lei a e
ert� �encana SI o a

.

ua L. F',.ilta I.S21

.

'

I Saldanha Marinho n. 13, I C�dQnt' ....• _ •.. , 3.4049

Cons: Felipe Schmidt. 38,
I

I' Z...,·

F 380' ,'EdifíciO Machado. Tratar r'.·ntra: ., ..... - . . . Q 1
I'

.

,A DIRETORIA DE OBRA� PU'B
'

.

'

- one.
' 1. 1 1

L�"'r.. la -.-71
-

'" LICAS

Ate d h, CaJ· ...a Postal. 4.�
- :'0 oca com o sr, Umberto ,rtf

. '.-
• • • • ••

mudou-se provisoriamente',
; aVIsa que

n e em Ol'a marcada. .&.J I I
' � -)d

.

' para a rua VI'd I R

I
"" .. 'I> 'II ,76. : ',a amos, n.

Res: Rua São Jo,rge 30 _ l-'lorianópolis il,l[achado, o qual explicará "'IooI'HfFITO'-:' �.....
.

I
"'on 2395

' S t C
. I I

I Diretoria de Obras P 'bl'
,

,'e .

ana atarma I( Motivo da venda. m ..qu.' .....•.• � •.
�)(',"----�.�.-. ,Abtilqe1954.' u. lCasemFlQrianópolis,lode

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

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

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

f. Lavando. com· Sabão .

'I -:\lirgem' E:s;peGiaJidade'
I da -ela .• IITZIL IIDllnBIAL�J811,llIe,

. .(marca' registrada)

",""""",,,,���__..,..-__ _:_____':'J

' e(:oD(JIIl_-S,� ; ,e�.po e· dinheiro
.

-'1 -'t·_·�,
.. -_;;:_ .-----.

_.

--'---�-,
----- ....- ..

--...;-:.---,

- ·,1.nd'I·ea:·dO;:_f)::..,;:�
-

-
.

�

·Profissional.

/

Rio ele Janeim
·24/4
6/5
18/5
30/5
11/6
23/6
5/7

Santos

25/4
_
7/5

,,19/5
31/5
,12/6
24/6
6/7

R.ua D�odor.o esquina ..da
Rua

. Tene�te. Silveira ;.

Diretoria de 'Obras Públicas
A V I S O

\ Oásas·
Alugam-se ótimas resi

dênci::Js, uma à Rua José
Jacques nO 4 e outra nos

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.
'

,Infonl1:;lções à Rua Con
c:elheil'O Mafra nO 24.

,�\
,I
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NO LAR E NA SOCIEDADE

Mocidade e -Sonho

BSTADOl

"
, , ,Era uma noite, dormia

E nos meus sonhos revia
As ilusões que sonhei! ... l>

(Alvares de Azevedo)

Alvorecer de minha mocidade!'
Ó sonhos! Esperança combalida!
Como é grande essa mórbida saudade
Que, sinto da passada minha vida!

Que tédio sofro nesta soledade! ...
Como sangra minh' alma compungida!
Um minuto na angustia é eternidade
Meus olhos vertem lágrimas doridas!

Ó amores floridos em meu peito!
Ó virgem que com êxtase eu amei!
Ó devaneios meus, hoje desfeitos! .

Que resta agóra ao tristê meu viver?! ...
D� quanto possuí, tudo almejei?! ...
Lembranças que comigo irão morrer! ...

x

x x

ANIVERSARIOS

. Fr�ZEM ANO��ÚJE:
I - Snra. -Afons�na Reis

Malburg, esp<?sa do sr. Eng.
F'elix Malburg.
- ·Sn1'a. Jo:,'!fina Borgo

novo;

- Snra. Ire'1e Livraman.

- Sr. dr. Marcilio Motta,
atualmente no Rio de Ja-

neiro; .

to;

;:�;����t!�,;.� Ana-Maria Flô-
_ Sra. Arr-élia Farckem-

..
' berg;,', � Dr Miguel Boabaid, re-

...:..... Sra. Vil3d Cabral Va-2:Jente em Tubarão;
rejão;

Cardoso.

.

- Snra, Cléa
- Sra. (Jaula Elias da

Filomeno, esposa do sr. 01'
Fonseca.

lando Filomeno, cirurgião-
dentista;
- Sr. Alois�

alto funcionário

J\1::tchado & Cia.;

Machado,
da firma Pre·celfo do Ola.

- Sr.-Herácli.QJ��n.Qon-
_ _

DIVISÃO RACIONAL
DIA

- Sr. Narbal Silva;
- Sr. José' d'Aquino;
- Sma. Ada Bessa Vei-

Oito horas dé sono, oito

horas de trabalho, oito ho

t'as de recreação constitu-

g3, csposa do sr. úlimpio em a divisão racional do dia"
Veioa'

I
compatível com a saúde.

b'

- Sra. Mamede L. Mar- As oito horas.. de sono per-

gal'ida, viúva 'do saudoso mitem ao .organismo recu-

,
.

conterdnco poéta Trajano peral' as energlas gastas com

Margarida; lo trabalho c resistir melhor

- Sma. Franscisca Soa-
.

às infecções.
res de Oliveira,' esposa do ! Durma oito horas .por

sr. Alvaro Soares d�_Olivei-1 dia, para recuperar as e

r;�,_ d(� alto comercIO desta

['
nergias gastas no traba-

pr ':Iça, . lho. - SNES.

BODAS I:?E,OURO
DIAMANTINA DEMARIA. BOITEUX

e
.

LUCAS ALEXANDRE BOITEUX

festejando a 30 do corrente suas' Bodas de Ouro; têm
o' grande prazer de convidar seus parentes e pessôas de'
sua amizade para' a cerimonia religiosa que fazem ce

lebrar n:l Igreja de S. Francisco Xavier do Engenho
Velho pa:rticuparem da reunião que. ofereéem . às 20'
horas em sua residencia à rua Martms Pena, 49..

CÁSSIO MEDEIROS E SENHORA _PAR�', x

.TICiPAM O CONTRATO DE CASAMEN� _'o x

TO DE SUA FILHA CARMEM COM O x

SENHOR MÁRIO ROEBER BOLEMAN. x

x

x

x

x

��'

, � P·arjicipação
.

PARTICIPAÇÃO
, A. Jonas Gerber e snra.

MOACYR COELHO E Sra ..

'T .

h L h 'k h1 Gel'-.

. er.!,!zm a e m u

Tcim o grato prazer de b�r\ participam aos parentes
comunicar aos parentes e

t e pessôas de suas relações o

amigos o mascimento de 1 nascimento de sua primo
seu primogênito JANO Ó"-'I gênita ANGELA, ocorrid()
corrido dia 5 do corrente na

I
no dia 22 de Março último,

rnaternidade Dr. Carlos

I
na Maternidade "São Se-

Corrêa. bastião".

1 xícara de açucar
-O1/2 xícara de' melado

grosso
3 colheres das de

de manteiga
1/2 colher das de

de sal

1/2 xícara dagua.
Pedacinhos de frutas

cristalizadas' de amendoin sileira Augusta, inolvidável sua vida na Europa, em

ou de confeitos. Ijor.nalista, escritora o edu- contacto com muitos' dos QU31'tá-fEi1'3 - 14
.

1 ' . O GÉNIO D.'\. LAMP.!\.DA � (Cinecolor) - Jon,cadora brasileira, falecida I mais a tos 'eSpl1'1tOS daquê- H II 'P t
..

"VI di

I I
a - a lUC13 1 c 111:1MANEIRA DE FAZER: em 2.4 de abril de 1885 na

les dias, nunca esqueceu' o
I

Quinta-feira - 15

Franca. ceu, sua obra está cheia de BARBA-NEGRA, O PIRATA - (Técnicolor)
1, Misture todos 'os in-'·· . . A • "

Robert Newton - Linda Darnell

,!'j'cdienles numa. panela Nísia Floresta teve uma
remUllSCenClas da meninice,' Sexta-feira - 16

. pequena. Mexa até que tu- vinda "atorcentada e glorio- ,e das coisas e paissagem da I
A A, S��HORA DE FÁTIMA

•
Maria Dulce

" I terra t I

I
Ines Orsini

lo se dissolva. Cozinhe sa como acentua um dos .

na a.
Sábado _ 17 .'

lentamente até que forme seus biógrafos. Nasceu no I
Da Europa, ainda conti-.. PÁGINAS DA VIDA - Richard Wi.lmark - Ma

im xarope (quando jogado Rio Grande do Norte, em
nuou colaborando no "Jor- : r'ilyn Mo�roe

.' r:1 agua fria deve formar I
I I Domingo - 18 '

12 de Outubro de 1810, no
i

na .do Comércio", que, pe- O MUNDO EM SEUS BRAÇOSlEU bola, dura.) I
..

dugarejo Paparí, hoje deno-
; no icaments, lhe publicava' - Gregory Peck - Ann BlvthZ. Tire do fogo � pingue .

.

',. I." . i UM GRANDE FILME POR DIA!
<1111 uma colher de sopa,.

mmado Nísia Floresta. Foi os artigos. FOI uma das'pio- : !) DIAS _ 9 ESTRÉIAS!
m rodelas, numa superfí-

éducadora no seu Estado neira do feminismo, tendo, I
'ié unta�a; (táboa, assadei-

. n�taI, em Per�ambuco, no : em 1832, tra�uzi�o' o liv�o I'X'3 ou marmore) RIO de JaneIro e no Rio' ,de Godwin "Os direitos da' X

3. Quando estiver qua-
Grande do Sul. Nesta capi- ;muIher e as injustiças do X·

.e frio, enfeite-o com os tal, dirigiu o "Colégio Au- homens", editado �esta ca- x

;(Jn�eitos, os. �m.endoin� (u Igusto> ;d� arrojado progra-
I
pital. X

:IS frutas cr.istalizadas, {1� ma dldatlCo para a época. I Dentro �s que melhor lhe X
,.orma a-parecerem peque- Jornalista' e panfletária, estudaram a obra destacam� X
ninas máscaras.· c 1 b '. I

_
''''.

o a- orou na Imprensa do se Joao Ribeiro Constâncío X
.

- I
'

NOTA: Em vez de' pin- RIO e de Porto Alegre, no- 'Alves, Gilberto Freyre, X

,:a1' numa, supel'fíci�" \. pede ta4alnente n9. �'Brasil Ilus- ; Henrique Castriciano, Ro- .

x X
razor a mesma receita, em tr�do", no "O Liberal", no berto Seydl, Adauto da cs. "X MADUREIRA A ..C. (Do Rio de Janeiro) x-ones de papel (como

PirU_)"D"
" d .

'

. "

13110 o RIO de Janeiro" mara e Orlando Ribeiro �lto) enfeitar formando ca- "J'
, '.-

e no ornal do Cornár ." Dantas'as e colocar um chapeuzí-: - . I CIO ,
. .

.

-, ,defend nds '6 ,. Inho cm .clma. Espete, n_e� , ..... �� :,;��as emanci-.; Os ?�stos mortais. de Ní- -?'
_o'"'\oQ-: __ '':'I.t31:.j _",-�G. -- .', '-:'::===--=====-=__,;z.=---_.....a

mJc, seg�rar. (exatamente (�ltO� da 1�:lU�her, à aboli- ,no cemitéri� de Rouen na

.orno os pirulitos) -

'cao, a República, A Federa- França, lerao repatriados..

(APLA) I�ão e à lib�rdade de cultos. 'N�sse sentido, o Gongresso
I"� I

. Publicou Nísia Floresta já aprovou uma lei, que to-

: t��inerosos livros, versando I
mou o número 189-2.

,

,/ . s':'bre os mais val'iados te-
- "-"_'_""/

.,. .,.
CASA MISCELANIA distri.

�.,;:'.;�� ::.
.. .,.."..".,

..,,,,,"',--! . ::1S edUC3-1ÓnalS e· fIlosoÍl-
.

Experimente boje
[NGRENDIENTES:

\

A irritação intolerável e os crdores
produzidos pelos distúrbios do bexigo,
devem ser combatidos, logo de inicio.
Sendo o bexigo o porto de soida dos
substâncias tóxicos e impurezas que os

rins separam do sangue, sofre·se dores
cruciantes quando esse delicado orgão
estâ inflamado, devido 60 contacto COIJ1
tais substâncias. O exagerado desejo
de aliviar. o bexigo, os ardores e os

irrit'oçãl!s dos vias uriná,ias devem ser

'combatidos,_:'tomando, ainda hoje, os

Pilulas de Witt"para os Rins e o Bexigo.
Suo ação calmante e antisética, faz·se
sentir logo no 'I:)exigo, nos rins e em
todos os vias urinários.
As Pilulas De' Witt são fabri·
cadas espe�iolmente pato as

dgfin'ças d<:><Rins e do Bexi9'"

'.�: . Pilulas
:D:E...WITT
pará 05 ilin� e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 'piluldS
O !llande rma,s e<on'õmi<o

3
�- ._._- ------.....__

VIDA E A OBRA
de Nisia Ftoresra

EXPOSIÇÃO DOCUMEN- [grandes celebridades da'
TÁRIA NO RIO DE JA- !época, entre as quais Au
NEIRO - DADOS ElO- gusto Comte e La�artine.
GRÁFICOS DA ESCRI- Na Háli�, ao lado de Ca
TORA E EDUCADORA vour, trabalhou pela eman-

ÇAt'DIOTONICO - OIUfHTJCO

POTIGUAR eipação italiana ..Os seus Íi-
Rio (Agencia Nacional) vros destacam-se pelo pro

Centro Norte-Ri�- fundo cunho' moral 'e edu- lemporada triunfal
grandense .da Capital Fedê- cacional. Embora anti-ele

sopa' ral inaugu·�·�u, em sua séde, 'ricalista, teve uma das suas.

ICOiTJ. a presança do níinistro obras - "Conselhos à mi
chá da Educaçã�'e Cultura, uma nha filha" - adotada na es

exposição sôbrs a vida e a colas religiosas da Italia.
obra deNésia Floresta Bra- Apezar da intensidade de

Mitchum - Linda Darnell

Comemorativa do 110. "aniversárro do CINE RITZ
'. Participando do grande' acontecimento, qs CINES

RITZ - GLORIA e IMPERIAL apresentarão de 10
a 18 de Abril, estas sensações:

Terca-feira -' 13
ULTIMA CHANCE - (Técnicolor) Robert

(Técnicolor)

X x x X X x X

X

S E N S A C I O 'N A L ! ! x

X

DIA 15' DE xABRIL
X

(À N O I T E) x

X

NO ESTÁDIO DA F. C. D. X

conviveu

x

AVAÍ F
...C .. (Tri-Gf!m1!�ão da Capital)

. - ...

.,

�
'. -......,;_. , .

�

-

X X

'x".

Sementes de D'o rlaliças e Flores
CHEGARAM

DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO
RIANóPOLIS SEMEN'I'ES SELECIONADAS E DE

PODER GERMINATIVO GARANTIDO

com

b.;;dõra dos Rádios R.C.A.
G. ,A.: CARVALHO � DISrRIBUIDC1R EXCLUSIVO
- MERCADO, PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR - 58

Rua Con!!f'!heiro Mafra. PLANTANDO DA' ... ·TRATANDO MELHOR DARA' ...
.
Vito�, Valvulas e Discos.

INDUSTRIAL. �ATAHINENSE
• A representação da sua firma, na Expós ição' Industrial do IV Centenário de São Pau

lo,' ti inaugtll�hr-se CHI julho próximo, é uma necessidade para propaganda da
.

Indústria
.

.

Catarin ense:
'

Eis· aqui, o 110SS0 Stand:

"

._._= _'
=-"

I ' ...,...

I '1

- -'� - - - - :_ - - - - - - - - - -

r;
- - _. - - _" - - t - - - �

[�
Ú:1
O:J1

:_?_�J.
Faça a sua inscrição! Para maiores det'alhes' dirija-se à "Comissão Catarinense

RepresenJação á Exposição de São Paulo'-, Secretaria da Agr�cultura -' Florianópolis.
de

AVENTURAS 00

l'

ZE�MUTRE�A •.•.
; � .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça�feira, 13 de Abril de 1954 O .STADO
._-----,..-��..... �--

'Goleado espetacularmente o Madureira:
••• .�. NÃO FOI FELIZ EM SUA ESTRÉIA EM GRAMADOS DE SANTA CATARINA· A E QUI P E DO MADUREIRA ATLÉTICO '.. Y
..�. t ' '.+. f.+
.!. ::: CLUBE, DO RIO. JOGANDO ,ANTF;-ONTEM FREN1'E AO FORTE E �CATEGORJZ�\DO TIME DO AMÉRICA FUTEBOL CLU- .•%. +:.�
�i. .�. BE, TRÍ-CAMPEÃO 'JOINVILENSE, O' CONJUNTO CARIOCA FOI, DERROTADO FRAGOROSAMENTE E DE MANEIRA IN-. ·i· +t
+..+ .:. CONCEBÍVEL, PELA CONTAGEM DE CINCO TEN1'OS A ZÉRO. PARABENS, POIS, BRAVA RAPAZIADA AMERICANA +.. +:•.
.... t, ' .,

" 'S
' -.+..+

•t. +l+ QUE rfÃO BEM HONROU E DIGNIFICOU, o ASSOCIATION" CATARINEN E, CONQUISTANDO A MAJOR FAÇANHA DE : ' :
_i ••• +.+

.:+" ...... TODOS OS TEMPOS! .. ..

: .+. +t .:.
�. : . •• +••
�_i),_.o�.o...o..IIH).-Ito()o-�_Ik>o"�'.------ ••••••••••••••••••••••••,. -------.��_�<_�l'

,E s'p'o r t i vo'
.. o �8�..�Q�c•••�Q..�..nago..�a..aan��o•••••,�g...a..�....? ..�·....x••••••••• L•••••••8.....(__ I•••••TI••������""���������������8K�����

Campeão . do initium de. 54 o Paula· Ramos
Com 'a presença de grande público, foiIniciada, an- Derrotado na peleja final pela contagem l� 'tempo _ O x O

.-

K)__�._.()_()OIIIP()_();
te-ontem', a temporada 'oficial do corrente! com a reali-

mínima O Avaí _ Resum'o dos -J'ogos
Final � O x Q. I

zação do indispensável "INITIUM", ao qual concorre-
, " .'

:v Decisão-e-Orlando, pelo Figueirense e Oscar pele'
ram os sete clubes da divisão principal da cidade, in- da magnífica tarde esportiva de an- Doc-aiuvã, levando a melhor o médio 'alvi-negro que ,)-

clusive o Imbituba, de Henrique Lage.
,

�
" te-óntem_ Muitos desfalques _ certou todas as tres bolas, enquanto que o atacante au-

Os seis prélios, apesar dos enormes desfalques que, '.'
• ,O; , .

"i-celeste acertou duas e uma foi ,bem defendida POl�
sofreram todas as equipes degladiantes, agradaram "pe- disciplina 100 % - Manara laldir.
lo entusiasmo e equilíbdó de forças. A disçipliria: nunca voltou a empolgar - A.- .

'

Vencedor: Figueirense.

est�v� tão�bôa: Os jogadores portaram-se como. cav�-
-

.renda ;�k, _

FIGUEIRENSE _ Valdir, Hélcio e Laudares; Ceça,
lheiros, o que concorreu em cem por-cento para o brl- ",' )rlárido e Ney; ZÓ, Betinho, Justino, Dany e Edson.'
lhantismo da tarde futebolística. As arbíti-agens foram'

,

" '�OCAIUVA :._ Aldo, Ubaldo e, Walter; Romeu,
todas convincentes, facilitadas enormemente ;'pe_.lil -exce-

,

linho '

e Zequínha.. Joãosinho, Dito, /Gio:Vfni, "Geopar e .valdorniro e Tião: Carrico, Oscar, China, Adílio e Jair.
lente conduta disciplinar dos players. :rvianar�;: o jovem Quesco.' '.,. , --"�O ,',

r
""c'o ,;-:

-

"coringa" do Avaí, ante-ontem atuou rio centro _s1a linha ." ,",

média, tornando-se novamente a figura pcn!ificante d\] __ 3° JOGO � .�'. •

torneio. Classe e fibra vimos de sobra 110 crack '!;li:> trl-
... Adversários _ Figueirense x Bócaiuva ,-

'

campeão da cidade. Juiz _ Manoel da Paixão Tou!in�ot, '", •

Todas as partidas, exceção da decisiva, "terminaram ",

empatadas, sendo, decididas pelo sistema .de pcr!31islades .----------
máximas, 'cabendo três "a cada equipe: ...Os melh.ores ,co- '

" '-, -' "

'... ,', .'.' _ .

braderes 'de, panlts.fora� b:_ni, do AV}.: í;i,J.ac,ó_, 'do' P,a.ula. 'H'm pre.l>ll- 0--
- ,:1-:.::: ;;�u-··" 'm''''

-;'

Ramos e Orlando, do Figueirense, i 7,
<

..�. .," ''': -, ". ,," ',.' \, 'c '

'. O título coube ao Paula Ramos que jogôÚ�ômo de- "I.'.'
• ,

_. ,,'" '" "

via, "portando-se no gramado como um; verdadeiro leão. �

d
'

_ 0: seg,un�o posto pei�t�eu�:Avaí_�lle _tm:ubém fe::_ho- ,iW�2t\ a na"HI!,�aLlw damos um resumo dos Jogos: ... =-r

••

"O
.

-Estado

fO JOGO'
......

Adversários .!_ Atlético x Guarani
Juiz _ Manoel da Paixão Tóurinho
1° tempo _ () xO.
Final _._ O x O.
Decisão _ Lauro, pelo Atlético e Joel, pelo Guara-

'

ní. O priJ11eiro atii'ou nove bolas, acerÚmdo seis, uma

no -travessão, uma fÓrél�e outra defendida por LeIo. O
segundo atirou igual número, acertando cinco nas re

des, duas pela l!nha de fundo, uma defendida por Son
cini e outra na tra've. o

,

Vencedor'- Atlético. c'

,ATLE'TICO·-.:...._c Soncini, Abelal:rlo e Jl'ca: Nerêu,
Frederi.co e Faisca; Osni, Fernandú� E'rico, Jairo e Lauro.

. GUAR�NI _ LeIo, Japão e Joel; Maztco, Ntlo e

Vl)son;",S�dl, Nelson, Nogueira, Dico e Damianí.

2? JOGO

Adversário'- Paufa Ra'Ínos x Imbituba.
Juiz _ Joãó Sebastião da Silva.
1° tempo '_ 1xO, pró Paula Ramos, gol de E'dio.
Final _ 1 x--1, gol do Imbituba conquistado' por

Filin}lo, de.pena máxima. -
-

'

Decisão _ Barata, pelo Paula R'amos e Filinho, pe
,lo. Imbitl!ba. Ambos atiraram três bolas. Barata acertou
duas, sendo que a ouha foi defendida por Miltinho. Fi
linho acertou uma, sendo as outras defendida;; por Paté.

Vencedor _ Paula Ramos. i
PAULA RAMOS - Paté,Enio e Nerí;�Walmor Cá!

e Aço; Jacó, Barata, Édio, Alípio'e Dilson. '.

',/

I'IMBI'l'UBA. _' Miltinho, Marco e Bina' Milton Fi- '.
,', . " '.

' o , "

FEDERAÇAO .ATL'ÉTICA·· CATARINENSF�'
Nota Oficial n. 12-54

-Resoluções do, Conselho Técnico: �. Não se'rá praticand·o ó espor:te � especial-
a) _ INF:ORMAR de qu�, o Ca!npeonato de ,Vole.i-· mente (> futebol apenas entre os nossos cln-boI, Adultos e Juvellls, sera efetuado em dOIS .

.

(2) Turnos. bes, que aperfeiçoaremos ou' pelo menos, ino-
b) _ ���CAR para �a ..

feira próxima, dia 13-4-54, varemos 'para melhor o nosso. O intercâmbio
'o 1l11ClO do 2,0 e ultImo Turno do Campeonato I b d

. " ,

Citadino de Voleihol, Adultos e Juvenis, obede- com cu es as outras capItaiS e mais do que
cida a mesma Tabela do �.o Turno. '.

necessário: é imperativo. Valores novos, que
c) _ INFORMAR ,de que, dIa 15-4-54 (Qlllllta-�e:- temos tantos resumindo-se nas partidas con-ra) nt.lo havera Rodada do Campeonato CIta- ,,'..'

.

dino 'de Voleibol. tra adversarlOs conheCIdos, acabam por esta ..

Florianópolis, 9 de Abril de 1954 - cionar qualidades que se aprimoriam nw'
. (ass.) _ Nívio Andrade _ Secretário , , ""'"

'
;:)

Pelo Cons. Técnico: (Asso) _ E'rico Straetz Jor'. exerCIClOs com esquadroes maiS 'categorIzados.
VISTO: (Asso) Osmar Cunha _ Presidente, Daí, sem dúvida, a benerência da ação

•

5xO

Advérsário� - Avà,í x Atlêüco
Juiz _' João Sebastiãu. da Silva

lOftempo -:- O x O
Final ":"":0: x O

,

D�cisão:_ Osni, pelo-lovaí e Lauro pelo Atlético.

v . (Continúa na 5:\ pág;
' ....

_,�(�,.._,"_n��._:a.(��>4M
'.

',.

,

;
iPREPAltA-SE O IRIS

.....� .L................t... �� �� ,lirilieptes do simpático clube
rubro-negro da Avenida Tvompowsíci- ne>' -serrndo 'de
manter em suas fileiras alguns elementos que no an.o

passado tão brilhantemente conquistaram um. honroso
vice-super-campeão,

,

Assim é que Lili, Tércio, Magalhães, Katicips, Car

,,,os, Espindola e outros já estão comprometidos com ,a
-atual diretoria.

' ,

� Além desses o Iris contaí-á com o concurso d� Gon- ,

zaga, Itamar, ValmoI", Armando e Arivaldo que vem se.

destacando n9 futebol varzeano.
Como se vê -o Iris espera armar uma poderosa equi

pe para o Campeonato que se avisinha.
M. Borges Irmandade de ,N.

S� do Parto
-tdo Avaí, atraindo para os nossos gramados a

I visita de co�ju�tos de renome" fora.daqUi: Os
I resultados tecmcos e mesmo os, fmanceIros
nem sempre correspondem à primeira vista.
,\ias; por paradoxal que seja, o próprio prCA
.

uizo pecuniário não deve ser /lamentado. A

Ibservação de valores nacionais, de estilo no

'0, de táticá diferente, é motivo de inspiração
'jàl'a os nossos atlétas, que assim têm oportu�
',idade de aumentar e aprimorar suas quali�
Lldes.· _

Aplausos, pois, merece adireção do Avaí
'?ela vinda dd Madureira, da Capital Federal.
3erá, depois de amanhã, um belo encontro es

portivo, com vantagens inegáveis para o nosso

peból e para a nossa assistência, sempre ávida
pelos bons espetáculos csportivos.

Para' coroar o grandioso programa da

l)ugn3/interestadual de quinta-feira à noite
devemos assinalar a homenagem que nela'se
"á prestada �o grande desportista barriga �

rerde; dr, Aderbal Ramos da Silva,
Amigo do esporte '·e dos esportistas, sem�

)re ,devotado' a rim e a otttros, sem gestos es

uda(�, )s, o eminente conterrâneo recebe nesse

preito homenagem merecida e Justa: um gl'al1�
de préljo, um grande pairono.

'

(onvi'e
De Ordem do Irmilo pro-

vedor em exercício, convi

do aos �rmãos desta Irman

dade, rara compaH:cerem
no prOXll110 doming9 dia

(11) do corrente na Igreja
de' No·ssa Senhora do Par

to, pm:a assistirem a missa

de Hamos a realiz,1r-se às 8

horas.

Consistório da lrmanda.·
de de Nessa·, Ser1ho1'a do

Pm-to; ehl Florianópolis, ' fi

de abril de 1954.
Walclema1' Demm"'i,a _ 1°

, Secretário.

Vende-se uma

de Sala de Jantar.
Vêr e tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.

mobília

CASA
Vende··se uma C'l',\, sli.a

à Rua Ruy Barbos '. nesta

( G r�ital.
Informações 'com o T�, I

;' U�5.

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
s=--- ._-- Flo�'ianópol�s, Terç�-!eira, 13 de Abril de 1954

I

AUTOMOVEL
- Vende-se um PREFECT em' prefeito 'estdqo de

conservação. "

'Tratar com Artur Souza Silva, na FACULDADE
DE' DIREITO.

'

Campeão do initium de
54 o Paula' Ramos

O primeiro acertou, todas as tres e o segundo perdeu
uma bola que atirou fóra.

'

I\ Vencedor - AVAI
AVAI -:- Matagato, Danda e Osni; Acioli, Manara!

'C Russi; Corinho, WallacexBolãojLua e Herrera
I,

,

ATLf;TICO - Soncini, Abelardo e Juca; Morací,
I

Frederico � Faisca; E'rico, Fernando, Rid, Jairo e Lauro.

50 JOGO
."Adversários - Paula Ramos x Figueirense
Juiz - Manoel ela Paixão Tourinho
10 tempo - O x O

'

Final - O x O �. .�
Decisão - Jacó, pelo Paula Rumos' e Orlando pelo

. Figueirense, vencendo à primciro que acertou as seis
holas.. enquanto que Q segundo perdeu, apenas uma que
foi defendida por Paté.

'

PAULA RAMOS - Paté, Enio e Nerí; Walmor, Cá'
e Aço; .Jacó, Barata, E'dio, 1\lípio e Dilson.

.

'FIGUEIRENSE � Valdir, Hélcio e Laudares: Ceça,
Orlando e Ney; ZÓ; Betinho, Justino, Vevéco e �dson:\

.JOGO FINAL
,
Adversários -' Paula Ramos e Avai.

.. Juiz - João Sebastião da Silva.
, I!>· ·tempo - O x ,O --

, Fínal- __:_: 1"x O, pró Paula Ramos, gol marcado poi- ,

Alípio.
' '"

'p
•

, ,: C:iínpe1iQ _..::... Paula Rainos
-

".', �

, V'i.ee�_c,aippeão - Avaí.
. .-

� PAÚLA]{AMOS,=- P�lté, Enio e Nerí; Walmor, Cá
e A<é(j)'; Ja�Ó', 'Barata', E'dio, Alípio é Dilson.

'

::tAVAI �-Matãgaü(_ Da;;da e Osni; Aeíolí, Manara
e Russi; -Corinho, 'Waliw�e, .Bolãd, Lua e Herrera

'::
.,.,.

,

. �. '.

\

',', ",�
... �

-

.À RENDA
,

- ,

"
'I'j;u;aram as bilhetérlas a importância de . , .. ,

c-s ·7.710,Q?,

r

.,20 TURNO'
22-de agosto � Guaraní :xi Bocaiuva
29 de agosto - Paula Ramos x Atlético .

29de agosto - Imbituba x Figueirense (em fI. Lage)
5 de setembro - Paula Ramos x Avaí

.

12 de setembro .,- Bocaiuva x Imbituba
19 de setembro - E'igucirense x Atlético
26 de setembro -Imbituba x Guarani (em H. Lage)

>, 26 de setembro - Figueirense x Avaí
a de outubro - Bocaiuva x Atlético

10 de outubro - Figueirense x Paula Raluos'-
17 de outubro.c- Atl&tico x Guaraní
24 de outubro - Bocaiuva x Ávaí
31 de outubro - Atlético x Imbituba
7 de novembro - Bocaiuva x Paula Ramos

14 de novembro - Avaí x GU.'lraní
21 de novembro - Bocaiuva x figueirense
21 de novembro - Imbituba x /).vaí (em H. Lage)
28 de novembro - Guaraní x Paula Ramos
5 de 'dezembro -::;- Avaí x_ Atlético

"112 '�le dezembro - ,Guaraní x Figueirense
ln de de;:eú bril - Paula 'l1::nnos x Imbituba:

'CHEGARAM'
SlMENTES PE,
HORTA(/l'AS

,

a Impera-
I11J' triz D. Aluélia., a joven�

Rainha de Portugal D. Ma-
ria II, a Marqueza de Leu

lê, sua Tia e, o Marques de
Loile, D. Pedro I, ou Du·:

que de Bragança, chegou a

Cherbourg _ em 9 de Ju ..
'

nho;
·A1'..-lré Nilo Tndnsco

•. PLACAS 8II'ILITICA8.

EUxir de Nooueira
IlMic•• &laD.Itu •• tr..

t••••t. d. _um•.

cor,
"

./
ao' organ ismo,

Casas
Vende-se, por Cr$ 500.000,00, uma ca3a. sita
à Rua Bocaiuva n. 170, com 4 salas, :� quar
tos, banheiro de côr, copa, cozinh3 ameri
na, quarto de' costura, aquecedor elétrico
de água com distribuição central; 110 quin-
tal uma casa de madeira para depósito.

No tErreno contiguo, com area livre p.'1l'a
construção, vende-se, por Cr$ 300.000,00:
.outra casa, de 2 andares; no terreno: ga
rage, .quarto e' ba!lheir<;J para empregada; e

dois tangues; no 10 pavimento: 2 quartos,
4ma saleta e banheiro. Há possibilidélrle de
frnnsfel'êhcia, de empréstimo n� IAPe,
quanto ]i primeira casa, e no lvlontepio
quanto à segunda. "

. i\ cfib-.cc;- ;:m{(m�óv('l e'11 p<1gmncn'to,
:;rr3t�l, d.i3ri�mí:'nte, nC) endereço SLlpra; às

1)

2)

, .,' Recorte c znardc
" '-,::·t ",?_ ��:.� -� .• -_ �' .

A:���1A'�Q�gj\�lPEONATO CITADINO
, ':;;;.,;:, �,:� bE ..PIt()F;lSS:!ONAIS DE'54 ','''� �

..�'��} :� ':: �:,:_}k,�;·,::',� � -, h l- Ante�otÍtem,' onLtint'
_

"

���aí:i}C'l
•

��»,�,tebol da F��,era�ão Catari-
, -r,--'" •

-

•

..,......,......

nénsé"de'li'\:it�.�, =, 'i�a, '�abela de iog?:nlo., �lU-1
.

passadopeonate de P��hSSlomIlS' (1:1 CIC "de que abaixo publíca-.' ,n ()"
mos, ; I 11 DE ABRIL I lJümoel de Macedo; i�,

,

.

Os jogos serão reàlizà�s aos domingos, ao contr�- i ,\ cLt:,f recordou-nos que:
- "'i{;:., uma; forçà l:'�Hflguaia que

no do ano _passado que foram efetuados, também as •

5 ,12 DE. ÀB,RIt�, ",r.� . manobrava iI:.,..'�'aI" doquíntas-feíras.. ,:.'
.

..

I - 0111
_

163 , I tra:ou-se" ' ':,.

Os horários serão- os do costume, ou sejam: preli-, L)cla segunda vez, pois que A data'nos�ecorcf;tl que: lnha�du':'C,2.;.·' "

'.. '

minai 'ás "13,�O hor,a5-'e pr-ínc!pal, ás 15.,30 horas. I' J primeiro foi em 18 de -- em 15B5� Ú�des fr,'PI- -- ern 1i\íO, foi 'Inaugu..'>
As Iocalídades obedecerjio a seguinte tabela: ,11a1'CO de 1635, o comba- císcanos ',hl1éobarcararrí iI a .Iliba �", .egráfica enre
-Arquibancàda' _;_ Cr$�15,oo 'I,le Se'-'inhaem em o em neciFe�cQn1_0 propô-i- 'fQiaíE�,JI.,jn\;le, riurna,l�,'.-MEia arquibancada - Cr$ 10,00

."
-

. .

Geral _ Cr$ 10,00 ' 1::a1 os ho�andeses .

toma- _to de fU�'lLbi·im conventos l ,'-'nsão' de 12G quilometrcs:
MiÜtares' fardados e criancas - Cr$ 5,00. 1':l1n o Engenho da Palma; em Pc rnambuco: '- em :1l'7!1: realizou: re,
Nada foi .resolvído ainda "se senhoras e senhoritas '

- em 1713, foi assinado - em 1<31"2, çiu::mdo se lu- pelo inte iior.: a ligação t'ele.
PU, !!arão ou 'não ingresso, ) 'rI'atado paI'tl'cular de' 1 1-" ,of;'" 1

..

'c'' J' 'I� lavoa pc a Lx��ao c e nos,a:; ;51'<:11 Lca PlltL'f' O!nVl e, 'ws-

A TABELA Jtrecht, entre Portugual e [rGr:lei'l'as do' �xtremo sul, le' Estado, (' -:'rnto.s,�Eshl-i,:1
10 TURNO , ?l'�mça; o Coronel Tl�c'lTIaz ela Cos- clt:-· .s�'J PL!.;_�.c;

18 de abril - Bocaiuva x Guaraní -, em 1812, o Capitão A- ta repeliu no Tapibi' Gra,:· - om !!WS, vi maugu;'; ,

25 de abril - Atlético x Paula Ramos

I
dülfo Charão derrotou rias ele" territól�io uruguaio, um do n, ;,tà (T. :-pl ü tr2::,1:;

2 de maio - Figueirense x Imbituba "

t 1 D' ,

a� élqne de tr.:i'jas de Buenos cc: r ·"U::], ,·1" ,';ilre" I" H
9 de maio _ Avaí x Paula Ramos )c,n as (. o álmam um, con- 1 ...

1G de maio _ Imbituba x- Bocaiuva- (em Henrique lingell1:e de cavalaria'do '!\il!es, sob � ('amando do l"LII ia" e I, ::r.2 �'go 13 :k

Lage) Exército de Artigas; '.:;o1'one1 SJ�él" 'iVlail." :'�n'ic�o'l'cla Cor�t,,--
23 de maio - Guaraní x Imbituba - elfl ] S24, faleceu em - - em 1825, assumiu o nhia "Carris Urbànos e Su-
30_de maio - Avaí x Figueirense

1.�(,Cift.! A'1�pnio de Morais C(,lmll1d� elas Armas de,;ta burbanos" com os celebres
6 de junho - Bocaiuva x Atlético

<: Silva, autOl: do famoso cp" C t
'

I a d b d' h
-

13 de junho _ Paula Ramos x Figueirense I'" "

Pi1 ao rO'lll1Cla o o 01;11.,
I
e s U oso" on m os pu-

20 dc junho - Guaraní x Atlético 'D.C1GllanO da Lmgua Por- Joaquim Soares Coimbra: I
chados por 3 muares;' •

27 ele junho - Avaí x Bocaiuva ' 1<1�1gUesa'" Moráis nascera - ern 1S'?'7, o Coronel (;e i - em 1945, _ faleceu, ?
4 de julho - Imbituba :x AtI 'lco (em Henrique cm. 1756, no Rio de Janei- n�ilicias' Joao" ,Ramos, n Presidente dos Estados U- "

Lage) 10; b::nte' d:1 gu·�tic�o�.ch; Ci)� l-nidos da ,Ari1érica do Nor-
4 .1e ]"l1ho - Paula,' Ramos x Bocaiuva ...

'

Y-/- "',(, ,

'

u �

-cm 1820, diante de '16nia do SacI ê1:nentd:, :: SUl'- te, Franklin De1ano Rdose-11 de julho - Guaraní x Avaí
, ,.

] S de julho _ Figueirense x Bocaiuva �.1l!ntevidéu) a nossa Fraga- j:oreendeu e dU'rotou 'os !"i_ ve1t;
25, de julho - Avaí x Iinbituba ta "Niterói atacou e ven-: Cantes, constihIidos de,. tr:)- - em 1946, foi, dissolvi-
IOde agosto - Paula Ramos x GuaraÍ1j ::e:'..1 os navios argentinos ,uas de Bp'(>\l '5 Aires, Foi da a tradicional Liga das
.8 de agosto - Atletico )!: Avaí "2:1 de Mayo" e "Repúbli- í,�rido em a�ão, pelas 5 ln- Nações;15 de agosto - Figueirense x Guaraní

P I R ( II ::1", enCiuanto a nossa Es- 1'35, falecend') à tarde,' _

- em i948, no Rio de'15 ,de agosto - Imbituba;x au a amos em .

en- ,

rique Lage) ..;una "D, Paula" do cmnan- - em 1840, nasceÚ ,o' Ma.. Jtmei�'o, faleceu o Generãl
,

I elo, cl� An tônio �eücácl�o de I rechal Carlos Machad� B:t- i Gustavo Cordeiro de Faria,
U!l\'e;ra,. defencl1a:se, Junto te n c o u r t, <:ognommàdo de quem era' Ajudante d,�
:h' bana de Santa 'Luzia, "Marechal de Ouro", mor- Ordens o nosso conterrâneo
do ataqélc de um Brigue 311'- to em 5 (,e Novembro' ce Major Newton Machade;
�jentii1o� (\ em outro ponto ? 897, quan::lo

-

defendeu u Vieira.
,

dilCiuele rio a barca argen- ',ida do Pre;dente da Rl:- 13 DE A13R1L
tina "Congresso" aprisio�a- pública, PrHlente .de �v'L- A Data d� �je r'ecorda-
va nossa' Escuna "Santa rais. E' o pê..-éi'OnO de Il}ten- nos que:
Isabel"; dência do I>:ército; - em 1775, Got. LI coman·

,- em'lR47, foi Ínaugura- ,- em 18r.7. no Rio Gran- do de Mondes, urna esqua
da a Dibli"lÜ:('G Fluminen- de do Sul, faiFceu o�Brlga- f dra espanhola f01'<;011 a en

�e, maio�' imjJulso das ati- ceiro David rüartins Cana- trada da' barr�' do Rio

v.ida'des cu�turais da popu-I barro, nas,'ido em Ita�m")-I Grande, sendo rep;)Üda 'e-

laçso cariJ(:a;
,

bí. -Trindade,. nesta CapÚ;J, nergicarrrimte pelQ, fogos
.

- em B82, él1) ltabo1'atl e'tn-22 dp. i\gôsto de í7:J6, das bateriasl·' postadas' na

(IÚo de JJnci.1'o), onde m{s-I ��,:, um dn�;;,veteran�;:' ,�a ��11a,rgem e�qtiel;'tla; .

�rra a 2·1 de 2 L;nho de.J82�, �llerra -10'> I<!�rapos ,�qo ,- em '1._83�" de.IXO\l ,,o

:'alc,cé'u ij.pod� i:'omanci�- f
Pnragu3�; ",'

.

pOTtO ero mp':«éle Jlmeiro,
I é"l 'e hi,:Iol'i'lclor Joaquim - e:L 181,J, o 110 Bafa- pela manhã, a Fragata in,!

5_

! l�il.1
As 5. - 7 - 8,40 - �Ohs.

4° grànde lançamento da

pI'ogmmação comemoratit'a
ao 110 ani1'e'i'slÍrio do CI=
NE RITZ
Robert MITCHUM

Linda DARNELL - .Jack

FALANCE em:

"A ULTIMA CHANCE"
Technicolor

,No programa:
Noticias da Senama. Nac.

As 8hs.

P. o sucesso continúa ..

Leslie CARON .; Mel
fEl-iRER - Jean PIER.RE

i',.UMONT :..,:.:. ZsOó). Zsa G/\

GOh em:

L I L I

! :-' T-ecnicolor

l -
_ ... -- ---

III�M1Q
-,

Às 8 e- -91/2hs-
Robert , MITCHUM

. .inda DARNFLL - .] ack

PAi ,A"JCE' em:
'A ULTIMA CHANCE"

Technicolor

,

As t1f2.e 9,10hs, -

',Robert MITCHUM;
Linda DARNELL - Jack

PALANCE em:

"A·ULTIMA CHANCE" -

Technicolor

E}\/f.

No !,rograma: ,

Cine Jornal, Nac.

Preços: �,.�o - 2,00 - 1 JO

..

a Sífilis

como II- I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRODUTOS

-

PRO,BEL

DIVINO E O mais in-Geio de.' tQd&s'�
/ .-

.'

Nenhum apresenta tantas,{iU � !).dades por preço

tão reduzido! Dotcde . �$; �olucionária "mola
/ �:\., A<

mágica':,.-, in,�ef.()rJl):t;t�,eJ:e'0?i�;tente,-

...... .�;-- _ - ...� .I'.�;-':'_;J::I' J.

oferece sustentaçQ�.,:�'nat.õrrii'é:á! e'
,'" ...:t�.�: .�I _

.r

-rRAVESSE_lRO DE MOLAS

- a. garantia de um sono tranquilo!
o que há de mais fino no gênero! Molejo especial e

'

estofos da melhor procedência r Absolutamente sile'ncioso,
"

.nõo ernpelotc, nem forma buracos! 'Revestido de tecido
de primeira qualidade!

. �.'

O a�iversário é nosso - mas o: �resente é para
você! E venha buscá-lo - é a famosa "Dupla
do Sonho Divino"! Dois maravilhosos produtos
fabricados pela PROBEL "'- á maio; fábrica de'

Colchões de Molas da América do' Sul!

E veja: não é preciso mais de Cr$ 50,00, para
ter êstes produtos amanhã mesmo em sua casa!

Apenas Çr$ 50,00 de entrada! É formidável!

Rua Troiano, 7 e 33 FLORIANÓPOLIS

- ONDE O SORTIMENTO É M AI·OR •.• E O PREÇO MENOR'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mana .Santa, obedecendo ao -seguirite p-lIogrmua:.-< ':: '"
,

Dia 14 - QUARTA-FEUiA SANTA - Conf�sõ'es

Instituto Brasi'leiro do Café

o dout�r Aí)elardo da Costa Arantes, juiz de direito
lla -comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na

Iorrna da iei etc, ,

'Faz 'saber aos que o prçsente edital virem 0U dele
conhecimento tiverem que, por part� de Ulmar Sardá da

Silva, por seu advogado dr. Acác.io Zélnío da Silva, .l�e
foi dirigida a petição do teor segumte: Exmo. :1'. dr..JUIZ
de direito da comarca de Bíguaçu, Ulmar Sarda da Silva,
brasiieil'o casado comerciante, residente e dorr.lcíliado
r,e�ta cid�de, por' seu advoga,do infra-assinado, inscrito

na O. A.' B. e COI; escritório nesta cidade, quer promo
ver uma acâo de usocapiâo, para o queexpõe e requer a igrejas número suficiente de Confessorês, em prepara-

v. eX3., o s�eguinte: 1 - Possue 9 Suplicante um terreno ção da Comunhão geral do,di�rseguipt�. jJ\.!iás; �� fiéis
S' l'tuado' 'na lugar denominado Praia do Bento Francisco, b d d 'C f' C 'h" -

' >:" �:
. sa em a lei a' on .issão .e omun . 'ao, -ao. menos- uma

neste munidp�o):o qual tem uma área de cêrca de .,... '.
-

'�"'.'''',
'

','� ,

,

.13.000 1112, eoníróntando ao Norte, com o mar, S1}l com 'vez por ano, Sabem também, �:O dever ,cor,�elato da de-

uma estr.a,da, _

Leste com o, mar e Oeste-com : 0�ü�ada _ sobrigà, isto é) .. da Conninhâo duran�� OJt�el:í0CYo fasca;l) ..B·j'g'uacu-Gua')oral1ga e em terras de Modesto .Siruas. ./I,"-
" , .." .

'

'I' "ti' ,�
, �.

..
'_" . . d" M dé S· As 18 hs Oflc"o ·de Treoa s fmdo o qua con nuar ao as

dindo o 1€'1'1;e110 ria divisa com .terras e o esto unas, .'

. '�" "', '". "
,

cerca de 60m., q-ue vai da estrada ao mar; das terras de Confissões.
Modesto Simas até a volta da estrada, mede 60m.; desta

Dia 15 ...::::_ -:QUINTA-FEIRA SANTA,=: às ?,30 hs.
volta até o limite Sul do terreno são _80m; a maior lar
sura é a da volta da estrada até o mar, cerca de 120m. e Comunhão Geml em que tomarão parte todas as Irman-

�len�r da estrada ao mar, na parte Sul, que mede 10m.. dades e Associações Religiosas da Capital. Os demais
2 - Tem o requerente, pÓr si e seu antecessor; a.posse
mansa e pacifica, sem interrupção nem oposição e corri fiéis, qualquer que seja a categoria social, são i,nsisten-
O fmil11� de dóno há mais de .trinta anos, séndo ql1C' o Su- temente convidados a tomar parte nessa belissima )Da, , . endereço telegráfico: CA-
plicantc, tem a pOd!':ser-de�de. 1952B" tendo adq1uirido a lJJ:1eds-

'

l'ada de fé e piedade 61:istã, 'depois das Associações. Às ,Ii'ECONSE,' cuja entregama por compra, e j.! red,el'lco unn 0, qua a tem (es e
,

. , . .', . .

:!923. 3 -- Não possuindo o requerente, título legal sôbre 8,30 hs. Mtssa Ponttf1Cal, intercalada pelos behs_Slmos e deverá ocorl'�r a' partir de
o aludido. terreno, quer adquirir a mesma, digo, a.íquirlr' imponentesatos da Sagração cJ.os Oleos, e exposição do maio próximo.
o domínio do mesmo, com fundamento nos artigos 550

3S. Sacramento e seguirá a desnudação dos altares. Às -e--:0:--
e 552,do Código Civil e de conformidade com o art. 454 '.

COMUNICADO N0 2
,-

;,do Código do Processo 'Civil. Assim, requer a v. exa., se l8 hs. Oficio de TTe1Ja? a,ó que seguirá-a tocantje,.cerimó-
_ ,<,DA 'ASSOCIAÇiô mMÃO- JOAQUiM)

'dio'ue ouvir os depoimentos das testemunhas adiante ar- 'lia do Lava-Pés, coroada pelo S�T�à:O do Man(Úto,que A "BROCA DO CAFÉ" ,,_
-

-,
_ '�,

..
'

,

r�ladas, as'.q\lais .comparecfrão em Juízo independente- ',' ,

Obstetrfcia "_.'�. GinecJ?LofJia
- Ci1'urgia

n;ente ,de iritupàçã:o;, �ptoGe-den,do-se a' justificação "ab :eiá proferido pOl; Sua Excia. Revma: o Sr. Arcebispo /:>. lavoura cateeira' de' ";":-,,'
,é

,

"

"

.
_

,

�"",initio" e" julgada(é�ta !'je ptoceda de àcôrdo com o dis- )1,etropolitano. Far-se-á d�rante o dia Aeloraçãó do SS" ;anta ,Catarina .leva uma' - Cõmpleta assistênci'á � gravidês e ao parto, t1'ata-
Posto no art. 455-ê'.s,�.us-pal.·,ágrafos, julgando v. exa., a� .

I �;rande v;m,t�g:'em,' s6br.e, ,a,':s"�mepto çlin'icos e ope.r:ações ,de 'senhoras.,. com�hospitali-". )acTa11'l,ento no Sánto Sep\}cro:, -

,

d 1 2p6s, a presente açãó" procedente podendo assim adquirir , Jô's�,otl1i:��-:1!:stados�ptoduto�' saçRo E'1�1 apartamentos d',; luxa ,el quart<;>s-:l e a e a

'o Suplicante o necessário título pa.ra ô registro, confor- Dia 16 -- SEXTÁ-FEIRA SANTA - "às 1� hs.
'â

> ?,', ,

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

,'.�' :. ..:'

.

.
.

�

-..
/ '_,

.

°es, e "'Ctl:ié:.·porque na 20- "
-

�... .

0"'- .

me al�t. 456 do C. P, C .. Da�do a presente O' valor de ... Wissa dos Prcssant-ificailos, 'com assistên,ci� .de" Su� ,,' _.' ", .,:', :' :.
, ,��,DERNA AP..,\R�H��Etyr DE ,RAI S X, m�r-Cr$ 1.000,00, 'valor do terreno e com os documentos> jun- '::' .,' ,

"

.

i- -,"
. ':;- _

.

_,

"

'. ,,:; ,1�,,�afeelra- 'Catarmense nao ca Phl1hps, para exames ,radlOlog!Ces êm,ger.al (coraçao,
tos, P. deferim€l1to. Biguaçu, 3 de março de 1954. (Ass.,) t!..xcla. R�v�a. ,qan,to �a Pmx�o � SeTm�p Go,t!l.�Trf�!��!-:_' "', é encontrada a terrively-ra-_: �:puimõe,�, es�oma�?, il:itest[,n?s; vesi"cuI.g�'" V;�l!s urinárias,
'Acácio Zélnio da Silva. Relacão de testemunhas: André ')0 da Pmxao' e lVtorte de No�so SenhoT, por;,§Ha ,�xcla. ga conhecida por, '.:broca do, etç:) com disposItivos �speCH�;s , para;:,,: HISTI�l�O-SAL-
Ger;a1Fd?, �,?_deVs!o: SillSlasl, dMigueI CitP�ia�olhde -Stimdas.e :�evma. o Sr. A�cebispo Metropolitáio.l)u�a�te:a ÍVIissa café". '" "; PINGOÇ;RAFIÁ (úter;cr'!'ê _Jl'oniI?jils), � RA�,I�-PELVI-Jose, • lrmmo

.

,Ielra.' e a . o com es ampl as es a uals '

, :_, " ,"�.' :",', -, "

'

. ,'",' 'lVfETftI4_
, (medida.s ',radiolpgicas "exatas da !?acla).

n.) v�llol' de Cr$ 3,50, devidamente inutilizadas, Despa- Adoração da Cm,?:. Das 14 às 15 hs. Hm'a Sq��1'0:n:Via- Os -est.ragos da "broca" �

Gabinete de fisioteTapi'a, dispondo de ,ondas curtas,
�}),o: R. hoje: A. Designe-se dia e hora p�a a justifica- Sacra e Comemoração das Sde Palavra� Jt:Nos§o.Se::- ,na' caf�,iriu)}pra brasileira eletroco�gula,ção, raios' infra-vermelhos e u1tra�violetas,

. ,çªQ.-f)réw.ia",�ieJ1te 'o, d,r.�Promotor pú_blico. Biguaçu( 5-3-. " ,",,: " ,', -

, '.� -, '�-:: _ ',," começaraili.a' to�ar vulto 'tel.iq5J"de�oxig�i'íi:d, 'metabolismo basal, etc.' ,'.

t'J\sli:'Iil.'t,<\be1arclo "da 'Costa' Âr-i:iiites, juiz, de 'd'Íreito. n�o!!la- pp��, com"a tocante celemoma da ?eseula, â�t
� 1924' 'd" ',. ,-(; ,SERCARIO e' ESTUFA para recemnascidos prema�,�� o" ..". ,';'�,�, lY '

""
.'

i-, ' ,', '_', ',_',
'

-

" . I em, " quan o quase que, � , " __ç'�-dl:(à::j1,l,svfici'!ça�,fói �sta Julga'df(-pol �ent'ença dq', C'1'tt-z;yÁs.19,30.TIs.:lfl1'ocipsão do Enten'ofj�do,Ç>,,,esqUl!e, t d' ":" f : d �,,' .,' ,{uros, '"
<

L �,

'.
:",... � ". 'r." 'tr' >l.

"

"'t'" J 1 ,-
t

' _" . -'I'
'

.. -_ "-1' "",' '- " ,t'" o' a a 'sa ra, o' mun!ClplO .' ';"':""C'OMP' 1:'O'f'OS SERVl!ÇO'S DE LABORATÓRIO,�s:,��g.q_�r·�·e-:' Iv I,S{.�'s,:e ;ç,,�, u gO,�mt s� ,�;Ç_a. a �u�t� 1- 'e,Suã'Ej{ciá' R�;illa:--sob o palio, e 0l:)e4ecer;,ão,ao..itine- "r 1';"" d 'J"''; :','.�. .>,,�
>

,�, _;;'<", L,q,(. ,
�.

_

_ .: ",' /_ �,�*, odfl'z'l-daYpe�o",<!'q.t_(Jr,.ulmar'-Sa!aa ,;ga! SJlva" para -', <", ;:, '
.,:.' ��' ',:� -; � -:., .\', ��_ ". yau �'Sta e Campmas /��,()U;, ,,(e!{an'tes de sangl!e, urma,_e{>ca'q-o., fezeS, 'seCl'eç'oes, etc"o-

-"_g:_ ê'��:' d�V:iâ,!t���:�l�g;!�:�ÍéJtc)'s. :qite-���,t>,�� ?ã!�?:;pe,�F3P.�t�:::i_)?raça, 15 d� Novembr�<,:,��,tJ!�;,::-f:l�p� ,�nut!�.z.�d�� _ D�sde' }�t�?,� ���:Ji?,J:?S!""$"�bi('ylódréas P�i.'� di§'iu:Õ�tic1 � Ín:p.!!óc� �a gravi-
,�r<!:Y�?;�.o.t'\�,���:c9., �, o.�� c'bpfi�a���§;',::.d�, � �ítMl,:�:;vít:Q;'....�e�arvalho, Con'selheÍf " a� Prª-" :fJS cJfelcultores_,fe ta:tp1[�� '��"L. x�me d� mat�Tg!l, E-;;w.:��:dnl�,�tJCo....

do ,cancer fe-catona on'lgr?�t,��,.�,J;�}��' de' Dutelto, �a '-
�
", >,�,=: ':i.;1' ;

. ._:- < A H' T L�; R
.

,";"de ._.' �O$ ",�oíUjficia'Ls í��.·-""".1;>·" ·8.m:i . '�la. �l-t�I�!'p,aj P!l':P
..

,s'fa,� ê: colro�cop�a.
C'bmarca da Caplhtl!,p:,Servlço do DommlO ',.lftte,

I
v. elCllO �-:;,��- � ,1f{\,.f"..!4, ,,��, ' �""> .o,;�._ ':��I:r ",'., :./" Jf' � ';. �;,�_;..," ,

ra ciência dos lnte.l'_'
..

·n.qertos, expeç�� L �I'erminadâa��.:çf�()�âvêrá o
,_ ,�j--��-, �- �Ã:�,S��'ER�l�-D'E-ANESTE-_�fornm do art: 455�-§ 'I �"�':(]_ê"Pr()ç. Ci-' '1;

,

•

-�"
- cnl11dite1�:;ess'e"mlmlgo do" ·e:;rA:'POrr-�GASt.S"'-rFQreggei'). ,�- -=.:

. "'*"<�l �

'afiriál. Bigúacu', 17-3-54. �.$<:)
..

)\t�ta'rdo da' calé., O Gt'\BIj\T'ETE DE RA=OS, X E G LABORATóRIO
"., ó- '-t,,:apte.s, juiz ��:,?1reito. E par�/h�ga'<ào conlie- O prejuizo causado �ela I ATl';Nf{EM ApS PACIE:t:J'l:"ES EXTERN;OS: NO PE-
,;:; b��3�<t'�:ôo,s mtc:-essçrâos' pa;�a o _pre�,ente :dItal com o

"broca do café" no Brasil I RIO'f)0,J?�JL��.J� e 14 as 17 hora�. ,. t
-

J_ ,> '

, ;,�,j;PX\;�::.:€If...trmta ,Q.las, qt;"€ sera pub�cado e aflx�do na for-
Pibfecias. .:. '

_
_,

" ',. . ..",----
'�� , �',ma 'délel. Dado e passaéb nesta Cidade de Blguacu, aos '

".. tem Sido mUlto grande. Nao ,> �
, �-

, �;'i>',-' a;,�liQ iii;, do mê, de 'inmo do ano de mil no"';";';';;'. Caj\'Õ.d';É,wtM'ê'\Renovação da, Ptoffi'e",a, do Bati,- há dado, "'guro, ,õbre ê,_ , '

'e

."$'
"

>J",,;:,����J�q�&t� e quatro .. Eu, �i� liomão (�� Faria, escr�.V'�ri- �i\o. 'E� '�����ar��;s� I da Vigilia Pascaí e -Procissiío elo te ponto 'mas, sabe ..se que 'R'
"

'-:1' .....,
t
-

"C'OJ. ,�'" '..::>1�a�lJ;�m��t!'!�0, no Impe�lm�nto oc�slOnal do eSCI'lvao, :,' ," ,: ' ,; .', ! Ji_ �.
.

• .·d'· P
.

1 ' sobe a bilhões de cruzeiros.. '

'-'�l,'c '( '-. ",:,.,
.' -. .'. "

-�'I-'$;;i{; ,1' �c/ b iiil'à'�f1ilô.srãlel ,e subscreyl. Blguaçu:"o 18 de março de ��. '§��Ta�:1'j.to;>,��, tomo· a raça 5.. ,. E'" verdade que atualmente, ',� (r ',- ,

'A'-
.'

,:'!" J-95i1.',�(As$i;)�Abelardo da Costa .t\\rantes, juiz de direjto. ; ,·t>ta�;t8"""":-D9MINGO DA RE�SUREIÇÃO ou PÁS-
'_(

y'"
_

:. '�?Í ,- :;�>.Gonfe.i:e,!léom.�'\o'loriginal. afix,-lono lugar' de costume. O- �O�A' <-' l'O"'h'o" S' l-Mó, P t'f' l' S .

-

d por p",oe"o, moderno. co-

""'l
' " .

'�i,.-·� ... "."",c.jt.'·.·�"p' ·"'R'.- d F
. "". �.' '.' v n..'-as s. oene. tssa - onI1ca. elmao a

C' _'"
' ;-

"
,'W' çSÇ!r_eve;g,�e:', .tq-- Ql'l�ao e qna.,' ; L

I :.' -, -!';: ,�--
,,- l'" mo a aplicação de' BH , -" - '

',�_ ,',.... �.
-' I)!JIIA/'IJE TODO DIA""'"'\:":�:i�l t;�;�{;"',::�; �:�� � ,�, ",i:.> ,:" . /��"::":�""''''�':P�t!f1i , ��es,slir�ição. Publicaç�o dils Iltçlulgên�ias e Benção Pa-

c�mbat�' ess!t, pr,�a;' toda-!'� (, j�' "�� �tios,' ,'tlAilCJOS l \

,'�i�;IU�!��!k!c!�Ré�BJUAÇU ::�::r:��;�::�::::ou: ;��::::t:: ::':::::hc::e� �::::S�:�a::e:e�!�:
...

,-.:"h::'#JI' D�;:,ft��-f""t'
'4

, j'f' "'-:";;:::""'�(�;,:,�:: �:�;�','�':":;�r:J'<'�:>' ::,: -,'
'

n,10ram os "princip-ais mistérios de nossa Redenção, são Entre "butras med,idas % � -

'"

ill' �.$ � � ,_

'

:_1 ��f. ',,�}f:?/�1.tg;1f,-d�"'Si.t�çfi;q,:ç�fJ,i!.':c:., P!:a,._z.C! ,Ae triJ,l.ta..,(30) diq,:'J, :.;
.' que podem ser 'usadas para

,'" ;p ,

'-:�;;;!_éJ(� ',i,:,i;;�"',:<,:- \;':':t�;,'�; ':';'.: ':_ '�,'::' �" '�, ",_::" .,,> ' ...._! , :: co��v�daª,as,� mesmo independentemente de convIte es- � ,.:; �j:?,
J

.' :::'\.,:;,��q:�titó1':J\;��Jt,4�u:1'á.',Cq�tà'1\rante$, juiz,.dé:dil:€it? :p��lal, asmeretissimas Autoridades civis e militares, Co-
evitar a entrada desta pra-

Ou comarca de BIgmÍcu, 'Estado de Santa Catarma, na ga 'mi lavoura cafeeira dês-
fonua dil'lei etc.

�

légios e Institutos católicos e os fieis em geral. t� Estado,' podemos reco-
" 'Faz saber aos que o presente edítal. virem ou dêle I Florianópolis, 3 de Abril "de 1954� mendar as segu�ntes:

'

conhecimento �iverem que, P?r. par�e .de Fre?eric,9 Wie: I' (Ass.). Mons. FREDERICO HOBOLD Vi ária. cé.. 'la) - Usar serpentes pa.ser, por seu advogado dr: AcaclO Zelmb da Silva, lhe fOI 'I ' g

I C d C d I
\ ra semeadura sómente dasdirigida a petição, do teor seguinte: Exmo. sr. dr. juiz de I ra e ura a ate ra . '

direito da comarca de Biguaçu. Frederico Wieser, brasi-I JOSÉ RENATO DE SOUZ-A, P..!:ovedor da que o IBC e a Secretária
leiro, solteiro, maior, residente e domiciliado neste nm- d,a Agricultura do Estado
nicípio, por SEm ,advogado irifra-assinado, 'inscrito na O. Irmandade do SS. Sacramel!to. 1\, distribuirem ou
A. B., s'ob n. 512je com escritório ne'sta cidade; vem, por I.� i''''''�

'"

está, iniciar uma ação, dfL�socapião, para o qu� e:>q:>õe e, ------------------�-_---

,no final requer a v. éxa., ()\ seguinte,: 1 "- Possue b SU,-
plicante, um terreno situado no lugar Três Riaéhos, di- gistr�. Dando a presente o valor' de Cr$ 2.HiO,00, para
vidido em dois lotes por, uma estrada, sendo que o maior efeito de alcada e com' os documentos juntos, Pede defe
tem 152,2m. de frente por 1.100m,. de fundos, ou �ja a rimento. Biguaçu, 1° de fevereiro de 1954. (Ass.) Acáci0'
área de 167A97m2,., confrontando ao Norte com uma es- Zélnio da Silva. Relação das testemunhas: Miguel Cláu
trada, ao SüI C0111 úm ribeirão Velho, a Leste com terras di<_?,.. Furtado, Manqel Jhsé LUIZ e João Manoel da Silva. Estados, para suas proprie
de Antônio Marcelino Cristóvão e a Oeste éom as de Ju- Selado com estampilhas' estaduais no valór âe Cr$ 3,50, dades;
venal Tomé Pereira; o segundo lote sendo de 17m. de devidamente' inutil�adas. Em ii dita petição foi exarado 3a) - Os proprietários
frente por 1.100m. de fundos, área de 84:000m2., I con- o seguinte despacho,: R.-hoje. A. Designe-s� dià e hora. de torrefação não deveÍrifrontando ao Norte com terras de Antônio Mareelino para � justificação pr�via, ciente o dr. Promotor Públi- 'I adquirir c;fé bro ueadü de'Cristovão e a Oeste com as de Juvenal Tomé Pereira; o co. Blguaçu, 2�2-54. (Ass.) Abelardo da Costa,Arantes, �,
segundo lote sêndo de 17m. de frente por 1.100m. de fun- juiz de direito. PrQcedida a justificação foi esta julgada I

outros Estados, pOIS do .cou
dos, área de 84.000m2., confrontalJ.do ao Norte coui ter- por .sentença do teor seguinte: Vistos, etc .. Julgo por trário poderão facilitar a

ras de

.... Antônio. Marcelino� �ristov�(), S.uI com...

a estrada, se?tença a justificação �roduzida �elo autor �rede.ric? " �ntrada da praga:
:Le�!�'·eom t�rras de Eugemo ,FIo_r e a,Oeste com �s de ,Wleser�,para que surta os seus deVidos e legaiS efeItos. 4a) _ Os lavradores
'-rOl;?e ,Manoe},Pereira. 2 � Tem ·0 requerente, por si e Cite-s,e por mandado o _Pr. Promotor Público -e os confi- d

'

seU an.t -',� .

'f'
'

. -

t d
. ,

1 P
.A"

d
.

t d" t
i nunca 'evem usar sacos

,

";' ,ecesso�'y. a P?sse,mansa, pa�1 !Ca,. sem opqslçaQ_ nau ,es; ..o Imove. ara Glenc1,a_ os m eressa os ,mcer os, I .

.
-

,

;,�em,-'mJerrup-çã(;),� com ânimQ ded�Ílo,'4á mais de'triq.ta; exp-eça:-s:e e};1it.a) na forma dó"ai:t 455 § 10 do cód. de que vieram com cafe de ou

"an03. 3, - Não ilóssuindo títl\los sôbre,as ãludiçlas terras, :-Proc. Civil. ;Custas afinal. ,Biguacü-, 17 de marco de 1954. tros Estados, para transpor
'::.q'l!�fj� �dq1:Úi·�t 'ô' dpmíniQ',das �11es�as/ c6in fundarPent(( JAssn� Ab�)àrdo 'da Cost,ll Ai�iit�s; juiz de dir�eito. E pa- tar seméntes de café;
lUos arts. 550' e ,552 do Código Civif:é de a9�rdo-com P .art. ia chegar a9 conhecimento dOS interessados passa o pre- 5a) _ Não amontoar o

454}()�Código dã Pro.ces;so Civil. Assim, requer<a v:i�xa., sente :eqJ.tal com o prazo:Qe ,t'rü1ta (30), dias, que será
café colhido. O amoi�toa

....,�e lflg:ne ouvir os, depoimentos das testemunh�s adiante publicado -e '�j'ixado na foi'ma d?,IeL Dado e passado 1'1es
. a'rr'o)adas, as quais compareeerãQ em J,uizo independén- ta cidade de Big'uaçu, aós dezQIto dias do mês de março

mento dá um início de fer
temente de intimação, procedendo�se a justificação "ab do àpO de mil nO.ll,tatentos e cinquenta e quatro. Eu, Pio mentação, que aTem de pre-
initio',' e, julgada ,esta se. proceda 'de acôrdo com €) dis- Romão de Faria, escrevente Juramentado, no impedi- judicar o gôsto da bebida
po�to .no art. 455 do C. P. C. e seus p:rágrafos, sendo m,ento ocasional d?"l?serivão, o dactilografei e lubscreví. ainda laz, devido O aumen
apos Julgada por v. exa. a presente açao procedente, de, Blguaçu, 18 de março de 1954. (Ass.) Abelardo da Costa

c d 1 4 I 1 d -� to da temperatura, com quecom�rmi ue e com � �rt,,' 56 do C. P. C". adq_uirindo o -Arantes, juiz (e il'eito, COIuere com. o orig�hal afixa?oSl.lphcante_o necessano título para a transcriçao no Rl'!- . no lugar de costume. O escrevente: Pw Rornao de fana. as fêmeas da "broca" saiam

E 'O I T A � :S":em"'a'na Santa.J urzo DE DIREITO DA COMARCA pE BIGUAÇU .. ,1

·na' CI&tedra I·
Devidaí�e�te autorisados por Sua�xci�.,R�V'Il1à: fa-_';

zemos público que' nos dias 11 a 18"d�� abrn�e:tãpi' cele-
'

bradas na 'Cate�lral Metropolitana as cerimÔí{ias d� Be- : -

, Editol, d� citação COl11- o pta.zo de i1:i,rità (30). dias
' COMUNICADO N° i.:

I �o? frutos e se 'diri.jam aos

_,

'

.' cafeeiros" ,aumentando 'a

SEMENTES, SELECrÓNA- Infestação;
. ·,DAS DE CAFE'

'

Ga)
,

-:- Deve ser feito .o

. ':� 'o. ,';epassé.- O repasse .é feitoO 'Escritório Estadual do
I

-,

d Ih"
.

.

.f I depois a co €Jta e consls-

Instítnto Brasileiro- do Ca- I' t
" l< -

-:
II' 'frutos" . _.

,

'

e em ",e ee ler os
fé em Florianópolis; avisa" .

f"
'"

f
.

"

que Icaram no· ca eelro e
a todos os lavradores que a '

d h- f t
.

pegar o c ao os TU os cal-durante o dia (o que se poderá fazer desde os dias'pre-,
cedentes) e para o que haverá na Catedra,l e outras

.sua direção geral adquiriu
a produção paulista de se

mentes sel�cionadas 'de café

das variedades BOURBON

VERMELHO, BOURBON
AMARELO; CATURRA e

MUNDO NOVO.

dos;

'* (SIInRI�nD

Os lavradores que estive-

7a) - Caso seja consta- I
tada a incid&ncia da "bro- I
ca" em qualquer lugar da

ção dessas sementes deve-'
dl� enviar 'seus pedidos ao

Escritório Estadual do !BC,
em Florianópolis, à' rua Te
hente Silveira, n" 15 - Sa
las ,101/2, Caixa Postal;, 324,

zona cafeeira catarinense,
avisar imediatãrrtente o

I O Centro de Irradiação
Escritório do IBC., em Flo- Mental "Amorê Luz" realiza

sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua,
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
anda:r.

se 1\ ENTRADA FRANCA

!
-----------------

rianópolis, ,para ,que' .sejarri
tomadas as necessárias pro
vidências para se combater
a praga e não deixá-la

alastrar.

rem interessados na aquisi-

Maleroidadi! ·Dr. Carlos
·Cor..f!a-

devem nunca levar semen-· ,

tes�beneficiadas ou em cas-I
quinha, vindas de outros

Expres�o Florian6polis
de

'

autoriza

rem -a distribuição:
2a) - Os lavradores não

ANDRADE & KOERlCH
pran_ápQTte dé·.cargas em geral entre FlorianÓpolis,'

'Curitiba
-

e Sãó Paulo
Com via�ens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS
nua ConselheiTo Mafra, 135

Fone: 2534 - � Caixa Postal, 435
End. Teleg)l'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
1t'enida 7 de Setel'libro.3320/24

Fone: 847 (Linha Pãralela)
End. TeJegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247
�' �

Fone: 9-3 L-:-96 - Atende
_ Rápido RIOMAR

End, ,T,�legr.: SANDRADE
(Agências no Rio de Jap,eiro e em Belo Horizonte com

tTáfego mút'Llo ati? São Paulo com a Emprêsa de TraTl3'
'�Ttes Minas Gerais SIA.)

Curso Pré-Rniversilário
Direcão e Orientacão dos Professores

Dr. J. J. �de Souza 'e D�r. Durval Henriques' da Sil
va - Resultados dos Exames Vestiblllares de 1954 aos
Cursos de' FARMA'ÇIA E ODONTOLOGIA

Nomes Média Classificação
Arno Volmí Arrud-a 7,38 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar'
Myriam Gentil Costa 6,43 7° lugar
Ipolito A. Brunet 5,55 38° lugar
INICIO DE NOVA TURMA - 15 DE ABRIL

LOCAL: ACADEMIA mi COME'RCIO
HORl\:RlA; 8.'á", 9, horas da manhã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

Walter Hahn, comerciante;

A!.sem_blé-ia <Leg�sl�liyti_;�"��
Estado' ,de Sía_- Càt:ittbia

CODv,iae< _

o Deputado Osvaldo Rodrigu�s Cabral,
Presidente da Assembléia Legislativa, tem a

honra de convidar as autoridades :civis, mili�
.

tares. ecIis:ásticas c () povo -em ,geral, para
ftssisÚr a Sessão Solen� ,de instalação dos tra

halhos da 4a. Sessão Legislati.va da 2a. Legis
latura m�rcada para o dia 15 de abril, ás 15

horas 110 Palácio da Assembléia.
Florianópolis, 12 de abril de 1954.

..

,

No Diretório Re�onal do PSD
Ereito o d �

p. ,
Sigoelre BelQ

Ein sessão plena do Di

retório Regional do'· Par-I
tido Social Den)Ocr�tico, �

k,r,

realizada a 4 do corrente, a- ,

chando-se pl'tsente o seu

Pre::;idcnte-,_ licencIado, dr.

Nerêu Ramos, entre olJtras

deliberações foi tomada a

de .preencher a vaga ab�rt;}.
no Diretório com o faleci

mento do saudoso correI i
--"

Sperança. O escolha,

Indeferidos os
mondadoS'*·d&
segoraD�a

gionário, sr. CeI. Carlos

-

l'nanimidade, recaiu tam-

bém num l,e'presentante de

Caçador, o sr.' deputado
O Manoel Siqueira Belo, pres�

tigioso chefe pessedista na-

<RIO, ,<1r2�·.�(V;;'A.)
,,,, ...:>�. ".'"

Tl'ibnnal Federal de Re
'1

-

cursos continua indeferin- quele município. Pelo ac�r-
do os mandados de segu- to da decisão e pela honro

rança ,impertl'ados ,pelos sa clistinçã� com que' o

lJroprietários de 'veículos\ Partido exaltou um dos
contTa a Petrobi'as. Assim, seus mais eficientes e ca-

/.

c.quela coite de justiça fir- tegorizados lideres, levamos
:nou, já, a consti�Jciona1ida- nossos cordialíssiJUos cum

de da lei, que criou a Pe- lyill'Clltos ao nobre deputà-
t.robraó:. ,lu Siqueira Belo.

Está esse conhecido es-' tudo; aos venerandos Juga
I go rela cidade) néris de pe·

critor _ fHósofo brasileiro' res da Palestina onde Je
, I

.' . tl.l.,/1·1ba. Daí a prE:'paraçã(!
organizando, para a prima- :. BUS viveu; Jerusalém, Be

vera deste anó, uma gran- .'lém, Nazaré, Cafarnaull1, o

de excursão cultural para o !lago de Tiberiades o monte

Oriente Médio _ Palesú-I das bem-aventuranças, o

na, Egito, Siria, Roma, .etc.,/ Mal' Morto etc.; em Roma
dos garbosos torradinhos ...

focos histórico·s donde irra- :::el'ão visitadas as catacum-

c1iou a- civilização cl'istã do bas, o ·Coliseu, Vaticano

ocidente. .<COl�1 <1Udiencia papal), os

musens de afte antiga, etc.

Importante especial
<

será ,Ulteriores informações
dada á lendaria terra -dos· _com a intidade técnica da

,

r ::t-
-

.. ,

'

Faraós, as pirâmides milet "�cursão: MUndial. Turis-

nares, á misteriosa EsfInge, .
mo _ Rua 24 de Maio, '276

ás ruinas dos templos e pa- _. 8Q anda,!', sala 82' _ São

(!oisa emprefeceu, quando ,c

loc'Jtor explicou que S.
.E;,::a. estav� prometendo
is>.:c��-aquilo, que ia cons '

truir mundos-e-fund JS. Aí,
na se' <submeterá ,à tradição· a as�uada utíngiu sua maior
buc!i"ta' de tirar os sapatos in1.ensidade. Silvando ent1'('

I?Dra poder entrar no tem- gargalhadas. Entre grito�
p:o. de Chega!

. Chega! Entre
A rainha, que viaja no f)!ucas bem Jlorianopolita,

-

navio iGothic" , chegad ho- :1as,: Muito ,bem! Em fito
,je a esta cid�de. V. Exa. promete bem, mais

em fita... Porque . voltou
de avião? E a resposta, lá
:10 outro canto: Porque o

a·<;fa�to derrete1�! Outra ex

plicação: Porque as chuvas
levuram o asfalto! E ma�s
()lttr�: Não fomm as, chu.
'Jas ... foi o vento!!! E o es�

h'jbilho: Chega! Chega!
Chega!

S. Exa. para ver o filme
:j.�J:u u�a st'ssão especial.
E linha l'azãó. Váia de' cor
po present/é '( ·h::i teJ, , :""�

BUM.

NA ,POLITICA
Organizadós· os diretórios. Mu'af&}pais
do, PSD em Araranouá e' Semb'io·

.

�

Na segunda quinzena de Domicio Pereira, serventuá- I sidente André Justo Silva, comerciante; Guilher-
março último, procedeu-se � rio da Justiça; Abrão Paes, Maggi; 1° Vice-Presidente I me Tiscoski, industrial; An
à organização' dos Direto- I comerciárto; joã� Hipólito _ Santelmo Borba, comer- tônio Scandolara, comerei

rios municipais de Araran- Batista, comerciário; João ciante; 2° Vice-Presidente ante; Venieió' Mucilo, far�
guá e Sombrio, sob a espec- Bento de Souza, corriercian- - Paulo Isoppo, industrial; macêutieo;' Antônio Jos�
tativa geral. Grande núme- te; Giacomo de Pelegrlní, 3° Vice-Presidente _ VaI. Lucchina, :;a.lfaiate; -Arínó

.

1'0,
.

de correligionários com- comerciante; Elpidio Souza, di!' Emerim, comerciante; de Bona .Csstelan, comerei- Procurarão êles averiguar dres, especialmente para dern ue suspensão atinge
pareceu às convenções, nu- proprietário; Durval Matos, 1° Secretário _ Arlindo da ante; Belarmino Ricardo

• se houve alguma negligên- examinar essa última hípó- -ômrnte à companhia UAT.
ma demonstração de fé par- funcionário público aposen- RóSà, serventuário da justí- Costa, .,ccímerçlante; João

tidária e confiança nos des- lado; Ildefonso Inácio dos ça; 2° Secretário _ Natália Antônio Garcia, lavrador;
tino" do Partido Social De- Santos, lavrador; Pedro Vígnali, comerciário; 1° Te. José Hipólito. dos Santos,
mocrático. As convenções Francisco de Melo, 'motorís- soureiro _ Tomás Inácio de lavrador- jAntônio .Pruden

torem presididas pelo Dep. ta; Armando Paladini, co- Matos, comerciário; 2° Te- cio Roxo,' lavrador; - Antô

Lecian Slovinski, por que merciárío;- Aristide;· Fer: soureirc _ Pedro Valerlm, nio Inácio' Sobrinho, lavra-
,

.

.'

f
- .

1 0 jornal governista, instin-
credr rrciado pelo Diretório Jandes de Souza, uncioná- comerciante; Membros: dor; Oscar. Manoe Montei-

indo' ,.

a po "Comet", seguindo.

(:< o unla vala aos vere as Coatepec, no Estado de Ve-
R<.'gicr:al. O Diretório Mu- fio público aposentado; 0- Francisco Ferreira Sobri- ro, lavrador; �ntônio Ma- gan -'

-
-

. . ,do-r�s pessedistas.· E' o to-
nicipal de Araranguá, ficou rávio Belarminb Costa,' co- nh€)�' lavrador; '", Inácio Ma- noel Cardoso, comerciante
assim constituido: Presi- mercia�te; "Nêrêu de Souza, noe1 Pereira, comerciante; O .. ;ES,TADO, s�úda os que-de-reunir, d�s í?rrAadi-

.. J'oão Manoe-I 'J t"; ". h ·/uht.s. E' o proprio governodente: Altícímo Tournier, comerciário; Manoel _ Valerim, comerei- ! .us res compan eIrOS e au .

o P
� lf' . M'" l' I I d çt"l"a'-lhes pleno eA'x'íto. açula,ndo. a ma.lta de írres-

farmacêutico; 1 Vice- re- l' rancisco, a. aíate; anoe ante; Ange o
, SOPP01 in us- �u

d A 1
.

I J' d A'1<-"d .
'

- . .'

1 .' Podoalirio Alves da
.

'p,onsaveIs, comandadas pe-
si ente.:..._- po omo rena ose- e rneic a, .comerci- tí-íal;

20 VI'-
", lo sr. Paulo Fontes. O herói

Cardoso, industrial; mte; Roberto Antônio .Bel-- ----------.....,_-------.------

JOA-O RIBEIR'O dos torradinhas que' querce-Presidente Eladio .iing;. construtorj.Pedro João
.

-
.

< .' . vêr aprovadas' suas con,ta!'
- O porta-voz do Foreign a. mesmas uma "nuvem rá-

Garcia, comerciante; 3° Vi- Figueiredo, la�ador; Dur- .,'.
.

João Batista Ribeiro de Andrade Fernan- de Prefeito, num passe de Office declarou, não ter dioatíva", consequente das'
ce-Presidente _ Artur Ber- val Pedroso, pescador; João des, nascido em' Larangeiras, na então Provín-
toncini; LO Secretário - Teófilo 'de Medeii'os, farma- eia de Sergipe, em 24 de .Iunho de 1.860, veiu

'

Alyrio Silva, comerciario: cêutico; Osvaldo Schwalb, a falecer, no Rio de Janeiro;' em 13 de Abril

20 Secretário _ Vale!iano I comerciário; Antônio João de 1.984.
" Depois de cursar, na terra. natal, às pri-

M,utinelli, industrial; 3° Se- Darrós, lavrador; 'Lucidonia
ras letras, seguiu para Aracajú, çmde cursou o

cretário Salim Jorge Toão Felishino, industrial; Ateneu, sempre se distinguindo como primei-
Elias, 'comerciante; 1° T'e- Mário Carr�dore, comerci� 1'0 aluno: Matriculado ná Faculdade de Medici-

soureiro _ Otavio Ramilo ante.; Gentil
�
Antônio Ino- na da Bahia, interrompeu o curso,' seguindo pa-

'. .

I d M ra o· Río, onde s.e matriculou na Escola Politéc:'
. do Canto, comerciante; 2�< 2.êncio, avra OI'; Luiz a-

< . - nica, que tambem abandonou.'
TesQureiro _< Alirio Perei� _rJo.el Plácio, lavrador; Aly. .

Passou .então a colabor�r nos jornais e re-,
lU de Souza, alfaiat�;, -3° Te- cio Silva, comerciário. vistas, çonquistando, desde logo,

.

grande fama
�oureiro - Manoel Amarô .MUNICIPIO DE como estilista e filologo. Nomeado funcionário

Pereira, funcionário público -

-'
_ ,) SO�BRIO' da Bibliotéca Nacional, em 188�, alí permane-

aposentado. Membros...,... Preside{té de honra: An- c.eu durante 5 anos. Fói nome:ado Professor' de
História ·Universal �;9 Colégio Pe,dro ..II? exer-

t�I:!� }uácio da Rosa; Pre- cendo tambem. vários cargQs �m'PõrÚu�tes e fa-
--- --------.-.. ----...,......_---.......,....,..- zendo parte de nu�erosas'.:sqciêd4<!es',cuTtur,ais,

não, só do Brasil como ·do""S!strªhg�fro.�' \ '.',

,,"'_� Achando.:.se ausente qtf.ín�b;fõ'C ftÍ�dad�'�a�
Academia Brasileira de Letras, 'nela "'són}ente
veiu ii ingressar em 1898, l)á v�ga :delxà:da- p1:ir
Luiz Guimarães Junior. Éra' foqnado em Di
reito. e éra co�siderado, pera sorna exuberante

ª�� traba!pos, ''como pintor, ,plusico, �ornal�sta,
'poéta, f.ilologo,.Cl'-ítico, historfadtlr, � folclo:ristà,
pedagogico, por éccelE:ncià." .

�
.

Quem não conhece os ótim0s compêndios
de História Geral e do Bra�il, de Jão �ibeiro?

Visita ao berço do
Cristianismo

j

:NOTAVEL EMPREENDIMEN't_O'DO DR. RODIl�

por

qu" 'assistirá com prazes às
;erimônias dó' templo, hoje,'
�ão obstante a oposição de

lacios dessa terra; e, sobre- Paulo"
'

ELIZABETH
de aCflrd.f' com a

11
tradição

.

COLOMBO, Ceilão, 12
12 (U. P.) _ A rainha Eli

zaQeth II concordou em ob
servar a tradição 'religiosa<
do país e caminhará des

u;'ça pela 'senda mil�nária
ql!e conduz ao templo em

qUe> se venera um dente de
Buda Terremofo

pm T()q�io
TOQUIO, 12 -(U. P.) -

EJizabeth II . informou

'L'LtS sacerdotes eh1 recebê- Violento terremoto' abalou
1 rJOl' tratar":se de um� g):'aiide parte de Toq�io,
·,.dã.

Entretanto .' as autorida-'
les informarafn aos sacer-<

d"le!' que se tratava de u�à'i
vi�ita oficia(�ue nãó Ünhél'
.sl;rdidlção religiosa, <1-

êli.'EiC:E'nt3ndo que a sobera-

porem, segundo as primei
l'as infor:mações of.iciais, não
h'ouve vítimas nem danos
ll1ateriais ..•

�<

Estão sendo feitos
dos para <localizar o epicen
tro do abalo sismico.

estu-

/

SABOTAGEM1
InvesligacOes

.

'nos' . "ComeI"
, NAPO�ES;' 1� (�,p;.) -'_ (ia, .

alguma �alh�. nos co- 'ón A()"�exen���ó .já dado pelo
As autoridades italianas e nhecimentos científicos do 'governo britânico; A Fran-

inglesas começaram, hoje, a' Ihomem, 'ou ;nesmo algum ça era o úni'co país não brí

investigar, separadamente; ato de sabotagem. <Com e- tânico que utilizava os "Cc

as causas do 'desastre oco1'- feito afirma-se que <seis i..ets", em duas e.nprêsas.
..

rié1o�com o avião a [ato de funcionár-ios 90 Serviço de Desta, a Air France havia

passageiros "Comet", que Segurança Britânico che- �omac!o à medida ontem

caiu ao mar. garam via aérea de Lon- inesn.o, de .modo que a 01'-

. govêrno francês proibiu ho-
Chega! Chega! Cheça! .

Mexendo, mexendo, vem
je todos os tôos de aviões <a

jato para passageiros, dó ti-

• •

mágica. Sem que os repre

sentantes do povo possam

opinar. Verificar onde e co-

mo o mai_9r do sul do mun

do; empregou a dinne!ra
ma arrancada ao floriano·

poJ'tano, através os suces

sivos (e escorchantes) ati
n'entos de ·impostos. A co�c

ção ora iniciada sob os: aus·

pícios do pasqui?ete bor-
flhauseano, não �lude _á nin-

, I tuem: Mas os �enhores ve

:c..dores irão vê!' de pertc,
II (juilo que ó sr: Prefeitl

,,- não quer que. bisbilhotem

Se i1ão hou<1e' qnímiçll n:
.

expcuç�o orçamentária, Pl'<'

'lue tanto emp':::nho em qu.·

.),:; (locumentos não sejan'
u

. \ cc.;-npulsados; estudados (,
,

.

-

,

p-

I
analisados'? O povo pagou (,

-

p;·i.�(·isa '-�áber; coni'B foi em
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TRIFASICA
--,. Aplaudi, no Cabra,l" o 'Cabral!
_ Eu, a derrota' do Il'ineu!
� Eu,-o tómho do Volnei!

- POLIFASICÁ
-A listgl' para os foguetes na Laguna foi. inter-

partidária. As maiores subscrícões �ranl de próc��
rés da' U..D. NJ

� .'

. MONOFASICA
_ Adiosí pampa mia ...

BIFASICO I
- Alô! Três ch�pas udenistas, marcadas, num

pessedista e está resO'lvida a questão!
- No meu dicionário a- palavra traição não

existe!!!
AFÁSICO

Duas <vezes presidente da Assembléia � nunca
lhe passaram o govêrno.
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CURTO CIRCUITO
Pará Presidente: Vicente Snheider _ 1 voto.

CHOQUE
'

.

Votos em pranco: _UM.
RACIONAMENTO

Votos em Branco: 17,70.
LÂMPADA QUEIMADA

"Não me joguem fora. Eu me deixo pintar de
qll�lquer côr e sirvo para enfeitar canteiro .. :,,-

. ��"'"'- ALTA TENSÃO
�qI }
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'1 � so em-me, para cortar-me, senão os fulmino".
; II.<' FAISCA

.

·4 -. '
,

-:lCom. um condutor como o Celso, sai muito!
::.;_.

\ . LUZ FRIA /

'

'Corno alumia! Calmo, britânico, o Aderbal.
ELETRODINAMÔMETRO

P. S. D. _ Mede direitinho o valor absoluto das
correntes.

TOMADA
Da presidência .. Posição chave!

.

, CONTACTO-
Com o Clodorico e Lacerda: polos " neqativos.

ENERGIA •

,'".

Nem termo nem hidro-el-étrica. A nossa.

FEÉRICA
A satisfação popular!

TREVAS
Como ficaram as verbas da Assembléia.

escuridão!!!
.

EXCESSO DE' V-OLTAGEM
- Sábado foi dos Ramos.

E domingo foi de- Ramos.
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